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Liberalisme, telkens weer! 

Voor liberalen is de politieke strijd nooit een gevecht 
op leven en dood in letterlijken zi n. Overwinningen 
worden hun niet via het vloeien van bloed geschonken. 
De vernietiging van den politieken tegenstander vermeldt 
het liberale beginselprogram niet. Het liberalisme wil 
immers een staatkundige richtlijn zijn en geen product 
der misdadigheid. Opgeheven vuisten en bengelende 
dolken, ja zelfs eere-dolken met inscripties, wenscht de 
liberale wapenvoorraad niet te bevatten. Met bepaalde, 
ouderwetsche, zich echter als zeer modern aandienende 
gedachten en formaties heeft het liberalisme derhalve 
niets te maken. Eerbied voor het schepsel Gods, den 
mede-mensch, is onvereenigbaar met verbranding van 
ketters in welken overleden of levenden vorm dan ook. 

Dit alles beteekent geenszins, dat liberalen daardoor 

) ! dienaren moeten zijn eener lauwe en matte lankmoedig- 
heid. Integendeel: zij, hebben hun krachten ter beschik- 
king gesteld van een beginsel, dat activiteit, geen rust 
en nog eens rust, inhoudt. Het kent geen moede onver- 
schilligheid, ook niet onder het verderfelijke mom der 
neutraliteit, maar strijdvaardigheid in den overtuigingslust 
ten behoeve van een staatsapparaat, dat in al zijn deelen 
functionneert naar regelen eener liberale staatskunst. 
Deze worden niet geboren uit herinneringen, want daar- 
mede regeert men niet. Zij worden geschapen uit een 
beginsel, dat van gisteren, van vandaag en van morgen 
is. Telkens weer opnieuw, steeds hervormende, gelijken 
tred houdende met de maatschappelijke ontwikkeling. 
,,Laat maar waaien", ,,het komt vanzelf wel in orde" en 
,,dat gebeurt hier niet", zijn dus onliberale zegswijzen. 
Want: de liberaal wil staan, niet leunen. 

Fout is al hierom de, voornamelijk van anti-revolutio-
naire en nationaal-socialistische zijde komende bewering, 
dat de liberale partij een vrucht is der verdorven Fransche 
Revolutie, welke, zoo verkondigt zij, de staatsregeling 
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se het liberalisme alleen beoo 
dan doet men goed het Ne 
denken. Zonder eenigen sc 
daarvoor toegang verleenen 
omdat het zich nergens vo 
jaartallen 1579 en 1581 zal c 
dan evengoed noteeren als 
boortepapieren van den Ne 
al evenzeer liberale grondsto 
wet. 

De liberale gedachte van T 
van ook haar krachtigste  vi,  
immers terug te vinden in de 
van Verlatinge" (d.d. 26 Juli 
tyran Philips  II  afdankte. 

. de onderdanen zij 
ten behoeve van den vo 
beveelt, hetzij dit godde 
onrecht is, onderdanig te 
maar de vorst is er terw 

wanneer hij inpla 
beschermen, hen tracht 
niet langer worden besc 
wordt hij een tyran..... 

Deze tekst is gedrenkt i 
waarde der menschelijke 
liberale beginselprogram v 
leden. 

Het liberalisme constateer] 
schen, die, louter en alleen 
onderling verschillen in  gee  
danigheid. Geen twee mens 
zelfs tweelingen niet. Daardo 
en doodende eenvormigheid 
onnatuurlijk menschen te wi 
der gelijkvormigheid van 1 - 

geschapen, zij zijn geen 

en het bestuur uitsluitend naar de uitspraken van het 
menschelijke verstand wilde richten. Deze bewering te 
doen steunen op een mededeeling uit het jaar 1886, 
gedaan door den grooten Cort van der Linden, bewijst 
afdoende de miskenning van wat liberalisme wenscht te 
zijn. Onfeilbare Pausen kent het krachtens zijn wezen 
immers niet. 

Indien men de anti-revolutionairen met gelijke munt 
terug betalen wil, kan hun partij verantwoordelijk worden 
gesteld voor Da  Costa's  verklaring, nog in de negen-
tiende eeuw afgelegd, dat de slavernij door de Christenen 
dient te worden verdedigd als een door God gewenschte 
instelling. 

Aan het adres der nationaal-socialisten, die zoo on-
gaarne met de eigen wapenen worden verslagen, mag 
men, naar aanleiding van de gelijkschakeling met de 
Fransche Revolutie, berichten, dat de dictator  Robespierre  
de Fransche vertaling van  Hitler's  ,,ein Volk, ein Wille, 
ein Führer" met alles wat daaraan vast zit, heeft willen 
opdringen aan zijn landgenooten. Zij leggen dan weder-
om getuigenis af van het wanbegrip, dat de Fransche 
Revolutie beschouwt als een eenheid en niet als een 
veelheid van daden en gedachten, waaruit een ieder 
wel iets van zijn gading vermag te plukken ten dienste 
van propagandistische sprookjes voor volwassenen. 

Verleden en heden. 

Het liberale beginsel is meer dan een bepaalde staat-
kundige gebeurtenis met een noodzakelijken verleden 
tijd. Daden kunnen wel door ideeën worden gedragen, 
zij zijn echter niet met hen gelijk te stellen. In handelingen 
hoort men wel de beweegredenen, maar klanken zijn de 
stembanden niet. Bepaalde daden zijn voorbij, doch niet 
het beginsel, waaruit zij voortvloeiden. De idee is en blijft 
het stuwende bezit van elk heden. De liberale gedachte 
kan daarom thans nieuwe daden vragen. Aan dien eisch 
moet en zal worden voldaan: ter rechtvaardiging van 
HET LIBERALISME NU. 

Wil men desondanks tegemoetkomen aan hen, die per 
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naar de uitspraken van het 
se het liberalisme alleen beoordeelen naar voorbije feiten, 

richten. Deze bewering te 
dan doet men goed het Nederlandsch Fabrikaat te ge- 

ledeeling uit het jaar 1886, 
denken. Zonder eenigen schroom kan het liberalisme 

ort van der Linden, bewijst 
daarvoor toegang verleenen tot de historie zijner daden, 

n wat liberalisme wenscht te omdat het zich nergens voor behoeft te schamen. De 

nt het krachtens zijn wezen 
jaartallen 1579 en 1581 zal de nauwkeurige beschouwer 
dan evengoed noteeren als het jaar 1848, want de ge- 

utionairen met gelijke munt boortepapieren van den Nederlandschen Staat bevatten 

artij verantwoordelijk worden 
al evenzeer liberale grondstoffen als Thorbecke's Grond- 

rklaring, nog in de negen- 
slavernij door de Christenen 

wet. 
De liberale gedachte van Thorbecke's schepping, waar- 

Is een door God gewenschte 
van ook haar krachtigste vijanden thans profiteeren, is 
immers  terug te vinden in de woorden van het ,,Plakkaat 

naai-socialisten, die zoo  on- 
van Verlatinge" (d.d. 26 Juli 1581), dat den Spaanschen 

nen worden verslagen, mag 
tyran Philips  II  afdankte. 

de gelijkschakeling met de ,...... de onderdanen zijn niet door God geschapen 
n, dat de dictator  Robespierre  ten behoeve van den vorst om hem in alles, wat hij 
Hlitler's ,,ein Volk, ein Wille, beveelt, hetzij dit goddelijk of ongoddelijk, recht of 
Jaaraan vast zit, heeft willen onrecht is, onderdanig te zijn of als slaven te dienen, 
Doten. Zij leggen dan weder- maar de vorst is er terwille van de onderdanen..... 
wanbegrip, dat de Fransche ', .....  wanneer  hij inplaats van zijn onderdanen te 
n eenheid en niet als een beschermen, hen tracht te onderdrukken, ..... kan hij 
dachten, waaruit een ieder niet langer worden beschouwd als een vorst, doch 
rmag te plukken ten dienste wordt hij een tyran..... 
okjes voor volwassenen. 

