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De Nederlandse Volksbeweging wil,
nu de stoffelijke grondslagen van ons volksbestaan, welke reeds vóór
1940 door de slepende crisis ernstig waren ondermijn'di, door het oorlogsgeweld en de roofzucht van den overweldiger vrijwel zijn vernietigd,
de verschrikkingen van oorlog en terreur, de doorstane hongersnood
en de afbraak van het gezag in het openbare leven ook de morele en
geestelijke weerbaarheid van ons volk tot op de fundamenten hebben
aangetast,
in het bewustzijn van onze dure plicht, zoowel tegenover de tallozen
die in de strijd tegen den bezetter hun leven offerden, als tegenoiver de
toekomst van een jong geslacht,

alien verenigen,
die in personalistische geest, gericht op de maatschappelijke verwerkelijking van een vernieuwd socialisme, willen samenwerken aan de
regeneratie van ons volk en aan een duurzame herrijzenis van Nederland,
en die daartoe bezinning op en verdieping van de geestelijke grondslagen van ons volksleven en principiele onderschikking van alle
terreinen des levens aan de eisen ener zedelijke orde onontbeerlijk
achten.

De Nederlandse Volksbeweging is van oordeel,
dat thans onmiddellijk en in de eerste plaats alle beschikbare krachten
in eensgezindheid moeten worden aangewend tot een rechtvaardige
leniging van de schrijnende nood, waarin zovelen geestelijk en stoffelijk
verkeren,
dat de leniging van deze nood evenwel dient te geschieden op een
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wijze •en in een geest die in overeenstemming zijn met de beginselen
welke ook de grondslagen moeten vormen voor een vernieuwing van
ons staatkundig, sociaal-economisch en cultureel leven,
dat voor herstel en nieuwe opbouw beide een versterking van onze
nationale gemeenschap door een verdiept saarnftsorigheidsbesef en een
daadkrachtig persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel jegens medemens
en gemeenschap onmisbare voorwaarde is,
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dat dit laatste een vernieuwde opbouw van het sociale en culturele
leven vergt, waarbij volledig recht wordt gedaan aan de grote betekenis
welke de levensbeschouwing voor het persoonlijke en het gemeenschapsleven heeft, en zij in iedere organisatie cie plaats krijgt, overeenkomstig de functie welke zij daarin vervult,
dat de toekomst van ons land derhalve eist, dat de door de maatschappelijke en geestelijke verschuivingen van de laatste dertig jaar al
te zeer aangetaste scheidingslijnen tussen de sociale, economische en
culturele organisaties, benevens de indeling der politieke partijen, niet
als vanzelfsprekend blijvend worden hersteld,
doch dat een periode van vrije discussie, zowel in de partijen als
daarbuiten cia gemeenschappelijk overleg tussen de oude groepen, en
anderen, noodzakelijk is, alvorens door do schepping van nieuwe partijen
en organisaties de scheidingslijnen- voor de toekomst kunnen worden
vastgelegd.

De Nederlandse Volksbeweging gaat uit van de overtuiging,
dat als jvoorwaarde voor een nieuwe gemeenschap (sociaal, cultureel,
nationaal) ons volk bovenal van node heeft,

een nieuwe gezindheid,
welke zowel in het persoonlijke als in het openbare leven ernst doetmaken met de beleving van de zedelijke normen, waarop onze samenleving rust,
en welke de stuwende kracht moet vormen bij het gemeenschappelijke
werk tot:
A. ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid;
B. beveiliging van het gezin;
C. verheffing van de arbeid in een geordend sociaal-economisch
bestel;
D. versterking van de nationale gemeenschap;
E. vernieuwing van de staatsgedachte, hervorming van de democratie
in personalistische geest; volkszeggenschap in de organisaties van
bedrjfs- en cultureel leven;
2

F. oplbouw van een nieuwe gemeenschap met de overzeese gebieden;
G. doorvoering van een actieve buitenlandse politiek, mede als bijdrage tot de vestiging van een internationale rechtsorde.

De Nederlandse Volksbeweging roept daarom op:

ALLE NEDERLANDERS
al of niet georganiseerd in politieke partijen, om
in gebondenheid aan:
volstrekte normen als gerechtigheid, waarheid en naastenliefde, die
in het Evangelie worden gesteld, maar ook in andere dan Christelijike olvertuigingen worden gegrond,
mitadien verwerpend:
volk, staat, ras, klasse, kaste, rijkdom of genot als hoogste goed in
de samenleving,
en alle geestelijke dwang als middel tot gemeenschapsvorming.
in bereidheid tot:.
(het brengen van offers
tea het aanvaarden van verant(wo ordelijkheidi,
in trlouw aan Oranje
als dc vertolking van de saamhorigheid; en van de wil tot ze,l(fstaindligflaeiid van let gehele Nederlandse Germiennbesit,
mede te arbeiden aan de verwezienllijking vain deze, vernienwinigsrgedaiclhte, zoals die vervalt is in de v olgen de doielstellin,glen:

A. Ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid.
Bag i ns el: Die mentselijke persoonlijkheid, geroepen tot verantwoordelijkheid, zowel voor die oinitpioo&inig der eigen gaven als
voor waarheid, gerechtigheid en naastienifiejfide in de gemetenschap, zij enkelingen geimleenscihap heilig.
1. Lichamelijke verstandelijke, zedelijke en religiieuze verheffing van
den mens. Dierhalvie:

a. behoorlijke liicfteameiijice otpvio.edinig;
b. alle mlen;seni zoveel mogelijk laten dellen in wait hen kan verrijken; in natuur en ciu(Ittunr;
c. versterking in ret opienibarre lieven vain heil besterf dier Christelijke
zedelijke normen;
het scheppen van een culturele omgeving, welke morele eethelfiffng bevordert;
hesdherminigr tegen zeidenbedervende invloeden, zowel door de
Overheid, als door die organen van het volksievlen;
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d. ide reiligieuize vorming blijft de taak der kerken en religieuze
veilei4iigingien.
De Nfefderla.n•dsre Volksbeweging als, aodanig is niet hevoeigd, een
een stanidpiunit te bepaJien Ven aanzien van de feitelijke verdeeldheid van de godsidienisitige stnoniiinigien in ons, land, ook niet in
vorm van een Christendom boven gelorofsverdieelidlieid. Zij erkent
echter, dat in Christendom en Humanisme beide de diepste
bronnen liggen voor het leven van enkeling en gemeenschap.
Dit rechtvaardigt een positieve beïnviliocidinig door de Staat van
de nmstandigheden waaronder keiken en religieuze verenigingen
moeten arbeiden.
Hervorming van onderwijs en opvoeding:
a. Dc persoonlijklh'eidrsontiwitkicelinig van den jongen mens als één
geheel dient als uitgangspunt te wordien genomen van iedere
ondierwijsher*rming;
b. bevordering van zeifwerkzaamihjeiid, van verantiwooridielijlkftieid en
van gebondenheid aan concrete levenskringen;
c. geilijrkihei.dl van ontwikkelinigskansleni;
d. erkenning van de belekenks, der jeugdbewegIhi, naast gezin jen
sdho ol, voor de persoonlijkheidsvorming.
3. Sociale politiek die:
a. ide, behandeling van ieideiien werkenden miens als zakelijk onderdeel van een eeonnmisdh mechanisme verwerpt ere hem erkent
als een volwaardig deelgenoot in liet prodhictieproces;
lb. de hroeldersc•hapstgeid.acftite in concrete vormen van gemeensdhapsoph oeiw en van onderlinge o flfervaardilgheid verwerkelijkt;
c. \zich kerienide tegen een Vet ontbinding voerend individinalisme en
tegen elen de zelifstandigbeid der persoonlijkheid bedreigienid coll.ectiivistne, ieder in staat stelt zelf de verantwoordelijkheid te
dragen voor zijn stoffelijk bestaan, zijn persoonlijke levensvorinrilnig en levensbFestcmming.
4. Bestrijding van alle gemeenschapsopvattingen, die:
a. de nilenslelijike waardigheid van anderen niet ten volle eerbiedigen (bestrijding van rassen-, klassen- en volkswaan);
lb. geestelijke dwang ails gemeiensc1hapsvormienid aanvaarden (bestrijding van het anti-personalisitne).
B.

Beveiliging van het gezin.

B e g i n se IF: Het gezin, gegrond in die heiligheid van het hiuiwel'jk,
worde beschermd als onvervangbare, ievensigeimeienisdhap voor
zijn leden en een der sterkste krachten voor het welzijn vai volk
en maatschappij.

1. Verheffing van de huwelijksmoraal en bestrijding van alle het huwelijk en het gezin ondermijnende krachten.
2. Handhaving van de rechten en plichten der ouders inzake onderwijs en opvoeding der kinderen.
a. De Overheid heeft ten aanzien vain het onderwijs een reigeliande
bevoeigciheid, orndat en in ziover zij optreedt ala behartigende die
belangen van de gemeenschap als gelhieieit;
b. het heginsiel van de oudersichool worde algemieren doorgevioerd,
zowel om de oudersi daardweke1ijd in ide gelegenheid te stelten
lruin plicht te vervuilen inzake helt onderwijs van hun kinderen
als om de geesitelijkie stromingen op dit terrein zo volledig mogelijk tot haar recht te doen komen.
3. Sociale politiek, die gericht is op:
a. verheffing van die gerzinnieni; verbetering van de moederschapszorg;
b. uitbreidig van de volkswoningbouw, daarbij rekening houdende met de gezinsopbouw;
c. bescherming van kinderrijke gezinnen door middel van loon- en
belastingpolitiek.

C. Verheffing van de

arbeid:

Productie om welvaart voor alien.
B e g i n s el: Arbeid is, behalve noodzakelijk middreil tot bestaainisrzekerheid, een onvervangbaar besitanddieel vain eren volwaardig manselijk bestaan én dienst aan die gemeenschap.
Arbeildi is derhalve het centrale elcrnrenit in het voortbrenrgrings_
proces; gezonde arbeidisvedhouidinigen zijn voorwaarde voor earl
gezond geirneensdhapsleiven. Doel en richtsnoer van de sociaalectoinomisiche activiteit dient niet tie zijn winst voor het individu,
oah eren rechtvaardige voorziening in de redelijke behoeften
van allen.

