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's-GRAYENHAGE, 18 Januari 1918. 

Aan de Kiezers! 

Een nieuw t\jdperk breekt aan. 
Onbekcnd met de politi.eke en cconomische gevolgen 

van den komenclen vrede, zijn de staatkundige partijen 
:niet in staat om, geltik zij bij het naderen van algemeene 
verkiezingen gewoon zijn te doen, scherp -omlijncle pro-

, grnrns van actie die goede kans op vorwezenlijking bieclen, 
op te stellen. '\Vij althans meenen ons te moeten bepalen 
tot het aangeven van enkele richtingslijnen. voor het 
staa.tkundig beleid van de naaste tockomst

) 
dat zonclcr 

twijfel een grooten invloed zal oefenen op het geestelijke 
en stoffelijk ,Yelziin van ons volk. 

De Yr\i-liberalo Pal'tij bl�jft ook in den nieuwen tijcl 
de ontwikkeling der menschelijke persoonlijldieicl tot haar 
vollc waarcfo slecMs mogelijk achtcn in non zoo ruim 
rnogelijke sfoer van staatlrnn<lig·e, g·ccstelijlrn en econo
misch e Yrijheid. 

V oonYaarde voor 

is nationale onaf ha.nkelijldieid. Ook wij ,Yenschen eene 
verstandhouding tusschen de volkeren, die geheele of 
gcdoeltelijko o ntwapening en beHlissing van gescl1illen 
door s ch e i cl s g e r e  ch t en mogelijk maakt, Zoolang 
-echter deze wenschen niet of onvoldoende zijn verrnld,
zal met voortvarondhoid aan cle 11ationafo weerbaarheicl 
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tot het aangeven van enkele richtingsIijnen. voor het 
staatlnmdig beleid van de naaste toekomst, dat zonder 
twijfel een grooten invloed zal oefen81~ op het geestelijke 
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volle waarc1e slechts lllogelijk achten in een zoo ruim 
lllogelijke sfeer van staatkUlHlig'e, g'eestelijke en econo
mische lTijlleM. 

V oorwaarde voor 

STAA'l'KUNDIGE VRIJHEID 

is nation ale onafhankelijkheid. Ook wij wenschen eene 
verstandhouding tusschen de volkeren, die geheele of 
gedeeltelijke ontwapening en beslissing van geschillen 
door scheidsgerechten mogeIijk maakt. Zoolang 
echter deze wenschen niet of onvolcloende zijn vervulc1, 
zal met voortvarondheicl aan de nationale weerbaarltehl 
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moeten worden gearbeid. Mogen de wellicht te verwachten~ 
,internationale regelingen voor den omvang onzer weer
middelen te land en tel' zee van beslissende beteekenis 
zijn dat wat noodig blijft zal go e d moeten . zijl1. In 
ied~r opzicht, zoowel dus wat huisvesting, ldeeding, 
voeding en verzorging van troepen en bemanning, als 
wat de militaire toerusting aangaat. 

Voor onze I{oloniell geldt dit in ten minste gelijke 
mate. Het behoud van onze positie en rang als koloniale 
mogendheid is een belangrijke factor van de handhaving 
onzer nation ale onafhankelijkheid. Nederland zal daarom 
niet langer mogen verzuimen Indie militair, en tegelijk 
economisch, lrraclltig weerbaar te maken, inmiddels het 
koloniale 'bestuur he1'vormend naar de eischen die de 
zich baan brekende staatkundige ontwikkeling van de In
landsche bevolking, tegelijk met de handhaving van een. 

. krachtig en hoogstaand N ederlandsch bestuursgezag stelt. 

Wat het binnenlandsch staatkundig beleid betreft, 
steunt de Vl'ij-liberale Partij alles wat den we l' k e
hJ ken invloed van he e 1 het volk op het staatkundig 
gebeuren kan vergrooten. 

In het bijzonder noemen wij thans: 
de onverzwakte handhaving van het parlemelltaire 

stelseJ, met zoo mogelijk zuiver~parlementai1'e ministeries; 
de geleidelijke inyoering van het actieve V rouweu

Idesrecht. 

Ove1'tuigd dat kennis en bekwaamheid tot zelfstandig 
oorc1eel voorwaarden zijn, 1'001' 

GEESTELlJKE VRIJHElD 

blijft de ~Vri,j-1iberale Pal'tij aandringen op voortdurende 
verbetering van het olHlenri,js 1'001' heel het volk, ook 
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-door betere . opleiding en salarieering van het onderwij-
zend personeel. . . 

Erkent zij de hooge waarde van levenden godsd18nstzm, 
zij zal zich blijven keeren teg~n ieder poge~ v~n de 
lrerl{en, hare bemoeienis ook bmten het godsd18nstlg en 
'kerkelijk leven uit te strekken, en een staatkulldig'e 
macht binnen den Staat te worden. 