Verscheidenheid, geen gelijl 

Deze tekst is gedrenkt in den liberalen geest. De 

'eer dan een bepaalde staat- 
waarde der menschelijke persoonlijkheid, welke het 

en noodzakelijken verleden 
liberale beginselprogram vooropstelt, wordt erin be- 

or ideeën worden gedragen, 
elijk te stellen. In handelingen 

leden. 
Het liberalisme constateert een samenleving van men- 

denen, maar klanken zijn de 
schen, die, louter en alleen omdat het menschen zijn, 

daden zijn voorbij, doch niet 
onderling verschillen in geestelijke en lichamelijke hoe- 

rtvloeiden. De idee is en blijft 
danigheid. Geen twee menschen zijn aan elkaar gelijk, 

heden. De liberale gedachte 
zelfs tweelingen niet. Daardoor is, van nature, een doode 

aden vragen. Aan dien eisch 
en doodende eenvormigheid voorkomen. Het is dan ook 

ian: ter rechtvaardiging van 
onnatuurlijk menschen te willen knellen in een keurslijf 
der gelijkvormigheid van 1 + 1 = 2. Menschen worden 

moetkomen aan hen, die per 
geschapen, zij zijn geen producten eener çonfectie- 
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industrie. Ongelijkheid ziet de man met werkelijkheids- 1 kring zij ook huizen wil 
zin; gelijkheid kent alleen de blinde droomer, die de schenken zich te handhaven 
realiteit ontvlucht, 

Naar het oordeel van liberalen dient men het mensch- 
het die de menschheid stuw 

dom het meest door deze ongelijkheid te aanvaarden en 
niet te verdoezelen. Binnen de perken van wat de ge- 
meenschap dulden kan,willen zij dè verschillende eigen- H 
schappen van de personen, die de samenleving formee- Voor het terrein van den 
ren, ontwikkelen. Juist de verscheidenheid der mensche- voor het stoffelijk gebied. B 
lijke persoonlijkheden schenkt kleur en leven. ,,De natuur overal het persoonlijke  initial  
is niet daarom zoo rijk, dewijl zij ééne kracht, maar omdat een vrije stof. Daarom is de 
zij eene oneindige verscheidenheid van wezens, ieder tot weder-invoering van  than  
met eigen kracht, onder eene algemeene wet laat wer- geheeten, doch in waarhe 
ken." Door de vrije ontwikkeling der menschelijke per- gilde-dwang. 
soonlijkheid van een ieder en op alle gebieden te be- Hoe kan de arbeider zijn 
vorderen, profiteert, zoo zegt de liberaal, de gemeen- neer hem de middelen word 
schap ten volle van de scheppende krachten van den tuigend bewijs te leveren? I 
menschelijken geest. Hij zal derhalve niet aan kunstenaars jeugd laten zien, dat zij staat 
en geleerden voorschrijven, hoe zij moeten arbeiden in belet wordt aan den slag te 
hun vak. Hij gebiedt hun niet, dat zij den hemel blauw regelen de zalige bezitters 
en het gras groen moeten schilderen of vooropgestelde die willen veroveren? Is het 
meeningen, bijvoorbeeld de voortreffelijkheid van het een garantie voor beter wer 
germaansche ras of het proletariaat, ,,wetenschappelijk" icapaciteiten, bezit over kun 
moeten illustreeren, op straffe van gesteriliseerd of ver- 
bannen te worden. Van Gogh en Israëls zijn in den 
liberalen staat even veilig als Huizinga en Einstein. Vrijheid 
Rembrandt mag in hem gerust den Jood als model aan- 
vaarden, wanneer hij niets gevoelt voor Rijksweersoldaten De waardeering voor de r 
of volkscommissarissen in smettelooze uniformen. Het sluit den eisch van persoonlijk 
palet van den schilder is net zoo min als de bibliotheek moeten vrijheid bezitten om 
van den professor materiaal voor de politie of voor den worden onderscheiden. Allee 
strafrechter. I zichzelf zijn. Vrijheid is het 

persoonlijkheid. Een volk is 
Duizend willekeurige mannen met bruine of roode los maakt van internationale 

hemden zijn nog niet in staat één Nobelprijs voor natuur-  sing  van geweld, doch teg 
kunde te verdienen of één bedrijf te scheppen, dat slavenjuk, opgelegd door eei 
tienduizenden werk en allen voordeel verschaft. Eén zakelijk aan den persoon ge 
vakman is meer waard dan tallooze prutsers. Via den de ontwikkeling zijner zelfstar 
loopenden band worden persoonlijke qualiteiten niet De liberale vrijheid is echt 
geboren, wel vermoord. grenzen in de rechten van d 

Aan de bijzonderen n onze samenleving, in welken 
sociale rechtvaardigheid eisci 
verbonden met persoonlijke 



Je man met werkelijkheids- kring zij ook huizen, wil de liberaal de gelegenheid 
Je blinde droomer, die d& schenken zich te handhaven ten bate van allen. Zij zijn 

het, die de menschheid stuwen naar hooger plan. 
alen dient men het mensch- 
gelijkheid te aanvaarden en 
de perken van wat de ge- Geen herleving van den gildentijd. 
n zijde verschillende eigen- 
die de samenleving formee- Voor het terrein van den geest geldt dit evenzeer als 
scheidenheid der mensc}-ie- voor het stoffelijk gebied. Bevolen gedragingen snijden 
t kleur en leven. ,,De natuur overal het persoonlijke initiatief af. De Vrije geest vraagt 
zij ééne kracht, maar omdat een vrije stof. Daarom is de liberaal tegen elke poging 
denheid van wezens, ieder tot weder-invoering van thans ,,vestiging naar behoeften" 
e algemeene wet laat wer- geheeten, doch in waarheid middeleeuwsch zijnden 
eling der menschelijke per- gilde-dwang. 
n op alle gebieden te be- Hoe kan de arbeider zijn vakkundigheid toonen, wan- 
t de liberaal, de gemeen- neer hem de middelen worden onthouden om het over- 
ppende krachten van den tuigend bewijs te leveren? Hoe kan de Nederlandsche 

erhalve niet aan kunstenaars jeugd laten zien; dat zij staat voor haar taak, indien haar 
hoe zij moeten arbeiden in belet wordt aan den slag te gaan, doordat tal van maat- 
t, dat zij den hemel blauw regelen de zalige bezitters bevoorrechten boven hen, 

:hilderen of vooropgestelde die willen veroveren? Is het feit eerder geboren te zijn 
voortreffelijkheid van het een garantie voor beter werk? Beslissen leeftijden over 

etariaat, ,,wetenschappelijk" capaciteiten, bezit over kunde, geld over waarden? 
van gesteriliseerd of ver- 

gh en Israëls zijn in den 
als Huizinga en Einstein. Vrijheid en verantwoordelijkheid. 