I. Arbeidsleven.
A. Grondslagen.
I. Ieder die daartoe in staat is, heeft het recht en de plicht om door
arbeid in de behoeften van zich en zijn gezin te voorzien en hij
te dragen tot het algemeen welzijn.
2. In elke arbeid ligt een mogelijkheid tot ontplooiing van de
persoonlijkheid en een stuk verantwoordelijkheid voor het
algemeen welzijn.
Aan alle werkers dienen daarom arbeidsverhoudingen, waarin
de ontplooiingsmogelijkheden van de persoonlijkheid ten ivolle
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tot haar recht komen, als ook medezeggenschap in sociale en
economische aangelegenheden, gegrond op hun mede-verantwoordelijkheid, gewaarborgd te worden.
3. Het arbeidsleven worde in zijn volle omvang rechtsorde.
B. Verzekering, uitbreiding en verdeling van arbeidsgelegenheid door:
1. Actieve conjunctuur-politiek, met als doel alle daartoe geschikten
in het productie-proces in te schakelen.
2. Bijzondere maatregelen ivan de Overheid om crisis-en structuurwerkloosheid te ondervangen, waarbij echter normale arbeidsvoorwaarden dienen te gelden.
3. Nationale regeling van de arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden in binnen- en buitenland, met inschakeling van de hierna
onder E. punt 7 te noemen bedrijfsorganen.
4. Verdeling van de beschikbare werkgelegenheid over alle bedrijfsgenoten, indien niet voldoende arbeid voorhanden is, om
allen gedurende de normale arbeidstijd te laten werken.
Aanvulling van het loon ondernemingsgewijs uit loonstabilisatiefondsen (zie C. punt 7) en becirjfstaksgewijs uit bedrijfswachtgeldfondsen.
Tegelijkertijd dienen de noodzakelijke maatregelen voor omscholing, herscholing, instandhouding van vakbekwaamheid,
herplaatsing, uitlening en verplaatsing van arbeiders genomen
te worden.
C. Billijke beloning van de arbeid.
1. De Overheid geve krachtig leiding aan de loonvorming, teneinde
een rechtvaardige verdeling van het volksinkomen uit de arbeid
te verzekeren.
2. Een nationaal geldend minimum-loon, naar de kosten van het
levensonderhoud streeksgewijs gedifferentieerd, waarborge
iederen werker, ook voor het verrichten van de eenvoudigste
arbeid, een in verhouding tot het nationale welvaartspeil menswaardig bestaan.
3. Voor de loonvorming gelde als grondslag, dat de beloning van
de arbeid zoveel mogelijk in overeenstemming met de betekenis
welke deze naar zijn aard en door zijn uitvoering heeft, plaats
vindt op een sociaal rechtvaardig en economisch doelmatig peil.
Derhalve behoort de regel: Gelijk loon voor gelijkwaardige
arbeid en, binnen het kader van gelijksoortige arbeid, loon naar
prestatie, stelselmatig toegepast te worden.
4. Door kinderbijslagen worde in bijzondere behoeften van kinderrijke gezinnen op rechtvaardige wijze voorzien.
5. Voor alle takken van bedrijf en beroep dienen regelingen van
lonen en andere arbeidsvoorwaarden de werkers zekerheid te
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verschaffen omtrent de rechten welke uit hun arbeid voortvloeien.
Het behoort tot de taak der bedrijfsorganen, aan de totstandkoming en, na haar goedkeuring of vaststelling door de Overheid,
aan de uitvoering dezer regelingen mede te werken.
Zorgvuldige contrôle op de naleving en een snelle, doelmatige
berechting van overtredingen der regelingen zijn onmisbaar.
6. Door een weloverwogen nationale en liefst ook internationale
loon- en prijspolitiek dienen aanzienlijke en plotselinge wijizigingen in de koopkracht van lonen en inkomens te worden
voorkomen.
Deling in de overwinst der onderneming door allen die daarin
arbeiden, ten behoeve van een loonstabilisatie-fonds voor de
onderneming.
Drastische beperking van arbeidsloos inkomen, voor zover dit
niet voortvloeit uit sociale verzekering of in enigerlei vorm als
,,uit'gesteld loon" genoten wordt.
Bestrijding van speculaties die geen productieve waarde hebben
en beperking van dividenden en tantièmes.
Invoering van een sterk progressieve verhoging van het successie-recht met herziening van 'het erfrecht.
Een belasting-politiek die een billijke verdeling van 'het nationaal
inkomen bevordert. Beperking van de indirecte belastingen op
noodzakelijke levensbehoeften.
D. Uitbreiding van de maatregelen ter versterking van de bestaanszekerheid van den werker.
1. Een ieder
ook de kleine zelfstandige
die, ofschoon tot
arbeid bereid, daartoe door ziekte, ongeval, ouderdom of op
enige andere maatschappelijk aanvaardbare grond, niet of niet
nicer in staat is, zal door een gereorganiseerde sociale verzekering
een redelijke bestaanszekerheid moeten worden gewaarborgd.
De sociale verzekering omvatte ook het ziekenfonds- en begrafenis fondswezen, alsmede 'd'e prophylactische gezondheidszorg.
2. Wettelijke regeling van de rechtspositie van al 11 e n die in
dienstverban'ci arbeiden, waardoor enerzijds iedere willdkeur
hij ontslag rechtens wordt uitgebannen, doch waardoor anderzijds
de geprivilegieerde rechtspositie van sommige werknemersgroepen in Overheids- en particuliere dienst met de algemeen
'geldende wordt gelijk gemaakt.
Geschillen dienen door onpartijdige, zaakkundige en snelle
rechtspraak tot oplossing te worden gebracht. De regeling van
deze rechtspraak wordt onverwijld ter hand genomen.
-

