-1

.

._·

'

~

--1

t

-.

-

_ l

VOOR

VOLKSPARTIJ
DEMOCRATIE
,·

Koningh~negraclit 61 -

VRIJHEID

,pen

EN

Haag

./

I-

-

(

~

.

VAN

'

ONZE ..

·~~,;~~ltEZ~,~~s1~R1:rrJ~f~;l~:~j ·.
_, --

,·_
.

.~:

·_-

_L

'

.

/

--.-,

~

---

-

/,._

-

'

.

'

/

"

!, De ·krachtige middengroep is
'

-

.

I ,

-

· v66 r . v1'ijzinnig·e

.

-

staatkiinde

.I
'·,-

.
-'-'.._

.

I

-

,,

'

=--;;--.-_-'

'f'.,---

-:Y--_'

,;;,.,.-.

In·· veertien punten_ is ons ._urgentieprogram
.:samengevat
Iii.et. Het zol.i echter onverantwciord zijri deze ).{ans
te laten glippen. Wat .toch is deze grondwetsherzie'ning? Zij is geen reconst:vuctie van het Koninkrijk.
Zij opent alleen de weg fot reco.nstruqtie. Zij · geeft
de beginselen· aan, die~da'arbij ~oeten worden l.nachtgenomen. Die beginselen zij;n--aannemelijk. :_
.
Voorop staat, dat de nieuw te vestigen recl;lfaorde
zaL moeten voldoen aan waarborgen voor de rechtszekerheid, de. fi.mdamentele menselijke rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur. Voorop staat mede,
· dat de nieuw te yorrri.en gemeenschap haar eenheid
zal vinden onder ·de Kroon, die gedra'!ten zal worden
do.or Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 'en Haar
wettige opvo_lgers van Cle Kroon .der Nederlanden.

. De verkiezingen van 1948 011tlenen haar betekenis allereerst aan de herziening der Grondwet. Deze · is .n:odig met het oog op de" verhouding
tot Indie. Zij moet ·de weg openen tot een •Irervorming van het Konfnkrijk op de · grondslag. der Koninklijk'e rede van 7 'December-... 1942 .. Aanvaaraing ~
dier grondwetsher:?iening - betekent allerminst een .
goedkeuring van het sedert de bevrijding door de ·
Regering• gevoerde Indische beleid. vVij stellen. dan
ook voorop, dat wij onze bezw:;iren . tegen dit beleiq'
onverzwakt blijven handhaven.· .
.
Een goed b~leid had gericht moeten •zijn· op een
heryorniing van het Koninkrijk tot een gemeenschap
va.n ge!ijkwaardige ·delen, verenigd door .de band der
Kroon: eigen meester bij het lbehandelen hunner in-·
we:ridige aangelegenheden, als eenheid optredende jn
alles, . wat hun gemeenschappelijke belangen raak~.
Herstel van· orde en rust, opdat alom in Indie recb,t
en veiligheid zou heersen, was daarvoor eerste voorwaarde. Met dat herstel va:n:<'orde- en :vust werd veel
te lang gewacht en toen,politioneel optreden OnVf)l'mijdelijk bleek, werd het 'nog halverwege gestaakt.
Het werd · daardoor steeds' moeilijker fot de door onsvoorgestane hervormfag van het Koninkrijk te ger:aken, J!et gevaar ener ontbinding van dat Konink-
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· Alles, waarop het aankomt, is. hoe deze beginselen zullen warden uitgewerkt. Dit zal· in
de ·eerste plaats afhangen vari het be.leid van
het na de verkiezingen 'optredend Kabinet. Nu
- is een uite?:St bela:ngrijke· omstandigheid, da~ dit
Kabinet de grondwetsher;:;ienin9 ·alieen dan defi·
nitiet zal-kiinnen zien· aa'/1,geno.men, wanneer in
beide Kamers ten mi111Ste, twee derden der Leden
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,c~'l>lf,<J.~f!",- OtigerwiJ!eld heeft de KV.P: een rem-

m~nde invloed u"{geoefend, waarvoor : men qp ·
zichzeLfdankbaar kan zijn c- anders was het nag
erger geweest -, maar die haar to ch niet van
-de verantwoordelijkheid kan ontlasten. Hier
wreekt zich de te smaile basis d~r Kabinetsformatie van 1946. Tegen het streven van de P.v.d.
A. bobd de KV.P: onvoldoende tege;;,wrcht. Ware
een nationaai · Kabinet . gevormd, dan zou een
beter tegen_wicht. aan:wezig zijn geweest.