ist den Jood als model aan- 
voelt voor Rijksweersoldaten De waardeering voor de menschelijke persoonlijkheid 

mettelooze uniformen. Het sluit den eisch van persoonlijke vrijheid in zich. Menschen 

zoo min als de bibliotheek moeten vrijheid bezitten om van kuddedieren te kunnen 

voor de politie of voor den worden onderscheiden. Alleen in vrijheid kan de mensch 
zichzelf zijn. Vrijheid is het wezen van de menschelijke 
persoonlijkheid. Een volk is niet vrij, wanneer het zich 

men met bruine of roode los maakt van internationale verbintenissen door toepas- 
één Nobelprijs voor natuur-  sing  van geweld, doch tegelijkertijd zucht onder het 

bedrijf te scheppen, dat slavenjuk, opgelegd door een dictator. Vrijheid is nood- 
n voordeel verschaft. Eén zakelijk aan den persoon gebonden; zij is de motor voor 
tallooze prutsers. Via den de ontwikkeling zijner zelfstandige kracht. 

ersoonlijke qualiteiten niet De liberale vrijheid is echter gebonden. Zij vindt haar 
grenzen in de rechten van den mede-mensch en in wat 
sociale rechtvaardigheid eischt. Zij is dus onafscheidelijk 

ze samenleving, in welken verbonden met persoonlijke verantwoordelijkheid. 
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De een kan niet buiten de ander. Samen zijn zij  on-  partijen het woord indivIdu 
misbare voorwaarden voor de ontwikkeling van den bloei Voor de devaluatie van d 
van het Nederlandsche volk. Mijnheer A. kan evenals geen verantwoordelijkheid t 
Mevrouw B. rechten laten gelden. Vrijheid, die anderen een liberale leuze geweest. F 
knevelt, is het beginsel der tyrannie, de oppermacht van zin (vrijheid en verantwoord 
een alles decreteerende minderheid of meerderheid. De één medaille) is een bij uil  
dictatuur van den eenling en zijn trawanten, die zich beginsel. God richtte zich i 
leiders noemen, past hier net zoo min als de dictatuur enkelen mensch en stelde l 
van het proletariaat. dreven daden aansprakelijk 

Sociale rechtvaardigheid is dan ook een onmisbaar  Zóó  willen liberalen het 
deel van het liberalisme. Niemand mag in zijn menschen- mensch, die steeds en alleer 
waarde worden gekrenkt. ,,Het heilige voor een ander die zich wenischt uit te levi 
is mij heilig in zijn ziel". Daarom heeft Thorbecke de wat rondom hem is, mag 
nalatenschap van Willem den Zwijger opgenomen door dragen. Zoo'n mensch kan 
in zijn Grondwet de constitutioneele erkenning van ieders tram mee, want daarvoor he 
vrijheden vast te leggen. Daarom heeft de liberaal Sam die soortgenooten, die mo 
van Houten de Kinderwetten ontworpen. Zeven- en acht- vervoermiddel met dien naai 
jarigen werden erdoor uit de mijnen geweerd. Daarom niet liefhebben, want daar 
staat een liberaal ministerie, waarin Goeman Borgesius, noodig. Zoo'n mensch is  dc  
in de staatkundige geschiedenis te boek als ,,het ministerie waan gegrepen. Hij eischt 
der sociale rechtvaardigheid". Daarom schiepen liberalen overlast te bezorgen. Hij is 
de Woningwet, de Ongevallenwet, de Gezondheidswet, alist in liberalen zin, geen m 
de Leerplichtwet en was de eerste arbeidswet het gevolg man waardig is", maar een 
van een liberaal enquête-initiatief, niet in de gemeenschap be 

Zelfzuchtige en onmaatschappelijke belangen zijn hier Liberalen kunnen rekene 
steeds verdrongen ten bate der gemeenschap van vrije = Wij. 
en verantwoordelijke individuen. 

In onzen tijd met zijn groepsvorming allerwege, zal Dit stelt het liberalisme v 
ook van dit georganiseerde belang moeten worden ge- overtuiging van liberalen wo 
eischt, dat het sociale verantwoordelijkheid draagt. Zoo ileving aldus het beste gedi 
noodig zullen liberalen dus ook hier dienen mede te niet gezegd. 
kerken aan het vervaardigen van leefregels, die de be- 
hartiging van het gemeenebest waarborgen. 

Maatschappelijk individualisme. i Liberalen willen daardoor 
slag onzer gemeenschap h 

Liberalen gedragen zich derhalve als maatschappelijke, erkend, dat de zedelijke w 
door persoonlijke verantwoordelijkheid gebonden indivi- zijn als ,,een zuurdeesem, 
dualisten, niet als losbandigheid-vereerders. Zij keuren verborg in drie maten meel 
de verpakking, waarin voornamelijk de ,,rechtsche' was." De vermelding van d 
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e ander. Samen zijn zij  on-  partijen het woord individualisme hebben gewikkeld, af. 
L- ontwikkeling van den bloei Voor de devaluatie van de terminologie behoeven zij 
c Mijnheer A. kan evenals geen verantwoordelijkheid te dragen. Anarchie is nimmer 
elden. Vrijheid, die anderen een liberale leuze geweest. Het individualisme in liberalen 
yrannie, de oppermacht van zin (vrijheid en verantwoordelijkheid als twee zijden van 
derheid of meerderheid. De één medaille) is een bij uitstek Protestantsch-Christelijk 
en zijn trawanten, die zich beginsel. God richtte zich in de Tien Goboden tot den 
et zoo min als de dictatuur enkelen mensch en stelde hem voor zijn, in vrijheid be- 

dreven daden aansprakelijk. 
is dan ook een onmisbaar  Zóó  willen liberalen het individualisme kennen. De 
iiand mag in zijn menschen- mensch, die steeds en alleen het ,,ik ben ik" laat hooren, 
Het heilige voor een ander die zich wenscht uit te: leven, zonder acht te slaan op 
aarom heeft Thorbecke de wat rondom hem is, mag den naam van liberaal niet 
n Zwijger opgenomen door dragen. Zoo'n mensch kan trouwens niet eens met de 
ioneele erkenning van ieders tram mee, want daarvoor heeft hij de hulp noodig van al 
arom heeft de liberaal Sam die soortgenooten, die mogelijk maakten, dat er een 
ontworpen. Zeven- en acht- vervoermiddel met dien naam bestaat. Zoo'n mensch kan 
e mijnen geweerd. Daarom niet liefhebben, want daar is een ,,tegenpartij" voor 
waarin Goeman Borgesius, noodig. Zoo'n mensch is door een onmaatschappelijken 

As te boek als ,,het ministerie waan gegrepen. Hij eischt de vrijheid op om anderen 
'.Daarom schiepen liberalen overlast te bezorgen. Hij is geen liberaal, geen individu- 
enwet, de Gezondheidswet, alist in liberalen zin, geen mensch die doet ,,wat een vrij 
?erste arbeidswet het gevolg man waardig is", maar een doordrijvende enkeling, die 
tiatief, niet in de gemeenschap behoort. 
appelijke belangen zijn hier Liberalen kunnen rekenen. Zij weten, dat Ik + Gij 
der gemeenschap van vrije Wij. 
jen. 
oepsvorming aHerwege, zal 
belang moeten worden ge-
twoordelijkheid draagt. Zoo 
ook hier dienen mede te 
van leefregels, die de be-

est waarborgen. 