-

3. Aan alle jongeren dienen bij hun opleiding tot maatschappelijke
arbeid ontwikkelingskansen, overeenkomstig ieders bekwaamheid gewaarborgd te worden. Daartoe verbetering van de voor-

lichting hij de beroepskeuze en vaji de vakopleiding door samenwerking van sociale organisaties, school en bedrijf.
Uitbreiding van de voortgezette opleidingsmogelijkheden, met
invoering van de z.g. tussengraden, in de verschillende takken
van beroep en bedrijf welke daartoe mogelijkheid Noden.
Uitschakeling van standsvoorrechten bij de maatschappelijke
selectie.
4. Speciale zorg voor de positie van onvolwaardigen in het arbeidsproces, mede als taak van 'de Ibedrjfsorganen.
E. Opbouw van een georganiseerde arbeidsgemeenschap.
1. Hervorming en wiettielijke regeling van het ondernemingswezen,
ervan uitgaande, dat iedere onderneming een arheidisgemeensdhapi vormt ciii als den organische eenheid een eigen en zelfs:tandige plaats in het maatschappelijk leven heeft in te nemen,
waarbij de onidernesningslleidinig de taak heeft, de heiarnigenr der
onderneming ciii van allien die haar vormen, zodanig te behartigen, dat zij op dorelinatigre wijze haar maatschappelijke functie
vervult.
Met die nodige diirfferlentiaitie naar gelalnig van die grootte der
onldrerineniinigen 'dient bedoelde wettelijke regeling om. de hieronder sub 2 3 en 4 genoemde punten te omvatten.
2. Die onrdernerminrgsrleirding draagt geherel zelfstandig de verantwoordelijkheid voor 'haar bestuur en beheer. Zij is daarbij niet
alleen verantwoording verschuldigd aan vertegenwoordigers
van die kapitaalversclhaffersi, maar ook aan die van de arbeid
ren van die gemeenschap.
3. Insrtelftinig in elke onderneming van den piersioineellsraald, verleozen uit en door het personeel, als orgaan van overleg tussen
de oraderineminigsileirdirnig fen heit perisloneel over alle arbeid'svraagstukken welke de onderneming betreffen.
Deze raad kan tevienls rbelaisrt worden met het hbeih'eer van persouiieeisif1oujdsen, het bestuur van sociale instellingen der oudernesruiiinrg enz.
Gdbriui'k van alle andere middelen, om het besef voor hert geinelenrscihra.piskaraftetier van de onderneming aan te kweken.
Versiterkinig vain biesef van serntwuor21e1jkheid en vain eren
sociallisitijsrehre, di. op de geimerensidhap geriiclhthe, ge:zinrdlheid bij
alle leden van de arrbeidsrgiemereuisrclhiap.
4. Het taerziclht en de contrôle op de ornidrernemings:lreidinrg behoren
in ondernemingen van enige omvang uitgeoefend te worden
door eren Raad van Comrmissrarissien, waarin de werknemers en
de kapitlaalirversitrekkeris op gelijke voet verte!Sreflwoordigd zijn en
dezelfde invloed hebben.
De Overihelid benoemt, indien zij dirt vroor de goede verrvtillunug
van de maatschappelijke taak dier onderneming n;oodzaloeliile
acht, eren of meer verteg'emwoorliuIgers in de Raad van Cornmissarissien.

5.

6.

7.

8.

9.

Gei en der leden van deze Raad mag op aindere wizie een functie
in die onderneiming beiki'ecien. Benoeming en ontslag vain die
directie ,gesidhieiden door de Raad van Commissarissen.
Doelmatige san'iianwierkin•g tiu'sis'ch'en Overheid en hedrijsi'even
is nooidz'akeiijk, tienietiindie kiradh'tige, centrale leiding bij de te
voeren sociale en economische politiek mogelijk te maken, de
0ver1heiidisipolitielk te bevriuchiien met helt initiatief, die onderneimingisizin en heit organisiatievermogien vain het Ijec1rij'fislle'von,
en tenslotte om de Overheid te onitliasillen 'van alle tot gedecentraliseerde voorIbiereiding en uitvoering gesicihikte maatregelen.
De hiertoe benodigde organisatie van het bedrijfsleven worde
gevormd door bedrijfsraden of bedrijfsschappen, waarvan alien
, die in een bepaalde tak vain productie, vervoer en/of distributie
wer'lz,aaim zijn, ondernerninrgs'gewijs deel uit maken.
De 'beidrijitsorganen 'zijn puJbliekrechteijlkte lichamen. Han taak
op sociaal en elconomriisidh gebied is ondeelbaar, zij liet dal uit
id(oeilmatiJheidsioverwielginiSenn bepaalde werkz aiamhe den kunnen
worden opgedragen aan een sociale of aan een economische
, af deling.
Het bestuur 'dezer origanien worde gevionrncl door elan voorzitter,
die door de Overheid wordt benoemd uit nieit-beiangt'iiehbende
desikiundilgien, en, door een igieliijk aantal vertegenwoordigers; van
ondernemers en arbeiders.
Instelling van elan Nationale Raad voor heit bedrijfsleven, waarin vertegenwoordigers, van ondernemers en arbeiders op paritaire wijize zitting hebben,
De Raad heeft tot taak, de regering desigelvrpiagdi het oordeel
van het bedrijifsiteven te doen ,kenjnien over alle onderwerpen
welke het bielang van de gehele arbeidisgeimelensidihap raken.
'De Raad kan zich eigener beweging tot de regering richten in
alle gevallen waarin hij dit nuttig acht. Hij 'kan boviendien belast
worden met bijzondere taken.
Bevordering van de tots'tandkceninig van organen voor internationaal overleg en internationale samienjwierfking op slociaafteconomi sdfti gebied.
Die vrijheid van vereniging en vergadering blijve onnangleitasit.
De privaatrechtelijke organisaties der bedrijfsgenoten welke een
functie hebben te vervullen bij de samienslt'ellinig der publiekrechtelijke organen van het biddrij fsliieisien, dienen aan bijizionidere,
bil de Weit te stelten eisien te' voldoen.