Het raff niet terugd~aaim;i
.

'
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Hoe sterk men het gevoerde. p~leid echter ook
· . moge afkeuren, het heeft nu eenniaal feitelijke
gevolgen gehacl, waarmede ieder nieuw Kabiriet
]leeft rekening te hettden .. ·l\ifon kan ·het rad der" gebeurtenissen . niet t.'1rugdraaien. Het gaat er thans
:>m; van de zaak nog'c•te ffi8Jken, wat er van te maken
·is. Daarom"is. van Zl'l oVei·wegend belang .de. samenstelling van het•. Ka"binet, 1 dat na de verkiezingen..
· zal optreden. Zou dit _opnieuw een Kabinet zljn uit-_
.llluitend steunende op de P.v.d.A.
de KV.P.; dan
mal~e ll}en zich generlei illusie; Het beleid · zal dan
op de oude ·voet wordeR voortgezet,. Gelukt het de
basis van het Kabinet· in onze richting te verbreden ·
dan is er uitzicht op ombuiging van. het· beleid. ' '
De grondwetsherziening geeft ons nu deze kans
tot ombuiging. Meer clan een · kans is hier voorlopig.

en

gmselen van de democratie betekenen, dat noch ·de
P;y;d,A. ·nogit .de K.V;P; zfoh zal kuimen of willeh
verq.orlove:ri. '.ffJr blljff dus aUeen over demogelijkheid,
~at ~en: kabmet optreedt, dat door zijn samenstel- .
·· hng en .Prografi!. ,waarborgen .?ieQ,tvoor een beieid,
.~at t d~ i~steml!!).ng kan verB;r~Jgen' var;. groepe.n, die
e o
us;er gevoerde_ pohtlek hebben bestreden.
Onze partij zal in dat g~val ook in tweede
· insfantie liaar steun aan ·de .grondwetshei.·zienm"'
· Ironne.i; vel'lenen. Maar ook alleen. i1). ·d~t geva~
:·worden deze waa1·borgen. niet · verkregen, clan_
zullen onze vertegenwoordigers in de Kafuer het
stemmen v66r de he1·zi~ning niet vo~r hun ver·antwoordelijkheid' mogein. ne.riien.

·Ee:n .tweede veiHgheidskfop
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· . Js onder deze waarborgen de grondwe~sherzientng
aanvaard, dan blijft nog een tweede veilig- heiasklep. De nie}lwe sti:uctuur van. het Koninkrijk
!'110et worden vastgelegd in . een wet, die. op haar
oe_urt een twee _derden meerderheid vereist; Dit ver·~
~hcht de Regering o.ok bij.haar verder beleid steeds
· m het oog te blijven ·iiotiden, dat dit ):ieleid · alleen
ki:~s van slagen biedt, indien het op een brede basis
bhJft gevoerd, Zou. zij dit niet doen; cian wordt h.,aar
onverbiddelijk een halt toegeroepen.
Welk perspectief .. bi~den zij, die ons aansporen
.deze grondwetshe+zrenmg zonder meer te verwer"
pei;t? .Geen ander dan :voo!,'tzetting van de· teg.enwoord1ge toestand, waarbij' op de' basis. ener een-
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vpudige · Kamernieerderheid telkenni.ale besluiteriworden gen.omen, die de _eenheid van bet Koninkrijk
op d~ ern~tigste wijze bedreigen en .die wij .:ils voldong_en . fe1ten hebbefi te a.anvaar-den.. De oppositie
?er anti-revolution.airen, die dit 'Standpunt in:heemt,
is naar onze menmg. onvruchtbaa'r geworden. Van·
ha~;r g~at diente~gevolge geen constructieye mo- '
g:hJkhe1d meer uit, Terwijl .de. anti-revolutionairen
z1~h de st.erkste verdedigers der gedachte van de.
R1Jkseenhe1d denken, brengen zij feitelijk door deze
folstrek.~e afwijzirig die eeiiheid .in groat ge~
vaar. Z1J vergeten, dat politiek. de _kunst van het
lli?gelijke .is. Door meer te vragen dan hier riog be~
reikbaar __is, zal -~en uiteindelijk ni_ets 'verkrijgen. ·
Alleen b1J een bele1d als ctoor ons voorgenonien be-·
staat · o.i. een · mogelijkheid nog te redden w~t- te
redden is.
1

