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Ons embleem: Vrijheid 1n Nederland
H

et Hoofdbestuur, da,t U in November van het vorige jaar in Zwolle koos,
kreeg o.a. als op,dra.cht mee, te zorgen voor een embleem. Nadat wij lang gepeinsd hadden en nadat wij nog enige tijd voor de technische uitvoering
nodig hadden, bieden wij U thans bijgaand embleem ter beoordeling aan.
Ons embleem moet goed zijn, of het moet niet zijn. Beter géén embleem, dan
een slecht embleem. Ons embleem is goed, wanneer het ons beginsel en onze
nationaliteit uitbeeldt. Bovendien moet het embleem technisch uitvoerbaar
en eenvoudig en duidelijk herkenbaar zijn. Ten slotte moet het origineel
zijn: andere organisaties willen wij niet na-apen.
Phrygische muts op een stok. Die
Phrygische muts was een tijdje het
symbool van de vrijheid en werd
door Franse burgers en arbeiders na
20 Juni 1792 algemeen gedragen. Die
muts was de dracht van vissers en
zeelui uit de Middellandse Zee.
In 1792 werden in Marseille de galeislaven bevrijd. Deze togen naar de
Kenmerkend voor onze staatkundige opvattingen is de centrale plaats,
die wij de menselijke waardigheid
verlenen. De menselijke waardigheid,
die als eerste voorwaarde stelt, dat
de mens zich zowel geestelijk als
maatschappelijk in vrijheid ontplooien kan.
Het zinnebeeld voor de vrijheid is
een hoed op een stok. U kent allen
wel het gebaar van Churchill, die
zwaaide met zijn hoed op zijn wandelstok. Deze handeling is niet door
hem uitgedacht, maar gaat in wezen
terug naar het land waar de wieg
van onze Westerse beschaving staat:
Griekenland.
Bij de Grieken was de hoed het teken
van een vrij man, want slaven liepen
blootshoofds. Degenen, die de tiran
Caesar doodden, vertoonden zich met
de vrijheidshoed op hun piek. De opstand der Nederlanden tegen de
Spaanse overheersing heeft velen tot
het tekenen van allegorische ptenten
bewogen. Steeds zien we dan de vrijheidshoed op een paal.
Wanneer de Noordelijke provinciën
zich met welslagen tegen de Spaanse
krijgsmacht hebben verzet, verschijnt
de prent, waarop we de zeven provinciën bijeen zien rond een vrijheidshoed op een stok, met ervoor de
Nederlandse leeuw, die met het
zwaard de vrijheid der verenigde
provinciën verdedigen zal.
Tijdens het beleg van Leiden werden
papieren noodmunten uitgegeven met
de beeltenis van een Nederlandse
Leeuw, die in zijn klauwen een met
een hoed gekroonde paal vasthoudt.
Deze voorstelling komt vaak terug.
Bekend is o.a. een tekening, die de
Pacificatie van Gent uitbeeldt. Rechts
op die tekening staat een leeuw met
een vrijheidsboom. In later tijd werd
de hoed op een stok ook in Amerika
bekend, toen de jcnge republiek zich
vrij vocht van Engeland.

U ziet het, het symbool bestond
reeds lang vóór de Franse revolutie.
Maar de vrijheidsgeest van toen woei
over naar Zuid-Amerika waar bijv.
Argentinië een onafhankelijk land
werd. Deze staat nam als wapen een

Franse hoofdstad om de omwenteling
te helpen voltrekken. Deze bevrijde
slaven brachten de Phrygische muts
naar Parijs. De Phrygische muts is
dus wèl karakteristiek voor de Franse
revolutie, maar het symbool van de
hoed is op zich zelf het eeuwenoude
kenmerk voor de vrijheid.
In het midden van de vorige eeuw
werd te Rotterdam een vrijheidsmonument opgericht, ter herinnering
aan de inneming van Den Briel. Het
is de fiere Hollandse maagd, die in
haar linker hand een lange stok
houdt, met een zwierige oud-vaderlandse hoed.
Het monument staat op de Grote
Markt en overleefde bombardement
en bezetting. Voor ons embleem was
de Hollandse maagd minder geschikt,
maar de breedgerande hoed namen

wij over. De vrijheid is een lmstbaar
goed en dient krachtig beschermd te
worden. Ons leek de Leo belgicus, de
Nederlandse leeuw, de beste• waker.

Het embleem is dus een l'Ombinatie van twee eeuwenoude symbolen.
Deze combinatie is bij ons weten enkel in Nederland, in de 16de eeuw,
voorgekomen en daarna in onbruik
geraakt. Van het buitenland is ons
niets bekend, wat ook maar enigszins
op het voorgestelde lijkt.
Wij hopen, dat het embleem bij de
leden waardering vindt. Mogen de
symbolen ons allen voortdurend bezielen tot eendrachtig werken voor
de vrijheid in Nederland!
EDGAR NORDLOHNE.