Dit stelt het liberalisme voorop. Naar de onwrikbare 
overtuiging van liberalen wordt de Nederlandsche samen-
leving aldus het beste gediend. Alles is daarmede nog 
niet gezegd. 

De Christelijke grondslag. 

lisme. Liberalen willen daardoor ook den Christelijken grond- 
slag onzer gemeenschap handhaven. Daarmede wordt 

rhaIve als maatschappelijke, erkend, dat de zedelijke waarden van het Christendom 
rdelijkheid gebonden indivi- zijn als ,,een zuurdeesem, welken eene vrouw nam en 
heid-vereerders. Zij keuren verborg in drie maten meel, totdat het geheel gezuurd 
rnamelijk de ,,rechtsche" was." De vermelding van dezen Christelijken grondslag 



in het liberale beginsel-program is geen  phrase  voor de 1 Dit sluit staatkundige ov 
publieke tribune, kerkelijke leerstellingen uil 

Thorbecke karakteriseerde de principiëele erkenning Katholieke of Gereformeerd 
op nu nog te aanvaarden wijze aldus, toen hij zich 1 Natie maar een Nederlands 
richtte tegen hen, die den liberalen staat een godsdienst- 
kozen staat noemden. 

,,De overheid niet dienstbaar aan eenige kerk, en 
de kerk niet dienstbaar aan de overheid, wil dat zeg- 
gen, dat het Christendom vreemd is aan den Staat, Deze liberale constructi 

of aan hetgeen van Staatswege geschiedt? JA, zoo terreur van een bepaalde 

de uitspraak geldt van hen die zeggen 6f mijn geloof, Kernkamp 's omschrijving, 

6f ongeloof; hij, die het Christendom niet begrijpt als doemelijke besef, dat wie er 
ik, is geen Christen. NEEN, zoo men een Christen- i (regeerende) partij eischt, 

dom boven geloofsverdeeldheid erkent.... De stille actief verzet, zij het ook al 

werking van het Christendom, boven verdeeldheid met gevangenisstraf of verl 

van geloof, is oneindig algemeener en grooter, dan dood, moet worden gestraft 

hetgeen men in de kerkelijke sfeer met oogen ziet. rustig houdt, niet als gelijkge 

Het Christendom heeft onze wetgeving en ons be- beschouwd en buiten de 

stuur, onze samenleving en onze zeden doortrokken; gesloten. 

maar het is niet het bijzonder Christendom eener 
bepaalde kerk. Het is het eene licht, waarvan de 
onderscheiden geloofsbelijdenissen bijzondere stralen 
zijn; het is het Christendom boven kerkelijke afzon- 
dering gelijk het menschdom is boven de onder- i Voor het bestuur van Cal 
scheidene volken en ze alle omvat, gelijk de weten- ralen derhalve geen eerbied 
schap is boven alle vormen en stelsels, waarin ieder overheersching is voor he 
naar de mate van zijn inzigt, de wetenschap zoekt i menschelijk. 
te naderen of haar tracht uit te drukken ,... Het 
Christendom is niet gebleven binnen de Kerk; het Het theocratische bewind 
is eene burgerlijke kracht geworden; de ziel onzer dat diens ,,lnstitutio" de heili 
beschaving, een stroom die zich door alle aderen der woordigen en niemand zich 
maatschappij heeft uitgestort. Het is deze invloed, vatte leer zou mogen verzett 
die zich van zelven, de wet spreke of zwijge. .... zal als de alleen-vertegenwoord 
doen gevoelen." 14 juistheid van zijn zienswijze 

zoo schreef Wijnaendts Frar 
Eigeman heeft terecht hierbij de aandacht gevestigd denkwijzen mocht huldigen d 

op de algemeen Christelijke waarden, die hun uitdruk- wijken, want hij vertegenwoc  
king  vinden o.a. in de gedachten, dat wij kinderen zijn heid en wat met zijn leer n 
van één Vader, broeders; niet dus aan elkaar gelijk, wel oog onvroomheid en godsla 
gelijkgerechtigd; dat wij den naaste lief zullen hebben moest naar Gods wil word 
als onszelven. onderdrukt."  

ID] 



ram is geen  phrase  voor de Dit sluit staatkundige overheersching door bepaalde 
kerkelijke leerstellingen uit. Nederland is dus geen 

e de principiëele erkenning Katholieke of Gereformeerde, Vrijzinnige of Orthodoxe 
wijze aldus, toen hij zich Natie maar een Nederlandsche en Christelijke. 

beralen staat een godsdienst- 

nstbaar aan eenige kerk, en Geen terreur.  
an  de overheid, wil dat zeg- 
rn vreemd is aan den Staat, Deze liberale constructie keert zich tegen iedere 
atswege geschiedt? JA, zoo terreur van een bepaalde groepeering, welke, naar 
n die zeggen 6f mijn geloof, Kernkamp's omschrijving, ,,de uiting is van het ver- 

Christendom niet begrijpt als doemellike besef, dat wie anders denkt en voelt, dan de 

EN, zoo men een Christen- (regeerende) partij eischt, een misdadiger is, die bij 
eldheid erkent -... De stille actief verzet, zij het ook alleen in woord en geschrift, 

endom, boven verdeeldheid met gevangenisstraf of verbanning, zoo niet met den 

algemeener en grooter, dan dood, moet worden gestraft, maar die ook, zoo hij zich 

e1ijke sfeer met oogen ziet. rustig houdt, niet als gelijkgerechtigd burger kan worden 

onze wetgeving en ons be- beschouwd en buiten de gemeenschap moet worden 

en onze zeden doortrokken; gesloten." 

jzonder Christendom eener 
het eene licht, waarvan de 
lijdenissen bijzondere stralen Calvijn. 
lom boven kerkelijke afzon- 
:hdom is boven de onder- Voor het bestuur van Calvijn in Genève hebben libe- 
alle omvat, gelijk de weten- ralen derhalve geen eerbied. Kerkelijke en dogmatische 
nen en stelsels, waarin ieder overheersching is voor hen een gruwel. Zij is on- 
inzigt, de wetenschap zoekt menschelijk.  
ht uit te drukken . ... Het 
leven binnen de Kerk; het Het theocratische bewind van Calvijn heeft vastgesteld,  

:ht  geworden; de ziel onzer dat diens ,,lnstitutio" de heilige leer Gods zou vertegen- 
iie zich door alle aderen der woordigen en niemand zich tegen de in dat boek ver- 
estort. Het is deze invloed, vatte leer zou mogen verzetten. Calvijn beschouwde zich 
et spreke of zwijge,.... zal als de alleen-vertegenwoordiger van Gods wil. Van de 

juistheid van zijn zienswijze was hij vast overtuigd. ,,Wie", 
zoo schreef Wijnaendts Francken, ,,andere theologische 

erbij de aandacht gevestigd denkwijzen mocht huldigen dan de zijne, moest voor deze 
e waarden, die hun uitdruk- wijken, want hij vertegenwoordigde de goddelijke waar- 
chteri, dat wij kinderen zijn beid en wat met zijn leer niet strookte was dus in zijn 
et dus aan elkaar gelijk, wel oog onvroomheid en godslastering en de drager ervan 
n naaste lief zullen hebben moest naar Gods wil worden vervolgd, bestreden en 