Bij deze ve1·kiezing mo'et voor ons de ·doelstelling zijn: ,het verzwakken van beide: regel'ingspaa.·tijen ten gunste van de v.v.n. Haar ·politiek is
tegelijkertijd pl'incipieel en , i•eeel en hoe Sterker
onze partij wordt hoe gl'Oter de kans, -dat · het
regeerbeleid kari. worden omgebogeir in de door
ha.arc voorgestane richthig. Zij. is prfucipi~el, ~~r ··
zij. vasthoudt aan · hetgeen IUiar beginselpi;ogril.~
. eist op het stllk dei· Rijksverbouding. Zij is reeel,
waar zij feite11, . di.e Diet te veranderen zijn, iyin. , yaardt; Zij we13t; .dat-men oolr fn de- pQliffek doo~ .
1

:,e:fdne~0:X1~~1!:gi~~~e d:~'.rd!e~~i1i11:t ;::~·-

·omstoten,
..
. Hoeb·1·· ""kht·.·· · . · ... ·.·.-.·.·.·.. ,.·. ·.· .-.· ... ·•·
.. . . . e ~ngnJ ·. .e. Iq.qische _probfoeni. eo1iter ihoge
ZlJil, het lS allerminst het ehige j:Jun,t-, w3,afoni bet .
• l'.)ij de;;1e' v'erkJezing gaat: .· J:)e: nietiw te. kiezen ,Tw~ede· ·. • ·
1

Ook . d: P?.s.itie "van de Partij. vari de Arbeid is
thans. dmdehJk g:worden .. Velen, 9ok·van vrijzinnige hu!~zi::, hebben m :1946 op die partij gestemd, om~
. dat z1J m:. h.aar zagen ·.:en demo.cratische partij op
· brede grondslag, gansehJk versch11lende vari de olide
S,D:A.P..• T~a,µs . is ·he~· duidel.i.jk, dat de · Part'i.j.. van
?e Arbe1Cl in alle __ 9pz1chten een socialistische partij
1~. ~e leuze, waaronder zij de .strijd iVOert, ·is ,,So?rn~1sme
democratie". Zij bedriegt echter zichzelf,
m~ien ZlJ ~eent, dat socialisme en democratia veremgb3:'.Lr _z1jn. Gelijk pij Zich eveneens bedriegt, wanneer ZlJ z1chz:lf voor het meest hechte bolvverk'tegen
het com~ums~e houdt. Al mpge ihaar leiding hef
commumsme ·fib~. zo_ verafschuwen, het. blijft de
y7a,ag of de PartJJ va~ de ;..,.rb.ejd op de duut. innerhJk sterk genoeg. zal · ZlJ.~ tegenover dat conimlihisme.
"
.
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Het Indisch beZeid der Pci.rtij' van de Arbeid is
al -~n bewijs v.an het tegendeel. Deze Partij is,
het immers geweest, di.e 1),etzij rechtstreeks hetzij door haar Vertegenidoor.digers in de.
van
het NederZaiy-ds~ e.n Neder.Zands-1.ndiscf!,e rege· ringsappqraat, he.rhaalde maZen de door sterke
communistische /invZoeden .beheerl!~e ·rep';,i,biiek
Djok'ja dehaii«l b~ven, Ii.~t Jioofd .heeft gehoudin •.
Weln~, wie ·het .communism.e· in Indie oriti~et;
~q'l!- zic'fi; moeilijk aandienenc., aZs de bi,? uitstek
-anti-COr(irrt:'IJ,nistisch~ 1JOorve9'fiter ·i~ JXederland/

to;

-b~~~~-~~7~~-~~ai~~it~e~;?i~?:;J::~:••w~riJ~·~6~fr'.