Zorg voor de geestelijke vrijheid bepaalt me de hare 
houding tegenover de uitwerking van het nieuwe onder
wijsartikel in de Grondwet: Haar optreden, onder leiding 
van wijlen TYDEMAN, heeft tot wijzigingen van het voor
gestelde Artikel 192 geleid, die het mogelijk maken te 
bel etten dat in geheele streken van ons land het onder-
wijs monopolie van eene kerk wordt. . 

Bel'eid tot een eerlijke uityoering van het llIeuwe 
Grondwetsartikel, zal de Vl'ij-libel'ale Pal'tij ook in de 
toekomst trachten iedere onderdrukking van de opellbal'e 
school te keeren, en aantasting yan de werkelijke vrijheid 
van onderwijs te' voorkomen. 

De 
ECONOllUSCHE VRIJHEID 

van aUe deelen del' bevolking wordt meer dan ooit be
dreigd door het veldwillllelHl staats-socialisme. 

Ook in de toekomst moet door middel van de wet
geving worden voortgewerkt aan de liclla11lelijke en 
sociale beveiligillg van den arbeider. Maar gebroken 
moet worden met een eenzijdige politiek, die het belang 
van de arbeidersklasse als bWmns het eenige ziet, dat 
politieke belangstelling verdient. 

V 661' alles moet de Staat blijken geven de waarde van 
aUe sociale groel)611 te beseffen, in het bijzonder ook 
die van den zelfstandigen ondernemer, zoowel in klein- en 
midden-, als in het groot bedrijf, in aIle takken van 
volkswelvaart. 
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In de kOlllende jaren zal ons land niet dan met llloeite
zijn econolllische positie kunnen handhaven. Een ongekencl 
scherpe econolllische wedstr~jd tusschen de volkeren zal 
het slechts aan de llleest kapitaal-krachtige, llleest voort
varende en best voorgelichte hunner mogelijk lllaken hun. 
economisch peil te behouden. 

Een 

VVELBEWUS1'E WELVAARTSPOLITIEK 

is daarolll geboden, in het belang zoowel van de onc1el'
nemers en kooplieden als van de arbeiders. 

De Staat moet zooveelmogelijk de voorwaarden help en 
scheppen voor een op eigen kracht steunende 
ontwikkeling van lam 1· en tuillbouw, ni.iverl1eid en 
l1all(lel, scheepvaart en visscl1erij. 

Vermeden dient te worden wat he t k a pit a a 1 111 0 e t 
afs c hri kk en en de en er gi e v erlamm en; hetzij 
door bedreiging met overheidsexploitatie, hetz~i door open
lijke of bedekte ambtelijke tegenwerking, hetzij door gebrek 
aan voortvarendheid waar llledewerking vereischt wordL 

Integendeel mag van den Staat verlangd worden: 
het aamnoedigen van den omlernelllingsgeest; 
het verstrekken van voorlichting en zoo noodig steull 

aan het bedrijfsleveIi; 
het bevorderen van de exploitatie van onze economische 

Iml}) brollnell, hier te lande en in de Kolonien. 
Uitbreiding en ontwikkeling van het vakomlerwijs, in. 

den ruimsten zin genomen, moet daarnevens een eerste 
voorwerp van Staatszorg zijn. 

Het 

FINANCIEEL BELEID 

moet lllet deze welvaartspolitiek in ovel'eenstelllll1ing zijn. 
Ais hoofdvoorwaarden daartoe geld en : 
aUe lichtyaardigl1ehl en over(laad in de Staatsuitgavell 

1 

') 
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te vcrmijden, omdat verdere opdrijving van de directe 
belastingen, bij de beperktheid van het aantal groote 
inkolllens en vermogens, onvermijdel~jk tot zwaarderen 
druk leidt op de middeninkomens, dat is op den kleineren 
ondernemer en handelsman, op den winkelier, op hen 
die in vrije beroepen werkzaam zijn, in een woord op 
allen van wier arbeid in zoo groote mate de bloei del' 
111aatschapp~i afhangt; 

ane belasting' zoo in te richten, dat zij nit het inlwmell 
betaalbaar is, en het voor de nitbreiding van landbbnw, 
handel en n~jverheid zoo noodige lmpitaal beschikbaar 
blijft. 

Slechts zoo zal het mogelijk zijn na den oOl'log aan den 
arbehler een loon te betalen, dat hem in staat stelt het 
hoofd te bieden aan de st~jging del' pr~jzen van aUe ver
brniksartikelen; slechts zoo zal het wegvloeien van de 
beste arbeidskl'achten nit het land te voorkomen z~jn. . 