onderdrukt."  
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„Daarom werd de rechtzinnigheid der burgers getuigenis; slechts enkele 
voortdurend nauwlettend nagegaan door veelvuldig schrappingen aangebracht. 
huisbezoek der predikanten, en wie ziek te bed lag genoeg vervolgingslust over 
moest ten spoedigste een dezer bij zich ontbieden. houd van het bewuste artikel 
Het zingen van wereldsche liederen, het lezen van echter in den gereformeerd 
romans, dansen en andere wereldsche vermaken ming, naar Colijn in zijn ,, 

werden door de zedenpolitie ten strengste verboden, zelf mededeelt. Principiëele 
Alleen zij, die zulks waardig gekeurd werden, moch- van overtuiging voor den 
ten bij het maandelijks gevierd avondmaal mede aan- niet aanvaard. Wel staatkur 
zitten, en de Kerk had het recht ongewenschte  bur-  anti-revolutionaire partij me 
gers, zooals echtbrekers, uit de stad te verbannen. Zoo wordt evenwel een 
Alwie dergelijke maatregelen niet goedkeurde, werd en staatsleer voltrokken, d 
uitgemaakt voor een libertijn en vooral tegen de MOET geven, omdat de ,,l 
libertijnen werd zeer streng opgetreden. Het aantal vende mensch juist het gel 
bloedige vervolgingen, waaraan deze blootstonden, daden wil doordringen van 
was niet gering en Honoré de Balzac heeft daarvan, hem openbaarden. Van staa 
zij het niet zonder overdrijving, opgemerkt, dat ,,ware al heel spoedig niets meer 
het veld zijner werkzaamheid grooter geweest dan 
Genève, Calvijn meer bloed zou hebben doen vloeien 
dan  Robespierre.”  

Colijn, geweten en van godsdienst 
mensch. Tegen de geestelijk 

Dit zullen de anti-revolutionairen niet willen verwerke' 1929 krachtig opgekomen. 
lijken, doch ook hun vrijheidsbegrip is niet volslagen heeft in 1924 in de Tweede I 
zuiver, omdat zij wel als staatkundige groep, maar niet de Roomsche kerk geen red 
als gereformeerd-geloovigen, verdraagzaamheid jegens erkent en haar ook niet 
anders-denkenden in hun vaandel hebben geschreven. vrijheid wordt in ons land 

Artikel 36 van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis men een minderheid vormt 
handelt over de roeping van de overheid als Dienaresse landsche volk. 
Gods. Haar is ,,het zwaard in handen gegeven, tot straffe De katholieke kerkleer eis( 
der boozen en de beschérming der vroomen". Opgedra- de katholieke staatsleer echt 
gen is: ,,te weren en uit te roeien alle afgoderij en val- het nu eenmaal niet anders 
schen godsdienst en het rijk des Anti-Christs te gronde 30 % van ons volk uitmake 
te werpen". Principiëele dienaren var 

Deze partijdigheid van de overheid ten dienste eener schen staat der verdraagza 
bepaalde en dogmatische leerstelling is onliberaal, omdat evenmin als de ,,positief-Chri 
aan menschen, die de overheid vormen, de macht ver- De pogingen om zaalverh 
schaft wordt, a Ia Calvijn in Genève, ,,huis te houden". via de inmenging van geest 

Alle kerken van gereformeerd belijden bezitten deze welgevallige propaganda var 
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echtzinnigheid der burgers getuigenis; slechts enkele hebben wijzigingen door 
1 nagegaan door veelvuldig schrappingen aangebracht. Doch ook dan bleef er nog 
iten, en wie ziek te bed lag genoeg vervolgingslust over. Over den wezenlijken in- 
m dezer bij zich ontbieden. houd van het bewuste artikel der Geloofsbelijdenis bestaat 
che liederen, het lezen van echter in den gereformeerden kring geen overeenstem- 
dere wereldsche vermaken ming, naar Colijn in zijn ,,Saevis tranquillus in undis" 
olitie ten strengste verboden, zelf mededeelt. Principiëele verdraagzaamheid, vrijheid 
rdig gekeurd werden, moch- van overtuiging voor den ander, is derhalve kerkelijk 
evierd avondmaal mede aan- * niet aanvaard. Wel staatkundig, naar het program der 
et recht ongewenschte  bur-  anti-revolutionaire partij mededeelt. 

;, uit de stad te verbannen. Zoo wordt evenwel een scheiding tusschen kerkleer 
elen niet goedkeurde, werd en staatsleer voltrokken, die tot conflicten aanleiding 

bertijn en vooral tegen de MOET geven, omdat de „POSITIEF-Christelijk" geloo- 
eng opgetreden. Het aantal vende mensch Juist het geheel van zijn gedachten en 
waaraan deze blootstonden, daden wil doordringen van de schatten, die ZIJN geloof 
ré de Balzac heeft daarvan, hem openbaarden. Van staatkundige tolerantie blijft dan 

ijving, opgemerkt, dat ,,ware al heel spoedig niets meer over. 
mheid grooter geweest dan 
ed zou hebben doen vloeien 

Rome. 
Voor eenzelfde conflict worden ook de katholieken 

geplaatst. De Syllabus van 1864 ontkent, dat vrijheid van 
geweten en van godsdienst een recht is voor iederen 
mensch. Tegen de geestelijke vrijheid is de Paus nog in 

nairen niet willen verwerke- 1929 krachtig opgekomen. Oud-minister Van Schaik 
eidsbegrip is niet volslagen heeft in 1924 in de Tweede Kamer ronduit verklaard, dat 
atkundige groep, maar niet de Roomsche kerk geen recht op vrijheid van godsdienst 

n, verdraagzaamheid jegens erkent en haar ook niet graag aanvaarden zou. De 
faandel hebben geschreven. vrijheid wordt in ons land slechts geaccepteerd, omdat 
rlandsche Geloofsbelijdenis men een minderheid vormt van het gemengde Neder- 
de overheid als Dienaresse landsche volk. 

n handen gegeven, tot straffe De katholieke kerkleer eischt dus onverdraagzaamheid, 
ing der vroomen". Opgedra. de katholieke staatsleer echter verdraagzaamheid, omdat 
roeien alle afgoderij en val- het nu eenmaal niet anders kan, zoolang de katholieken 

des Anti-Christs te gronde 30 % van ons volk uitmaken. 
Principiëele dienaren van den huidigen Nederland- 

overheid ten dienste eener schen staat der verdraagzaamheid zijn zij derhalve al 
rstelling is onliberaal, omdat evenmin als de „positief-Christelijke" anti-revolutionairen. 

heid vormen, de macht ver- De pogingen om zaalverhuring aan anders-denkenden 
Genève, ,,huis te houden". via de inmenging van geestelijken te voorkomen of on- 

ieerd belijden bezitten deze welgevallige propaganda van niet-katholieken te beletten 



langs niet-wettigen weg, bewijzen het katholieke begee- menigte is den liberalen een 
ren van onvrijheid voor den tegenstander. gaarne aan de radicalen. 