II. Productie.
A. Grondslagen.
Redhtiiaar'dige 'voorziening in die redelijke behoeften van allen vereist pl'anmatig'e voortbrenging.
In welke mate die Overheid daartoe rechtstreeks de verantwoorde9

l.ijkheid voor en/of de leiding vain de productie op zich moet nemen,
hangt af:
1. van •de betekenis welke de ondersclae'iclen'e categorieën van het
pmductieproces hebllen voor de waarthorginig van de rechtvaardige voorziening in de redelijke behoeften van allen en voor
een doelmatige fonctionn erin,g van het geimelenschapslieven.
2. van die vraag, of particuliere dan wel Ovrerlhei,dsexptoita,tiie een
gegeven onderneming of groep van ondernemingen beter aan
het doel der voortbrenging doet beantwoorden.
B. Doelbewuste leiding van voortbrienging en verdeling votgiens
nationaal plan, gericiht op votkgw,eiivaart en dus op bes'ta'ans'zeijererheld voor gillen.
1. De Overheid geeft krachtig leiding aan productie ere verdeli'ngi
door het verstrekken van bindenide richF1ijnen aan het 'bed'rij1's
leven, inzake productie en financierinig en, waar nodig, door
handhaving van een stelsel van prijsvorming en prijsbeheersing.
2. Instelling van even wetensdhappelijk instituut voor heit nationale
wielvaartpian (I.N.W.) ter beatuidlering, in nationaal en in internationaal verband, van de economische sociale en technische
vraaigstiahkven in ons vbtksleven, teneinde die Overheid van -voor-lichting te kunnen dienen. Alle bes chii&ibare deskundige krachten van de Universiteiten, Hoge Scholen en het bedrijfsiven
zullen gezamenlijk aan de arbeid van het I.N.W. deelnemen.
3. Aan de onder I. E. 7 genoemde bedrijfsorganen kan onder leiding
van de Overheid een groot gedeelte van de verwerkelijking van
het nationale plan voor volkswelvaart worden opgedragen,, zodat
de Oiverheidsbemoeiingen in idit opzicht zich kunnen beperken
tot algemene leiding en icontróle.
4. De Overheid bevordere de totstandkoming van internationale
regelingen ten aanzien van productie, afzet, voorraadvorming,
prijzen, valuta-verhoudingen, arbeidsvoorwaarden, toezicht op
kartels en concerns ed.
Deze zijn noodzakelijk, om met vrucht leiding aan de binnenlandse productie te kunnen gelven, benevens voor het voeren
van een actieve conjunctuurpolitiek. Zij waarborgen 'tevens de
sociale gerechtigheid over onze grenzen heen en beschermen
de volken tegen de winst- en heerszucht van internationale
kapitaalmachten.
5. Particuliere monopolie-posities en machtsaanmatiging van personen,, groepen of standen dienen te worden gebroken. Alle
economische vrijheden als vestigingsvrj'heid, particulier initiatief, winst-streven, eigendomsrecht, eiiigendomsgebruik enz.
vinden haar beperking in het algemeen welzijn. Wenselijkheid
van socialisatie moet van geval tot geval aan de hand van de
sociaal-economische doelmatigheid worden beoordeeld.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Zij dient telkenmale te geschieden, indien het gemeenschappelijk
welzijn door socialisatie beter wordt gediend dan door privaateigendom.
Binnen het raam der op het algemeen belang gerichte welivaartspolitiek, speciale zorg voor de (bescherming en bevordering ivan
het gezonde kleinbedrijf, met name in ambacht en kleinhandel.
Beheersing van het geld- en credietwezen door de Overheid.
Socialisatie van de circulatiebank en, indien voor het doel
noodzakelijk, ook van andere bank- en credietinstellingen.
Onderwerping van directe Overheidsregelingen, ci.w.z. socialisatie van de beschikkingsmacht en, indien nodig, ook van de
eigendom van alle mijnen, energie-bedrijven, grote transportondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, grondstoffenkartels
en grote bouwondernemingen.
Onderwerping van iedere eigenidomsovengang van voor de landbouw gesdhikte gronden aan de goedkeuring van Grondkamers,
die deze beoordelen op hun gevolgen ivoor het algemeen welzijn
en dat van de boerenstand in het bijzonder.
Regeling van het pachtstelsel op zodanige wijze, dat daardoor
het ontstaan van een gezeten boerenstand en een goede bodemexploitatie worden bevorderd.
Maatregelen die het mogelijk maken, een zodanig gebruik van
productie-middelen, o.a. van landbouwgronden, af te dwingen,
als door let algemeen welzijn geboden wordt. Zowel afzetting
van de leiding als onteigening komen hierbij in aanmerking.
Door een rigoureuze bestrijding van grondspeculatie ea door
geordende woningbouw zorge de Overheid in de stad en op het
platteland ivoor de beschikbaarstelling tegen redelijke huurprijzen
van woningen, overeenkomstig de gezinsbehoeften.

D. Versterk ing van

de nationale gemeenschap.