Aan het bekostigell van levensollderhoml (1001' dell 
Staat zal zoodra en zoover als de binnenlandsche voort
brenging en de bnitenlandsche toevoer dit maar eenigs
zins toelaten, een einde moeten komen. V oorzetting van 
een principieel verkeerd beleid als waartoe de wetgever 
zich door den wereldoorlog zag gedwongen, zon de volks
kracht Omlel'lllijnen in plaats van haar te vel'hoogen 
en uitputtillg van het nationaal verlllogell als onver
m~idelijk gevolg na zich sleepen. De schatkist 118eft tel' 
voorziening in de onmiddellijke levensbehoeften del' be
volking slechts bij. te drag en bij wege van armenzorg' 
en ten behoeve van die ouden van (lag'en, welke door 
gebrek aan inkomsten nit arbeid of vermogen buiten 
staat zijn te zorgen voor eigen onderhond. 

J 
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De politieke toestand in ons land maakt ons bevreesd 
voor de miskenning van deze naar onze overtuiging voor 
de volkswelvaart onmisbare ·yoorwaarden. 

Na de jongste Begrootingsdebatten in de Tweede Kamer 
staat immel's vast, dat de sociaal-(lemocl'atie heenstuurt 
naar een 

STAA TSSOCIALISTISCHE MAATRCHAPPIJ. 

Men wil het stelsel van de regelingen, tijdens de crisis 
in het leven geroepen, ook na den oorlog bestendigen, 
de dwangorganisatie van het economische leven uitbreiden, 
het vermogen tot op het uiterste belasten, de particuliere 
bedrijven aan den Staat trekken. 

V oorloopig zullen aUeen de groote ondernemingen aan 
de gevaarlijke proefnemingen del' socialisten worden onder
worpell. V oorloopig richt de strijd zich vooral tegen het 
zoogenaamde gl'ootlmpitaal. Maar, het werd reeds in de 
Kamer erkencl, zooclra de groote en krachtige bedrijven 
aan den Staat zijn gebracht, zal het socialisme zich ook 
tegen middenstand en Irleiue oudel'llemel's keer~n, om 
aIle macht in hanclen van het IH'oletal'iaat te brengen. 

Dit schrikbeeld is meer dan een spooksel. De sociaal
democratie bezet reeds thans een belangrijke plaats in 
het politieke leven. De verkiezingscampagne, midden in 
.een tijd waarin het gemakkel\jker dan ooit valt te specu
leeren op zoo ve1.erlei ontevredenheid, zal haar zeker niet 
verzwakken. 

Toch zon zelfs bij grooten aanwas cle sociaal-democratie 
niet in staat zijn haar noodlottige plannen te verwezen
lijken, indien niet andere partijen bereicl waren met de 
socialisten te zamen een ministerie te Tormeu. De Vrij
zinnig-democ1'aten spraken het alom uit, dat zij haken 
naar het oogenblik waarQP de deelneming del' socialisten 
aan de regeering een "democratisch" Kabinet mogelijk 
maken zal. En de leicler van de Libel'ule Unie in de 

1 
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Tweede Kamer verklaarde, dat een socialistisch-vr\jzinllige 
combinatie in het bewind lliet behoeft af te schrikken. 

\¥ am·toe zelfs maar een gedeeltelijke verwezenlijking 
van het Staatssocialisme zon Ieiden, heeft weI zeer sprekend 

DE OORLOGSCRISIS 

getoond. 
Ret was onvermijdelijk in een zoo abnormalen tijcl als 

wij thans beleven, een tijd waarin het geheele land ten 
slotte een belegerde vesting is geworden, de staat op 
velerlei gebied te doen ingrijpen. Zoo ooit dan wercl 
elTemvel thans bewezen hoe de Staat, zelfs in een tijcl 
dat de meesten bereid waren zich in veel te schikken, 
gelwel ollbekwaam is om ook maar een deel van het 
economische leven te organiseeren. 

De crisis bevestigde clat iedere poging om een meer 
harmonische organisatie cler maatschappij voornamel\jk 
cloor Staatsdwnng el1 ambtenaars-illgrijllen te verwezen
Iijken, welvaart, recht en vrijheicl in gevaar brengt. 