De individueele katholiek is al evenmin vrij. Nog Nadat de kiezers hun keu2 
onlangs schreef een katholiek dagblad, dat ,,de beslis- aan de Kroon en de gekoze  
sing  over het al- of niet strooken van bepaalde leer- digers en de door de Kroon 
stellingen met de leer der Katholieke Kerk niet bij hare elk in volledige onafhankeli 
individueele leden, maar bij hare (kerkelijke) hiërarchie" antwoordelijkheid, het begii 
berust. passen bij de vaststelling th 

Voor den katholiek waait de wind uit Rome, ook staat- het geheel moeten worder 
kundig. apparaat kunnen zij, ter bec 

Voor den liberaal daarentegen alleen uit Den Haag, best, de res publica, inschal 
waar zijn regeering en vertegenwoordiging zetelen. eigen speciale kunde en 

echter een zelfstandig geza 

De Liberale Staat, De Nederlandsche kiezi 

De politieke strijd behoort, naar liberale opvatting, een 
richting van het staatkundi 
minder. Dit eischt van het 

afwegen van beginselen te bewerkstelligen, teneinde ontwikkelingsgraad; de liber 
duidelijk te kunnen bemerken naar welke staatkundige land aanwezig. 
richtlijnen het Nederlandsche volk, als een gemeenschap 
van mondigen, wenscht te worden geregeerd. Dit sluit Dus: 
de heerschappij van een enkele overtuiging bij voorbaat de kiezers..., kieze 
uit. Tegenover deze behoudt de liberaal zich alle rechten de ~tegenwoordige 
voor. de regeerders..,.  rg 

De verkiezingen in onzen Staat eischen van den stem- 
gerechtigden burger, die zich van zijn verantwoordelijk- Een drietal zelfstandige l 
heid bewust dient te zijn, het schenken van vertrouwen zelfde geheel werken samer 
aan de vertegenwoordigers van de politieke strooming, en alle drie elkander stuwe 
welker staatkundige gedachte hem onmisbaar lijkt voor liberale democratie in het h 
een gelukkiger samenleving. De aldus door hem mede stitutioneele monarchie met 
aangewezen vertrouwensmannen zullen, ten profijte van lende in de staatkundige o 
het geheele volk, in samenwerking met een onafhanke- Zij staat ver af van de volks 
lijke Kroon, de wetten maken, die de volkstotaliteit be- of den calvinistischen Althus 
heerschen. 

,,Het hedendaagsch staatsburgerschap" kenmerke zich 
dus door het feit, dat de individu zelfstandig deel heeft C 
aan de wilsbepaling der gemeenschap. 

Dit houdt niet in, dat de kiezer steeds beslissenden In dit liberale stelsel is ge 
invloed kan laten gelden. Volksvertegenwoordigers zijn - volk, vertegenwoordiging 
geen loopjongens of gramophoonplaten. In den libera- slaaf of gebiedend meester.  li 
ten staat hebben niet allen bij voortduring alles te zeggen. taak en wil. 
De wisselvalligheid van een belangen-heerschappij der  Zóó  alleen zijn de individi 
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wijzen het katholieke begee- 

A is al evenmin vrij. Nog 
iek dagblad, dat „de beslis-
,trooken van bepaalde leer-
Katholieke Kerk niet bij hapu 
hare (kerkelijke) hiërarchie" 

menigte is  den liberalen  een Egruwel. IZij Igunnen dit Ibezit 
gaarne aan de radicalen. 

Nadat de kiezers hun keuze hebben gedaan is de daad 
aan de Kroon en de gekozenen. De volksvertegenwoor-
digers en de door de Kroon benoemde regeering zullen, 
eik in volledige onafhankelijkheid en onder eigen ver-
antwoordelijkheid, het beginsel, waaruit zij leven, toe-
passen bij de vaststelling der maatregelen, welke voor 
,het geheel moeten worden genomen. Een uitgebreid 
apparaat kunnen zij, ter beoordeeiing van het gemeene 
best, de res publica, inschakelen ter ondersteuning van 
eigen speciale kunde en ontwikkeling. Steeds wordt 
echter i gezag inI 

De Nederlandsche kiezers bepalen periodiek d(i 
richting van het staatkundig beleid. Niet meer, niel 
minder. Dit eischt van het kiezerscorps een zekeren 
ontwikkelingsgraad; de liberalen achten hem in Neder-
land aanwezig. 

PM  

ie vertegenwoordigers .... vertegenwoordigew 
de regeerders .... regeeren. 

Een drietal zelfstandige krachten ten bate van een-
zelfde geheel werken samen. Alle drie even onmisbaar 
en alle drie elkander stuwende. Dat is de inhoud der 
liberale democratie in het heden. Haar vorm is de con-

worte-
lende  in  -  staatkundige ontwikkeling van Nederland, 
Zij staat - . van  de volkssouvereiniteit.{r? Rousseaug  

of den calvinistischen Althusius heeft zij niets te maken. 

Geen slaven en meesters. 

In dit liberale stelsel is geen enkele der drie machten, 
volk, vertegenwoordiging, regeering —' onderdanige 

slaaf of gebiedend meester. Iedere groep heeft een eigen 
taak en wil.  

Zóó  alleen zijn de individueele vrijheid en het gezag, 

~, naar liberale opvatting, e 

-en naar welke staatkundi 
e volk, ais een gemeensch 
worden geregeerd. Dit si 
kele overtuiging bij voorba- 

n' tenein  staatkundi  
ard. Dit  51 

 

bij  voor a 

 

Staat eischen van den ste 

et schenken van vertrouw 

te 

van de politieke stroomin,.-
te hem onmisbaar lijkt vo 

!. De aldus door hem me 

verking met een onafhanl 
en, die de volkstotaliteit b 

burgerschap" kenmerke zich 
idividu zelfstandig deel heeft 
meenschap. 

kiezer steeds beslissenden 
(olksvertegenwoordigers zijn 
)phoonplaten. In den libera-

voortduring alles te zeggen. 
belangen-heerschappij der 



naast elkaar als onvervreemdbare eigendommen der waarborgen binnen het kadei 
Nederlandsche samenleving, gegarandeerd. Zij maken belang, moet zij handhaven 
elkaar immers mogelijk, worden gevorderd bij mdlvi 

Want: geen werkelijke vrijheid zonder gezag, geen die dit niet beseffen, zijn g 
waarachtig gezag zonder in vrijheid geschonken ver- leges van mannen, welke sn 
trouwen. schiedenis moeten worden 

Geen vrijheid derhalve, die losbandigheid beteekent 
en anarchie verwerkelijken wil. Geen gezag dus, dat 
ongebonden, naar willekeur, regelingen en beperkingen Ha 
van het politieke leven, oplegt. Beide zijn gebonden aan 

Een overheid, die voor v recht en wet. De liberalen zeggen het William  Penn  
werkgevers dan wel van wei gaarne na: 
en, inplaats van het gemeene 

VRIJHEID ZONDER GEHOORZAAMHEID bepaalde groepen behartigt: 

IS VERWARRING, GEHOORZAAMHEID 
laat werpen naar werkwillic
Roomsche studenten en  too'  

ZONDER VRIJHEID IS SLAVERNIJ. kaplaarsde zwarthemden la 

Onze grondwet is daarvan doordrongen. De vrijheid 
bezetten door werknemers,
op laat sluiten in hun eigendc 

van drukpers, vereeniging en vergadering, de onschend- 
een overheid, die haar bestuu 

baarheid van het briefgeheim en de woning met al de bare revolutionairen laat ont' 
andere rechten, welke zij noemt, gaan alle vergezeld 

overheid, die landverraa 
van de toevoeging, dat de wet hen nader regelt en/of 

een overheid, 
die de opzette 

beperkt. De drukinkt mag niet voor elk doel worden 
een over
pen der bevolking tolereert, 

gebruikt; schrijvers en uitgevers stellen zich aan ver- 
wordt bedreigd; zulke overhE 

volging plus kennismaking met de gevangenis of ver- 
ook al beweren zij duizende 

mindering van den inhoud hunner beurs bloot, wanneer 
lijke taak van elke overheid, 

zij ontoelaatbare stof verspreiden. Vereenigingen en 
uitvoeren. Want: niet de str 

vergaderingen kunnen niet propageeren, dat diefstal of 
moord beminnenswaardige producten zijn eener hoogere 
levensorde. De correspondentie en de woningen van 
misdadigers zijn niet onschendbaar voor het aangewezen 
gezag. Het is duidelijk, dat de Ne 