.·.. SpJ.'.ong rev:o1ut19naJi'/4:ltijd.lh()et J;neri rek:e '
-·.denmet.demoge.lijk11.e.id,d..atli..ete.enr.ev.ol
.. inzii;iking. ,011:dei'g·aat,:-. ~; ;,;V:roegt;)re j~p.:A;;
. d~:i-1xanmen1~voorb~eld ,opgeleyerd::Heti~
- bli.Jk van, grp~e ':z~~ILkliM(j, ,dat :_ae· :f'.art~(van

- ·' ·

·.c.:f:~~rfri~ ~~~e~te~efrotl~~YA~~i;d~e#~~~~!>-~¥~,~~;·~"::" ~-··~-~fuf~g~,-~~6tf~'if'kk~n~~~ihri~~i~~~i
. Die Kamer-wordt,iminersgekozen voer vier jaar.
. ,Peze symbolen zijn,in.htin wezeh'rev°ol
Van haar sainenstelling zal 'yoor een groat deel afhangen, welke· beleid, ge.durende de jaren 1948 . tot ,
i952 zal wo.rden geVoerd, Dat die jaren een hoogst
gewichtig tijdperk kunnen· vormen Jri de overgang
uit de na-oorlog;se ~haos 'tot imier geordende toe~
standen t>ehoeft geen .betoog. De kiezers krijgen
. thans de gelegenheid- hun uitspraak van: 1946 te
herzien. V.oor die herziening is alle aanleiding." In
tal van opzichten is de .toestanc1 thans heel wat
k111arder dan twee jaar geleden. ·
·

· Het n;iasker · afge'v?1'pen·

' ijbenvzetente verw.achten.
riu wat.-w'ij van de com1i.mnisten hebW
'Macht men in
no.g
hopen, dat zij, geleerd door de erval'ingen in. de
1946

bezettingstijd, .zich zouden willen gedragen- als .een
rechtgeaarde democratische .partij · ove~eenkomstig
de rege!s van ·het coniititutionele spel, thans :weet
men- beter. Het communisme heeft het masker af'geworpen. Het is principieel het oude comrnunisme
. van het manifest vari Marx en Engels van -honderd
ja:ar geleden · gebleven; H;et · streeft onomwonden
naar de interu.acionale .revolutie. Het gehoorzaamt
aan buitenlandse ·machten. Het is in zijn wezen van
het nationaal-socialisme niet vernchillend. Ons volk
heeft niet 'gedurende vij~ jaren zijn zware strijd tegen
het nationaal-socialisme gev6erd om zich thans a'an·
het communisme over te geven. De ver;ldezingep. ·1
geven hun, die twee jaar geleden in goed vertrouwen
op hum democratische, gezindheid de communisten
hebben gestemd, de gelegenheid die keuze te her.zien.

De rode' vlag was altijd -de vlag der revol
internationale het revolutionaire liE;id. Als .
huriner revolutionaire gezindh'Sid h(;\bben dE;i
··:nisten hel 'onlangs" zelfs in de. Tw.eede Ka
- zongen. ;
.
·
.. · · :.. ; ·...
. .Wie revolutionaire . sy1nbofan .blljft voere·
zwakt zij:p. innerlijke weerstandskracht, t,e
revolutie_; hij speelt met vuur.
·
-
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Ee:u k:ra~htige middengr()ep