B e g i n s e I : Ons volk wonde volksgemeenschap, hetgeen van iederen
persoon en elke -groep offervaardigheid eist voor het geheel,
eerbiediging van wat anderen heilig is en verantwoordelijkheid
voor ons Nederlandse geestes-merk, voor onze cultuur en voor
onze taak over zee en in de wereld.
1. Wederzijdse erkenning en eèrbiediging van de bestaande verscheidenheid in ons volk: gewestelijk, maatschappelijken op het
terrein der levensbeschouwingen, door:
/ a. stimulering van -de eigen levensontplooiing van de gewesten
op sociaal en cultureel terrein binnen de volksge-meensdhap;
b. bevordering van de zedelijke, culturele en sociale verheffing der maatschappelijke groepen (arbeiders, boeren,
middenstanders, (beambten, ondernemers, Vrije beroepen
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en kunstenaars), mede door het scheppen van hiervoor
doeltreffende vormen van organisaties voor het economische, sociale en culturele leven;
c. aankweken van eerbied tvoor wat den ander heilig is (o.a.
processievrijheid).
2. Gerichtheid van denken endoen op het welzijn der gehele natie,
boven de belangen van groep, klasse, partij en enkeling, door:
a. organisatie van het contact en onderlinge verantwoordelijkheid tussen de verschillende maatschappelijke en geestelijke
groepen in dorp en stad, gewest en land, voor concrete
gemeenschappelijke arbeid;
b. wekken van saamhorigheid tussen stad en platteland;
C. bestrijding van regionaal chauvinisme, van wantrouwen
tussen de maatschappelijke klassen en wanbegrip voor
elkaars geestelijk bezit.
3. Bevordering van orde •en tucht in alle levenskringen door eerbied-afdwingende uitoefening en handhaving van een in de
morele krachten der natie wortelend gezag.
4. Bewustmaking van de grondslagen waarop onze volksgemeenschap en haar bijzonder karakter berusten.
Het aankweeken van kennis van en liefde voor eigen landschap,
geschiedenis, taal en en cultuur in ondierwij, opvoeding, jeugdorganisatie, pers, radio en films.
5. Bevordering, lichamelijk en geestelijk, van een gezonde yolksweerbaarheid, nodig tot onderhoud van een weermacht die de
vaste wil tot uitdrukking brengt, dat Nederland, zij het in internationaal verband, allereerst met eigen offers de zelfstandigheid
en integriteit van het Rijk en zijn delen zal doen eerbiedigen.
6. Het wekken van begrip van Neerlanids aandeel in de gemeen
sdhappelijIke economische, staailkundige en culturele taak waarvoor de volken van Nederland en de overzeese gebierkani Ihinnen
een te vernieuwen structuur van 't Koninkrijk zullen zijn gesteld.
7. Versterking van de culturele betrebkingen met die stamverw;an_
ten in Vlaan1dereni, in Zuid-Afrika jen, overal ter wereld waar
Nederlanders zIch door immigratie in groepsverhantd of anidevs
zins vestigden.
Scheppen van een evenwichtige verhouding tussen het oude en
het nieuwe Vaderland van geëmigreerde groepen.
8. Opwekken van liet besef, dat Nederland glen bijzondere roerping
heeft te vervuilen hij de hervor{derinrg van de gerechtirgheid in
de internationale sardenlrevinrg en elan taak als sdhaket in het
outtururieven der volken.
Stimulering van ,de lust en de enieilgiie, om door goede arbeid
in liet buitenland op het gebied van cultuur, ondernemIng of
bestuur Nederland in den vreemde waardig te vertegenwoor12

diglen en daardoor onze nationale gemeensichap te dienen.
Bijzondere veranlbwoo,rIdie1ilkheiid van 4e volksgemeenschap
jegens hem die een deel van hun leven hieraan buiten Nederland wijden.
-

E. Vernieuwing van de Staatsgedachte en hervorming van
de democratie in psonalistische geest.
VOLKSZEGGENSCHAP IN DE ORGANISATIES VAN BEDRIJFSEN CULTUREEL LEVEN.
B e g I n s e 1: De Nederlandse slaat behoort gegrondvest te zijn op de
eerbiediging van de menselijke persloonllijik(heid en op de (beginselen van gerechtigheid en verantwoordelijkheid voor den
naaste., die op, het gehele terrein van helt inaatisic(happelijik leven
dot gelding moeiten komen.
Een democratisch bestel dat zijn grondslag vindt in ide verantwoordieiiijftdhieid van die Overheid jegens helt volk en in die van
het volk voor de keuze der gezagsdragers, blijft daartoe de
beste waarborg, mits heit zich zuivert van vroegere, ielkoritkomingen, daadkrachtig en besliuditvaar(dlg genag met vo11ksi:rrv1ioeid weet
te verbinden en voor deze volksinvloed boivien(dïen nhiieuiwe vormen
weet te siciheippen in organen waarin groepen van burgers op
ihelt terrein hunner speciale verantwoordelijkheid, desku'n:diigbeid
of heianrgstehing biij de verzorging van mraalllschaippeijke briangien
worden betrokken.
1. Vernieuwing van de staatsgedacht.
a. Erkenning, dal niet alleen de mens, raar ook de geimiernisichap,
de Overheiidl en. het recht onderworpen zijn aan de volstrekte
normen der ze4elljke orde;
b. besef van de onvoorwaardelijke noodzatkeljkhei6 in de ge,gemeenschap van eleni aldus gefundeerd GverlheLdslgezag;
C. aanvaarding van hat beginsel, dat die Staat geen doel isl in 'zich.zelf en in het geheel van de mieniseilijkie rechts- en gem.eienschaps
olidlening, zowel nationaal als blovennatlironaal, een onmisbare,
maar uiteindelijke torc)h betrekkelijke functie vervult;
d. erkienrninig, duit dc staat niet alleen 4e menselijke p'ersioonlij(kheidi, maar ook de hogere ien lagere gemecnsdhapipiem en haar
:zelfstandige waarde heeft te eerlbierdlilglen;
e. erkenning van de positieve taak der gemeenschap, gericht op
de stelselmatige en alzijdige ontplooiing in stoffelijk en geestelijk opzicht van den miens.;
t. vastleigginig in enig sitaatastuk van de hierboven en •in de considerans, vain dit program geformuleerde waarden als grondslagen van het Nederlandse staatsbestel.
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2. Noodzaak van een sterk en besluitvaardig Overheidsgezag