En zoo maar voort. regeert over Nederland. Voc 
Naast wettelijke regels arbeiden hier evenzeer zedelijke gezag uiteraard niet, evenmir, 

maatstaven, voorschriften verstrekken ku r 
zij geen inmenging van der 

Regeeren! Het Nederlandsch grondgebi 
in geest en stof, moet derhalv 

Dit rijke bezit van Nederland moet de regeering be- wenschen te respecteeren, ' 
schermen tegen aanslagen, van welke zijde deze ook oostenwind mag al evenmin 
mogen komen. De wetten en regels, welke de vrijheden richten als het zoele zuiden 
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mdbare eigendommen der waarborgen binnen het kader van het erkende algemeen 
, gegarandeerd, Zij maken belang, moet zij handhaven. De naleving moet ervan 

worden gevorderd bij individu en groep. Regeeringen, 
,rijheid zonder gezag, geen die dit niet beseffen, zijn geen regeeringen, maar col- 
in vrijheid geschonken ver- leges van mannen, welke snel uit de vaderlandsche ge- 

schiedenis moeten worden gebannen. 
die losbandigheid beteekent 
wil. Geen gezag dus, dat 

, regelingen en beperkingen p Handhaving van het gezag. 
gt. Beide zijn gebonden aan 

het William  Penn  zeggen Een overheid, die voor vakvereenigingen, hetzij van 
werkgevers dan wel van werknemers, op de knieën ligt 
en, inplaats van het gemeenebest, speciale belangen voor 

IDER GEHOORZAAMHEID bepaalde groepen behartigt: een overheid, die steenen 

'1G, GEHOORZAAMHEID 
laat werpen naar werkwilligen, tentoonstellingen door 
Roomsche studenten en tooneelvoorstellingen door ge- 

1ElD IS SLAVERNIJ. kaplaarsde zwarthemden laat verstoren, fabrieken laat 

in doordrongen. De vrijheid 
bezetten door werknemers, leiders van ondernemingen 

n vergadering, de onschend- 
op laat sluiten in hun eigendom, machines laat vernielen; 

im en de woning met al de 
een overheid, die haar bestuursapparaat door onbetrouw- 

noemt, alle vergezeld gaan 
bare revolutionairen laat ontwrichten of corruptie duIdt; 

wet hen nader regelt en!of 
een overheid, die landverraad toestaat en ongestraft laat; 

niet doel voor elk worden 
een overheid, die de opzettelijke beleediging van groe- 

stellen aan ver- pevers zich 
pen der bevolking tolereert, waardoor de volkseenheid 

de 
wordt bedreigd; zulke overheden zijn geen regeeringen, 

met gevangenis of ver- 
Fiunner beurs bloot, wanneer 

ook al beweren zij duizenden malen, dat zij de natuur- 

preiden. Vereenigingen en 
lijke taak van elke overheid, handhaving van het gezag, 

propageeren, dat diefstal of 
uitvoeren. Want: niet de straat mag ,,regeeren". 

)roducten zijn eener hoogere 
entie en de woningen van 

Defensie. ndbaar voor het aangewezen 

Het is duidelijk, dat de Nederlandsche overheid slechts 
regeert over Nederland. Voor het buitenland geldt haar 

eiden hier evenzeer zedelijke gezag uiteraard niet, evenmin als vreemde machten haar 
voorschriften verstrekken kunnen. In het vaderland mag 
zij geen inmenging van den vreemdeling veroorloven. 
Het Nederlandsch grondgebied met alles wat erop leeft 
in geest en stof, moet derhalve voor machten, die dit niet 

land moet de regeering be- wenschen te respecteeren, worden beschut. De koude 

van welke zijde deze ook oostenwind mag al evenmin onzen politieken weerhaan 

n regels, welke de vrijheden richten als het zoele zuiden- of westen-windje. 
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naar oprechtheid, getrouwh 
leden. Dat heeft de Savorni 
der christelijk-historischen, o 
met den ,,Paus" der anti-revc 
eens dreigde te vergeten, d 
was. De eerste werd nameli 
leeraar aan de Gereformeer 
omdat hij, naar een  commis  
tisch genoeg was. 

Ten slotte eischt het sectai 
groep een eigen vertegenwo 
permachtige heerschappij, „Si  
Maar dan is de Nederlandsc 
van niet-Nederlandsche staa' 
heette. 

Liberalen verafschuwen dit 
kozen voor een opvoeding 
tot een kiassificeering naar c 
leving dus van verschillend 
denkende menschen. In dei 
Nederlandsche jeugd opgevc 
gers, doordrongen van respe 
belijdenis hebben dan die, 
worden grootgebracht. 

Geheel het vereenigingsle 
dellijk den godsdienst of de p 
willen de liberalen bevrijder 
Vakvereenigingen bijvoorbee 
vereenigingen zijn. Geschie 
volkseenheid verloren te gaa 

Rassen- en klassenstrijd zi 
liberaal. Beide drijverijen hil 
tegen elkaar op en belagen c 
onmenschelijk zijn ze  on-Ne 
derlanders niet. 

Onze zelfstandigheidspolitiek het baas zijn in eigen 
huis - willen liberalen den noodzakelijken steun ver-
schaffen van materiaal, dat den indringer keeren kan. 
Zij willen de nationale samenleving dienen door mede 
te werken aan de maatregelen, noodig voor de onge-
schonden handhaving van het grondgebied. Het depar-
tement van defensie kan te allen tijde overtuigd zijn van 
de loyale medewerking van hen, die het liberalisme als 
schoonste goed met zich dragen. Want: ook zij willen 
zichzelf blijven, Nederlanders; dragers eener eeuwen-
oude Hollandsche cultuur en beschaving, stoere werkers 
op het vaderlandsche erf. 

'rut.i.rv 1itnI 
Daarmede wordt onomstootelijk erkend, dat er een 

Nederlandsche nationale eenheid is, temidden der andere 
naties. Verstevigen willen liberalen deze door de ver-
schillende bevolkingsgroepen nader tot elkaar te bren-
gen, verdraagzaamheid en saarnhoorigheid aan te kwee-
ken en stelling te nemen tegen rassen- en klassen-strijd. 

Daarom plaatsen zij zich tegenover het sectarisme, dat 
er in de Wieringermeer een katholieken dekstier op na 
houdt en elders katholieke geiten fokt, en katholieke 
voetballers laat verliezen en winnen; dat een gerefor-
meerde en een katholieke handelsschool plus universiteit 
op zijn geweten heeft; dat socialistische radio-omroepen 
en sportvereenigingen met socialistische kampioenen in 
het hardloopen schept; dat kortom alle partijen en rich-
tingen, die dit voorstaan, in het bezit doet komen van 
eigen organisaties op allerlei gebied, eigen couranten, 
banken, reisvereenigingen,  etc., etc.  Dit slaat de bijl aan 
den wortel eener eenheid door samenwerking. Vanaf de 
kindercrêche tot en met de begrafenis is de katholiek, 
de anti-revolutionair, de christelijk-historicus, de socialist, 
de communist en de nationaal-socialist in handen van 
zijn eigen bijzondere organisaties. Specialisme van de 
slechtste soort moet dat heeten. 