E,

r .bestaat in .Nederland ~og steec1s eeri k,rachtige
' ' middengroep," die voorstandster is vari een vrij, '
zinnige staatkunde. Die .middengroep · aanvaardt uit.
volle overtuiging de Christ.elijke grond?lage11 .onzeJ'
maatschappij. Zij wil als 'richtsnoer voor het open~
bare '!even: tle zedelijke begillselen van. het -Ch:risten.o. ·
dom. Zij gelooft, dat het mogelijk is, dat , ook bij 1
verschil van inzicht aangaande de dpgmafiek van
het gelpof, ter vei·dedighig van ·die Christelij1te .. · ·.
'grondslagen gezamenlijk wordt opgetrolrken. Zij- is. ·
voorts· overtuigd, dat .ender hen, die het Christelijk
gefoof niet belijden, talrijke aanhangers vande_,ze-.
delijke beginselen . van het Christendo'in worden '
aangetrof~e11. .. Als -gi·ondslag. van peze, 'beg!nselen. 0
beschouwt zij ae vrijheid van de ,mens. Die vr.ijheid '.' . ~
is het tegendeel van ongebondenheiQ.., Zij lrnD, all~en
· dan _af's · ware~ v:rijheid bestaan, w,anneer· 'zij gepiJ.,,a'rd
· gaat -met verantwooi:delijkheidsbesef, Ve~ant~oorde-.
lijklleidsbesef betekent zich bewust te ztjn te -ieven
in een_,gemeenschap met andere mensen; te weten,.
oat het. in het !even niet alleen gaat. om onze v_rij-heid, maar · ook om de vrijheid van ai;deren. · - · ·
.\

l

·. ·-

4

Deze beginseleh zijn naar hµn wezen. vooruitstre~ ·
vend. Hun aanhangers · weten, dat de ontwikkeling
· der ma~tschappij niet stil staat en dat het staatkundig beleid zich bij die ontwikkeli.ng heeft aan te
··sluiteri:'Maar zij weten ook, .dat het;. hoe die ontwikkeling ook moge z~n, altijd. in laatste fostantie
gaat om de mens. Dat de maat-sch.appij allE)en vooruit komt door de krachtsinspanning van~ de mens.
• Dat op ontwikkeling der zelfstandige kracht in alle
groepen cter samenleving het streven moet' zijh
'
.
I
gericht.
· . ' · . -•.
,
· ...,De groep, die deze beginselen ):JelijP,t; is itiet s.oclalistisch. Zij verwei;pt de socialisti.sche leer,·omdat
socialisme is concentratie van . In\lc.ht in.handen~der
overheid en iedere concen1;ratie · van miwht is een
·gevaar -voor de vrijh~id,· onversc.,hillig of· het-is
, concentratie in handen van de 9verheid Of van, particUlieren. Daarom mOet door doelmatige organisatie . warden :ge~treefd. naar Cleconcentratie van'
macht en naar· het dragen van mede-verantwoordelijkheid qoor .a:llen. · ·

-
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V erzekering van het nationaal karakter van
de 'radio-om;oep door samenw.erking der~ uit -

het vrije initiatief voortgekomen omroep- .
verenigingen met inach_tneming van perkregen historische rechten.
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· ~;Nergens is de vr!jzinnige beter op zijn plaats dan
.
in .de Volkspartij voor V:fijheid en Democratie,
die hem borg staat \roor een verantwoord' vooruitstre;vend beleid, gelijk blijkt uit de n_avolgende pun· ten, die bij deze "1:erkiezingen als urgentieprogFam
Op de Voorgrond
.
'
.. Worden geschoven:

Hervorming van het Konink1'ijk tot een gemeenschap van gelijkwaardige deleri ver.,.
eniga door ae band der Kroon in een reeele
Unie, eigen meester bij de regeling hunner
inwendige aangelegenheden, als- eenheid optredend in alles, wat hun gemeenschappelijke
belangen raakt.
'Bevordering air sdmenwerking, zowel ~ultu
r_e1H, economisch
als militair.. van due demo.
cratische staten ter - verdediging van de
Chr.istelijke beschaving.
~

Onverwijlct° volledig herstel; van de rechtsstaat,
ier' verzekeri;,,g der persoonUjke vrijheid ~ii
• ter beschennfri,g van de rechten der burgerij
tegen-ambteHjke willekeur. ·.