a. Erkenning, dat een waarlijk sterk Olverheidslgezag slechts ontstaat door de positief op het aligeimleen belang gericihitie slam!en_
werking van een regering die in het bijzonder het element van
eenheid, en een voliksvertegenwoordiginig die in het bijizoniclier
bet element van versheidIenftieiid tot uitdrukking brengt;
b. hervorming van het negerings organisme zodanig, dat geslelvilllen
tussien de ministers ondierilinig, die belemimeinenld zijn voor eienheld van optreldlen naar buiten en vriuidhjtbare samlenlwerkinig, op
korte termijn besijedhlt kunnen worden, bv. door het overdragen
van de politieke leiding, hetzij aan een klein jahineit, hetzij voor
bijzondere onderwerpen aan daartoe aangewuzien groepen uit
het kabinet, eventueel met versterking van die positie van den
minister-president;
C. hervorming van het kiesstelsel en het partijwezen, zodanig
dat door een niet te groot aiaintal politieke partijen in de volksvertegenwoordiging vorm wordt igegeven aan de wezenlijke
staatikuindige tegenstellingen;
d. concentratie van de arbeid der volksvertegenlwoorldigi.nlg. op het
wezen van haar taak tien aanzien van wetgeving en hestuurs
contrôle, bv. door:
:de behandeling van wets(ontwerpen in twee lezingen, waarvan de eeCsite in vaste commissies onder beperking van de
uitoefening van het redhit vanaimendementitot die eerste lezing;
toekenning aan vaste conuimijsisies van het recht lot het horen
van personen;
doelmatige beiizieninig van de uitoefening van het vragenrecht;
e. toekenning aan de regering van een zelfstandige regelingsbeloegdlbeid ten aanzien van onderwerpen die niet in Grondwet of Wet aan de medewetgeving van die vollkswcrtegleniwoordiging zijn voorbehouden, zulks onder toekennig aan de volksvertegenwoordiging van de bevoegdheid, om steeds voorafgaand
overleg of wettelijke regeling te verlangen;
L- hervorming van het bestuursapparaat vain provincie en gemeenite o.a. door:
overdracht van zekere hestuursthe"1oegdhedhn Iaian colleges
van B. en W. en van Geciejmteerde Stati on jen deentralisatie
van de Overheidstaak over functionele organen.
3. Zuivering der democratie.

a. Verplichte openbaarheid van de werkzaamheid der politieke
partijen en het beheer Ivan haar geldmiddelen};
waarborging van de invloed der leden op de besluitvorming
hunner partijen in het algemeen en van hun invloed op candi
daatstellingen voor openbare lichamen in het bijzonder;
b. herziening van het kiesstelsel zodanig, dat de band tussOn
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kiezer en gekozene wordt versterkt en een duidelijk weerslag
van verschuivingen in de voiksiolvertuiging ten aanzien van het
regeringsbeleid prevaleert boven de mathematische evenredigheid in de vertegenwoordiging;
afschaffing van de stemplicht en uitbreiding van 'do mogelijkheid
tot ontneming hij rechterlijk vonnis van het kiesrecht aan
onwaarcligen;
C. herziening ivan het ambtenarenapparaat, o.a. door een doelmatiger selectie, soepeler mogelijkheden tot bevordering en
ontslag, verbeterde salariëring en een nauwer contact tussen
ambtenaar en de werkelijkheid van het geestelijke en maatschappelijke leven om hem heen;
d. voorkoming van politieke machtsuitoefening door geweld en
bedreiging, mede door middel van krachtige wettelijke en
administraticve bestrijding van alle pogingen daartoe;
ontzegging van politieke rechten aan personen en groepen die
op ongrondwettige wijze pogen, de bestaande rechtsorde te
wijzigen, de zelfstandigheid van de staat of de fundamentele
vrijheden en rechten zijner burgers aan te tasten.
4. Zuivering der openbare mening.
a. Activering van het staatsburgerlijk besef;
b. verheffing van het peil der bespreking van de openbare zaak,
met name van het politieke debat;
instelling mede hiertoe van tuchtcolleges;
toekenning van een ,,droit de réponse" aan de Overheid;
C. bevordering van een direct contact tussen regering en publiek;
stelselmatige en zakelijke voorlichting omtrent de werkzaamheden der Overheid.
5. Verbreiding en verdieping van, de volksinvloed.
a. Stimulering van de autonomie der gemeenten op grondslag van
een nieuwe verdeling van taken en lasten
onder toekenning
van een zekere financiële zelfstandigheid
en herziening,
waar nodig, van de gemeentelijke indeling;
bevordering van ide zelfwerkzaamheid der gewesten op sociaal
len cultureel gebied;
b. invoering van publiekrechtelijke organen voor de daarvoor
geschikte gebieden van het maatschappelijk leven, gebruik
makende van ien voortbouwende op de eigeh organisatie der
burgers, waar liet welzijn dier gemeenschap daarmede wordt
gediend;
c. handhaving overigens van de vrije werkzaamheid der burgers
en hun organisaties daar waar liet welzijn der gemeenschap
geen gecentraliseerde Overheidsverzorging eist;
, di. zoveel mogelijk betrekken van de burgerij bij de arbeid van het
bestuur err administratie ter verzorging van maatschappelijke
belangen.
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6. Waarborgen.
a. Handhaving van de vrijiheid van godsdient en geweten, van de
gelijkheid ivoor de Wet en van de persoonlijke onschendbaarheid;
b. waarborging der rechten van vereniging, vergadering en
meningsuiting, voor zoover niet misbruikt tot ondermijning
van de staat of de door hem erkerde fundamentele waarden;
C. handhaving van het beginsel der Wetsigebondenheid van
regering 'en administratie;
d. herstel van het gezag en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, mede door een verbeterde selectie van de zittende
en staande magistratuur volgens criteria van karakter,
bekwaamheid en inzicht 'in maatschappelijke verhoudingen;
e. versterking van de rechtszekerheid van dien werkenden mens
door de stelselmatige invoering van een; deskundige arbeidsrechtspraak;
f. instelling van een onafhankelijke administratieve rechtspraak.