Tweede les in sociaal-democratische tactiek
Jongel ui, alvorens met de tweede
les te beginnen, is het plezierig jullie
te kunnen mededelen, dat in het
maandblad "De Nieuwe Koers" H.
W(igbold) enige kanttekeningen heeft
gemaakt bij mijn eerste les.
Onder de titel "Schandelijke demagogie in "De Driemaster" zijn een
aantal passages aangehaald uit mijn
les, d.w.z. bijna het gehele artikel met
uitzondering van die passages, welke
toch beslist onmisbaar zijn voor het
gehele betoog.
Om jullie in kennis te stellen van de
opbouwende critiek, wil ik het volgende opnemen. Als commentaar op
de passage betreffende de radio,
schrijft H. Wigbold:
"Is dat effe geestig? En zo eerlijk
tegenover je tegenstander! Je kunt
hieruit toch wel zien, dat de liberalen
op een heel wat hoger beschavingspeil staan dan die socialisten. Maar
wij kunnen nog veel geestiger zijn:
(en dan volgt het volgende citaat:)
"Daarom kunnen wij rustig zeggen,
dat jullie, liberale jongelui, behoren
tot die "reactionairen", die het kapitaal (goed met minachting uitspreken) verdedigen en de klok willen
terugzetten en massa's sociale verworvenheden willen teniet doen. Kijk
eens, jullie tegenspraak bereikt immers de massa toch niet (van jullie
vergaderingen nemen we zelfs geen
verslag op)."
H. Wigbold gaat verder: "Leuk hè?
Wat zou je ook anders van het denkende deel der natie kunnen verlangen?
Wij jonge liberalen, hebben dan ook
onze principes in tegenstelling met
die socialisten. (Hierop volgt de passage betreffende de kwestie der principes. Commentaar:) Zie je het nou!
"De Weg naar Vrijheid" is eigenlijk
een liberaal plan. De sporadisch voorkomende constructieve gedachten
hebben de socialisten van ons gestolen. Wij stelen niet van democraten.
Wij spelen alleen maar "leentjebuur"
bij totalitaire staten. (Vervolgens de
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passage betreffende de man, die het
doet.) H. Wigbold besluit dan:
"Neen, nu niet zeggen, lezers: "Goebbels zou het hem niet verbeterd hebben", want dan schrijft "De Driemaster" de volgende keer weer, dat
wij "ons van alle demagogische middelen bedienen". Maar wij zouden
de redactie toch willen aanraden in
het vervolg iets voorzichtiger te zijn
met het doen van verwijten en dergelijke smerige vuilschrijverij voortaan in de prunemand te gooien."
"Wij hebben zo veel vertrouwen in
het democratisch besef van de liberale jongeren, dat wij er van overtuigd zijn, dat ook zij een dergelijke
minderwaardige bestrijding van een
politieke tegenstander zullen afkeuren."
Dit, jongelui, schrijft nu een jonge
partijgenoot. Hij beschuldigt mij van
vuilschrijverij, maar in zijn gehele
stuk komt niet naar voren, dat het
door mij beweerde onjuist is. En hier
zit nu des poedels kern. Demagogie
betekent volksmisleiding en misleiding kan alleen plaats vinden, wanneer men uitgaat van onjuiste gegevens. Ik zou mijn jonge partijgenoot de volgende vragen willen stellen
naar aanleiding der aangehaalde passages:
1. Is het waar, dat de socialisten hun
politieke denkbeelden voor de radio
kunnen brengen en de liberalen niet?
2. Is het juist, dat de liberalen, speciaal de jongeren, meermalen van socialistische zijde te horen krijgen, dat
het liberalisme een overleefd stelsel
der vorige eeuw is?
3. Klasseert men van socialistische
zijde de liberalen niet onder de reactionairen en kapitalisten?
4. Wordt er ooit iets in de socialistische pers opgenomen, wat de liberalen goed doen, of reageert men
daar alleen, wanneer men zijn critiek
kan spuien?
5. Is het niet juist, dat drs Den Uyll
op een vergadering van de Liberale
Studenten Vereniging Amsterdam,
naar aanleiding van een aan hem gestelde vraag, dat in "De Weg naar
Vrijheid" opgenomen vrijheidsprincipes wel veel geleken op de sinds
jaren door liberalen gepropageerde
vrijheidsbeginselen, heeft verklaard,
dat dit wel mogelijk is, omdat de socialisten de erfgenamen (van een
levende dode-socialisticus) en de
voortzetters zijn van de beste literale
tradities?
6. Wordt dr W. Drees niet de vader
der ouden van dagen genoemd?
Kom, vriend Wigbold, ik vind het veel

bedenkelijker, wat in het cotnmen-'
taar staat geschreven. Waar heb ik
beweerd:
a. dat de sporadisch voorkomende
constructieve gedachten door de socialisten van de liberalen zijn gestolen;
b. dat "De Weg naar Vrijheid" een
liberaal plan is;
c. dat de liberalen het denkende
deel der natie zijn.
Neen, vriend, jouw commentaar slaat
als een tang op een varken, ik kan
mij voorstellen, dat je boos bent,
maar je moet de waarheid kunnen
verdragen. Demogagie is b.v. wat het
Vrije Volk tot tweemaal toe opmerkte t.a.v. de ontbinding der R.S.P. van
Generaal Remer in Duitsland. De
neo
Nationaal-socialistisch
leden
van deze partij zullen wel een tehuis
vinden, "onderduiken" in de Deutsche Partei en de liberale Freie Demokratische Partei.
Nu heb zelfs ik, Socia Listicus, weinig
verwantschap kunnen vinden tussen
de ultra-nationaal ingestelde S.R.P.
en de internationaal ingestelde F.D.P.,
eerder is er meer verwantschap met
de nog al nationalistischi ingestelde
politiek der Socialistische partij van
Ollenhauer. Toch wil ik niet beweren,
dat uitgerekend daar die S.R.P.-leden
zullen onderduiken. Ik geloof omgekeerd, dat de liberalen ook weinig
ervoor zullen voelen om "leentje
buur" te spelen bij de totalitaire staten van vriend Wigbold.
Jongelui, mijn les over de kabinetsformatie komt nu volgende maal. Tot
de volgende keer.
SOCIA LISTICUS.
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