··.:-~

10 ;-Het treffen van een samenstel van maatre-

'evenniin

;:!~~dewai~d°::ac~~f9 ;a:;;;~!~~~:n~a~ 0~.~~
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Zo goed mogelijke waarborging der rechtspositie va£ alle Le den der maatschappiJ door
'soCial.em_
aatregelen,-_·zond_er-ondermi-ining·
van
.
u
· _het individiteie verantwoordelijkheidsbfsef.·
G~lijksteil{ng van
~n vrouw voor de

9. _

r::'?: .. ·~-~*~ -urgenti~ program

2

Ktachtig streven iiaar ingrijpende beperking
der overheidsbemo~ii;,,g met ·de handeL en
het be<lrijfsleven (ex- en import!). Samenwerking van werkgevers en ·werknemers in
vrije bedrijffsorganisaties, waarin beide pa?'.?tijen geroepen warden tot' het dragen van
verantwoordelijkheid.
--

man
~ ·:vr~ij~inr.;!.'.•.::_~--"·~
:..•.··-~.b...'.~n·I~.e- d'·a. ~:·.-:~·.~ .c~··.~
:..· .~ u.i~~.·e:..r:.,.·.-·_:_.-..•_-. ~- ~.-.·:: -~-- - : t·riii~iven
~=:ijke ~echteri
. tot>-b enoembaarheid van
e'lJ :7rcan~i-6Y,.:.~o1/,;~-,.;.did~f;J.~:¢ties-,- · ·

0

0

1

-·

Met handhaving van het · beginsel der financiele gelijksteJling, versterkiiig,van de positie van de . open bare . school; Reorganisatie
en hervormi.ng van het onder,wijs opdat aan
tedere bekwaamheid geiege~heid, tot .voile
ontp!ooiing worde gi;;boden.
,
.

De .vri•zinnige middengi·aep ·heeft haar eenheid
gevonden in de ,Volkspartij voor Vrijheid .en Democratie. Vroegere pberalen ·en vroegere vrijzinmg•deniocr-aten zijn in deze partij tot elkand.er ge-,
komen. nit fs ·mogelijk geblekeri; · omdat Zij door
de Joo~ .der dingen naar eliui!l~ei'; zijn toe~egroei(l.
1
.--.. · - · · · . · -.·- · · •
.
'-·.•
,. ' .
Ilier·- Iiiag
met •rec~t.
V1ID' .· -politie~e,
V!Jr~eU\Vlllg
,_w6rden g~sproken.
Volkspartij yo~r JT'rijheirr ep.
''crleili-o~ratilmeent 'daarom.met:vol.v,el·tr,Quwen ~_en

Territoriale en functionele . decentradsatie
van bc;!stuur en wetgeving· tot vermindering ..
der gevaren~ die ziJn get~gen in concentr.atie
--v-an overheidsmacltt.
·

12
~·

verzekerd. . ' ( . . ' - ' .
. . . .
lnstandhoudi':rig van een krachtige zelfs.tan.:.
dige boe1:ensiand.
·

Kr-achtige bevordering van de woningbou_w;
· - opdat het euvel der samenwoning zo spoedig
mogelijk kan warden·. weggenomen en een
einde kan WO?'den' gemaakt aan het met het
beginsel der .persocinlijke vrijheid. vo!strekt
onverenigbaar systeem van ged;µ;ongen inkwartiering.
·

ergoeding van oorlogsschade volgens het
13 . Vbeginsel
van .integrale schadeloossteH[ng, geleidelijk te verwezentijken met inachtnemi-ng
der f~ancieie mogelijkheden en de eisen van
de nationale · economie.

14

K'rachtig~

streven naar herstel van het . begrotingsevenwicht ter VQorkoming van doorgaande. inflatie. ·
··
B,.elasting]ieffing naar draagkracht. Opheffing der belemmeringen, die het bestaande
be!astingstels'}I in de weg _legt. aan . de ont-wilckeling van het bedrijfs!even en aan de
spaarzi11 der burqerij.

·