Het heeft ook geen einde. De splijtzwam tiert welig 
voort, omdat zich telkens weer afwijkende meeningen 
openbaren, met een recht op evenveel eigen scheppin-
gen. In die organisaties ontstaat bovendien een speurtocht 
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naar oprechtheid, getrouwheid en deugdzaamheid der 
leden. Dat heeft de Savornin  Lohman,  de latere leider 
der christelijk-historischen, ondervonden in zijn gevecht 
met den ,,Paus" der anti-revolutionairen, Kuyper, die wel 
eens dreigde te vergeten, dat zijn voornaam Abraham 
was. De eerste werd namelijk uit zijn ambt van hoog.  
leeraar aan de Gereformeerde Vrije Universiteit ontzet, 
omdat hij, naar een commissie uitmaakte, niet calvinis-
tisch genoeg was. 

Ten slotte eischt het sectarisme voor elke bevolkings-
groep een eigen vertegenwoordiging en regeering. op-
permachtige heerschappij, ,,Souvereiniteit in eigen kring". 
Maar dan is de Nederlandsche staat dood en leven tal 
van niet-Nederlandsche staatjes in wat eens Nederland 
heette. 

Liberalen verafschuwen dit. Zij hebben welbewust ge-
kozen voor een opvoeding tot staatsburgerschap, niet 
tot een klassificeering naar overtuiging. Tot een samen-
leving dus van verschillend geloovende, voelende en 
denkende menschen. In den liberalen staat wordt de 
Nederlandsche jeugd opgevoed tot Nederlandsche bur-
gers, doordrongen van respect voor hen, die een andere 
belijdenis hebben dan die, waarin zij, door de ouders, 
worden grootgebracht. 

Geheel het vereenigingsieven, indien het niet onmid-
dellijk den godsdienst of de politieke overtuigingen raakt, 
willen de liberalen bevrijden van dezen schotjesgeest. 
Vakvereenigin gen bijvoorbeeld moeten werkelijk VAK-
vereenigingen zijn. Geschiedt dit niet, dan dreigt de 
volkseenheid verloren te gaan. 

Rassen- en klassenstrijd zijn dan ook volstrekt anti-
liberaal. Beide drijverijen hitsen deelen der bevolking 
tegen elkaar op en belagen de nationale eenheid. Naast 
onmenschelijk zijn ze on-Nederlandsch. Zij passen Ne-
derlanders niet. 

De nationale eenheid is voor liberalen belichaamd in 
het Koningshuis van Oranje, dat gesteld wordt boven 
godsdienstige, staatkundige of maatschappelijke ver- 



schillen. De Koningin mag nimmer in eenige partijspheer 
worden betrokken: Zij staat daarboven. Het is derhalve 
hoogst ongepast en onbehoorlijk, plus  on-nationaal, het 
Koninklijk Huis te koppelen aan eenige groepeering, 
gelijk van nationaal-socialistische zijde is geschied. 

Het nationale Koningschap is de vaste rots in de 
nationale en internationale branding voor een ieder van 
ons volk en dus meer dan een zinnebeeld eener onaf-
hankelijke eenheid. Ook al om Haar staatsrechtelijke 
taak. 

Want: Oranje is ,,het punt der algemeene vereeniging. 
van al wat trotsch is op den naam van Nederlanders", 
zooals Van der Duyn van Maasdam en Van Hogendorp 
het reeds in 1813 hebben uitgedrukt. De historie van de 
vrije Nederlanden is onverbrekelijk met ons Koningshuis 
verbonden in lief en leed. Goed en bloed hebben Oranje-
vorsten geofferd voor hun vrijwording. Telkens weer 
gingen zij en gaan zij voorop bij de belijdenis der Neder-
landsche deugden. Daarom: het is Oranje en het blijft 
Oranje boven! 

Deze staatsrechtelijke vorm, de constitutioneele mo-
narchie met parlementair stelsel, kan, naar liberale over-
tuiging, de genezing brengen van alle maatschappelijke 
euvelen. 

Met hun beginsel staan de liberalen dan ook in den 
strijd van het heden. Mikpunt voor velen. Daarop zijn ze 
een weinig trotsch. Niets is zoo onaangenaam als onop-
gemerkt te worden voorbijgegaan. De aandacht van den 
tegenstander bewijst, dat het liberalisme springlevend is. 

Tezamen willen liberalen arbeiden. Zij schakelen niet 
gelijk, maar samen. Respecteerende en respect eischen-
de. Door daden mede afdwingende. 

Voorwaarts marcheeren de liberalen. In het eerste 
gelid de jongeren van Nederland, die waarde hechten 
aan de menschelijke persoonlijkheid. 

ONOVERWINNELIJK, OMDAT „VRIJHEID" 
HET VAANDEL SIERT. 
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Lmrn 
Liberale Staatspartij: 

1. De Liberale Staatspartij bevordert de vrije ont-
wikkeling der menschelijke persoonlijkheid op geestelijk 
en stoffelijk gebied, opdat de gemeenschap vol profijt 
trekke van de scheppende kracht van den menschelijken 
geest. Persoonlijke vrijheid en de daarmede onafscheide-
lijk verbonden persoonlijke verantwoordelijkheid be-
schouwt zij als onmisbare voorwaarden voor de ontwik-
keling van den bloei van het Nederlandsche volk. 

2. Dit vooropstellende werkt zij mede aan de hand-
having van den Christelijken grondslag van de Neder-
landsche samenleving, maar keert zich tegen elk staat-
kundig streven, deze te doen beheerschen door bepaalde 
kerkelijke leerstellingen. 

3. De nationale eenheid, belichaamd in het Koning-
schap van het Huis van Oranje, stelt zij boven gods-
dienstige, staatkundige en maatschappelijke verschillen. 
Zij wil die nationale eenheid verstevigen door de ver-
schillende bevolkingsgroepen nader tot elkaar te brengen, 
verdraagzaamheid en saamhoorigheid aan te kweeken, 
en stelling te nemen tegen rassen- en klassenstrijd; zij 
wil haar beschermen door mede te werken aan de maat- 
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regelen, nobdig voor de ongeschonden handhaving van 
ons grondgebied in en buiten Europa. 

4. De Liberale Staatspartij erkent een krachtig gezag, 
gebonden, aan recht en wet, als natuurlijk en onmisbaar 
element eener ordelijke samenleving. 

5. Als staatsvorm wenscht zij te behouden de con-
stitutioneele parlementaire monarchie, wortelende in de 
staatkundige ontwikkeling van Nederland, 

6. Zij streeft naar sociale rechtvaardigheid en' ver- 

lijke bestaansverantwoordelijkheid. Zij ziet in groepsvor-

ming een natuurlijk verschijnsel. Maar gelijk steeds, en 
terecht, onmaatschappelijk individualisme is bestreden, 
moet er ook tegen worden gewaakt, dat dergelijke groe-
pen bij hun streven het belang van het geheel uit he?oog 
verliezen. Zoo noodig dient ook op dit terrein controlee-
rend en regelend te worden opgetreden. Ook deze 
groepen moeten sociale verantwoordelijkheid dragen, 
gelijk de overheid en eik lid der volksgemeenschap. 
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