Iedere regeerings-maatregel, hoe goed ook bedoeld, 
schiep een berg van onrecht. Van achter den onpersoon
lijken Staat kwam telkens de ambtelijke macllthebbel' 
te voorschijn, met zijn gebreken, zijn sympathieen en 
antip athie en , zijn heerschzncht, zijn neiging tot willekenr 
en machtsmisbl'uik. Zelfs het gevaar voor corruptie bleek 
niet geheel denkbeelclig. 

llIillioenell gillgen "erlorell door ondoordacht ingr~jpen, 
gebrek aan zakenkennis, onvoldoende zuinigheid ennauw
gezetheid. 

vYij meenen dat na c1eze ervaring ook de politiek 
meest onverschillige de plicht zal beseffen front te maken 
tegen de socialisten en lllllne plannen, tegen allen die 
met hen samengaan of zich door karakterzwakte en vrees . 
voor de mass a laten meesleuren. Ret llieuwe kiesstelsel 
schiep voor de Yri,i-liberale pal'tij de gelegenheicl om, 
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lijken, indien niet andere partijen bereicl waren met de 
socialisten te zamen een ministerie te Tormeu. De Vrij
zinnig-democ1'aten spraken het alom uit, dat zij haken 
naar het oogenblik waarQP de deelneming del' socialisten 
aan de regeering een "democratisch" Kabinet mogelijk 
maken zal. En de leicler van de Libel'ule Unie in de 
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Tweede Kamer verklaarde, dat een socialistisch-vr\jzinllige 
combinatie in het bewind lliet behoeft af te schrikken. 

\¥ am·toe zelfs maar een gedeeltelijke verwezenlijking 
van het Staatssocialisme zon Ieiden, heeft weI zeer sprekend 

DE OORLOGSCRISIS 

getoond. 
Ret was onvermijdelijk in een zoo abnormalen tijcl als 

wij thans beleven, een tijd waarin het geheele land ten 
slotte een belegerde vesting is geworden, de staat op 
velerlei gebied te doen ingrijpen. Zoo ooit dan wercl 
elTemvel thans bewezen hoe de Staat, zelfs in een tijcl 
dat de meesten bereid waren zich in veel te schikken, 
gelwel ollbekwaam is om ook maar een deel van het 
economische leven te organiseeren. 

De crisis bevestigde clat iedere poging om een meer 
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cloor Staatsdwnng el1 ambtenaars-illgrijllen te verwezen
Iijken, welvaart, recht en vrijheicl in gevaar brengt. 

Iedere regeerings-maatregel, hoe goed ook bedoeld, 
schiep een berg van onrecht. Van achter den onpersoon
lijken Staat kwam telkens de ambtelijke macllthebbel' 
te voorschijn, met zijn gebreken, zijn sympathieen en 
antip athie en , zijn heerschzncht, zijn neiging tot willekenr 
en machtsmisbl'uik. Zelfs het gevaar voor corruptie bleek 
niet geheel denkbeelclig. 

llIillioenell gillgen "erlorell door ondoordacht ingr~jpen, 
gebrek aan zakenkennis, onvoldoende zuinigheid ennauw
gezetheid. 

vYij meenen dat na c1eze ervaring ook de politiek 
meest onverschillige de plicht zal beseffen front te maken 
tegen de socialisten en lllllne plannen, tegen allen die 
met hen samengaan of zich door karakterzwakte en vrees . 
voor de mass a laten meesleuren. Ret llieuwe kiesstelsel 
schiep voor de Yri,i-liberale pal'tij de gelegenheicl om, 
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los yan aIle andere, haar eigen weg' te gaan. Met te 
meer vl'ijheid sedert hare bereidverklaring om te trachten 
met andere vrijzinnigen tot eenheid van gedragslijn te 
geraken, door dezen werden van de hand gewezen. 

Jllet vel'trouwen {loen wij op nIle N edel'lalHlsclle Jl1annen 

en Y rouwen, (lie in (Ie boven aangeg'evell beginselell 

van vrijItehl, imlivhlualiteit en pel'soonlijIre Verallt

woordelijIrbehl llet juiste riclttsnoer vooI' p olitielr 

lJelej(l ziell, een bel'oep tot samenwerldng', tot steun 

en vel'sterldllg' ouzel' partij. 

Bet Hoofdbest'u.~w va,n den Bond vcm 
111'ije Libemlen) 

H. C. DRESSELHUYS, Voo1'zitte'l'. 
J. DROST. 

J. H. SCHELTRMA. 

J. H. W. Q. TER SPILL. 

D. ,liT. STORK. 

F. 'IV. YAN S'rYRUM. 

A. O. VISSER VAN IJZENDOORN. 

F. J. W. DRION. SeC'i'eta1'is. 
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ABe geschl'iften (oak Bf)ginseipl'ogmms en Stntuten) zlJn 

vel'krijgbaar bij dell Secretaris van den Bond, den Heel' 

F. J. VV. DmoN, Emmnstrant 34, te 's Grnvenhnge, 

bij Wlell men zich oak vaal' het lidmaatschap kan aan-

melden. 

De jaarlijksche contl'ibutie bedraa~t minstens f 1.-. 

Kiesvereenigingen, bij den Bond aa,ngesloten, kunnen een 

lager minimum Contributie Vaal' hare leden vaststellen. 

Men kal1 zich Vaal' inlichtingen oak wenden tot het 

Secl'etal'iaat del' Afdeeling: -; 
j 
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