F. Opbouw van een nieuwe gemeenschap met de Overzeese
gebieden.
B e g in s e 1: ,,Geen politieke eenheid, noch een nationale samenhang
kunnen voortbestaan, als deze niet worden gedragen door de
'vrijwillige aanvaarding ervan door de grote meerderheid van de
burgers en 'door hun vertrouwen daarin".
(H. M. Koningin Wilhelmina op 7 December 1942). Het Nederlandse 'you, dat in gebondeniheid aan volstrekte normen eigen
huis in orde wil brengen, 'behoort de ernst van deze houding te
bewijzen door zijn bejegening 'van 'd'e historisch aan ons land
verbonden volken.
1. De volken van het Gemenebest moeten in een toenemende
vrijwillige samenwerking en in een, volledig deelgenootschap in
alle zaken en taken van het Gemenebest de beste waarborg
kunnen zien; voor hun zelfstandig 'volksbestaan en voor de vrije
ontwikkeling van hun geestelijk en stoffelijk welzijn.
2. De koloniale gedachte en de koloniale politiek moeten, voor
zover dat nog niet is geschied', definitief worden verlaten.
3. Volledige erkenning van de eigenplaats die Indonesië, Suriname
en Curaçao, op grond van hun verscheidenheid in geestelijke en
economische structuur en van hun plaats in de wereld, naast
Nederland in het Gemenebest innemen;
derhalve erkenning van verscheidenheid in ontwikkelingsli
en toekomst.
4. Aan de afzonderlijke delen 'van het Koninkrijk wordt autonomie
toegekend voor de regeling van eigen culturele, economische
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en bestuursaangelegenheden, voor zover deze autonomie niet
strijdig is met de belangen van het Gemenebest.
5. Verlevendiging van het saam'horighe'idsbesef tussen alle dielen
van het Koninkrijk, door:
a. bestrijding van culturele en rassen-hoogmoed;
b. het wei ken van een onbaatzuchtig verantwoordelijkheidsbesef voor elkaars toekomst in geestelijk en stoffelijk
opzicht;
derhalve waarborging aan de volken van het Gemenebest
van hun nationale bezit aan geestelijke waarden, vrijheid
van godsdienst en godsdienst-uitoefening en vrije uitoefening van kunsten en wetenschappen;
c. erkenning in woord en daad van de bewezen saamhorigheid
in crisis en oorlog.
6. Schepping vaneen nieuwe federale organisatie van het Koninkrijk, waarbij het Koningschap der Oranjes de saamhorigheid en
de wil tot zelfstandigheid van het Nederlandse Gemenebest in
Europa en over zee uitdrukt.
7. Inrichting van een staatsbestel van de delen des Konin!krijks,
overeenkomstig elks maatschappelijke structuur;
derhalve is voor Indonesië, dat principieel beschouwd moet
worden als een land met gemengde bevolking, een staatsregeling
te ontwerpen waarbij ieder der bevolkingsgroepen een zeggingsmaclit en verantwoordelijkheid krijgt te dragen, overeenkomstig
haar bijdrage tot het geestelijk en stoffelijk welzijn van het
land. Deze bijdragen, ook in haar onderlinge verhouding, zijn
tengevolge van de ontwikkeling der inheemse bevolking en door
de werking van de techniek aan veranderingen onderhevig.
8. Het sociaal-economisch leven van Indonesië worde in overeenstemming gebracht met de gewijzigde politieke verhoudingen.
De economische activiteit van uitheemse en inheemse groepen
zij niet langer uitsluitend op zichzelf gericht, doch op het welzijn
van alle groepen der Indonesische samenleving. Wel zij erkend,
dat in menig geval de uitheemse onderneming als begeleidend
verschijnsel ook de stoffelijke bestaansmogelijkheid der inheemse
bevolking heeft verhoogd, doch versterkte conôle op dit kapitaal
en het ondergeschikt maken er van aan het algemeeen welzijn
zijn hier even noodzakelijk als in Nederland. Krachtige bevordering van de sociaal-economische activiteit der inheemse
bevolking.
9. Zowel in Nederland als in Indonesië zal met het oog op de
bijzondere toestand waarin de oorlog beide gebiedsdelen heeft
gebracht, met een periode van overgang naar de gewenste toestand rekening moeten worden gehouden;
een direct na de bevrijding van Nederland bijeen te roepen
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Rijksconferentie, die haar arbeid zal voortzetten na de bevrijding
van Indonesië, zal hebben te beraadslagen over de wenselijke
staatkundige opbouw van het Gemenebest en over de maatregelen
in de overgangsperiode;
de gebiedsdelen zullen aan deze oonferentie als gelijkwaardige
leden deelnemen;
in de periode van overgang zal een krachtig centraal gezag orde
op zaken moeten stellen en zal Indonesië op intensieve hulp
van Nederlandse krachten zijn aangewezen. Hierdoor kan het
Nederlandse volk zijn roeping jegens de Indonesische volkeren
in deze tijd vervullen en cie versterkte inschakeling in het bestuursapparaat van krachten uit alle Indonesische volksgroepen,
zowel blank als bruin, helpen bevorderen, teneinde daarmede
een verdere stap te zetten op de weg die binnen afzienbare tijd
leidt naar een volledig deelgenootschap van een autonoom
Indonesië in een Nederlands Gemenebest.

G. Buitenlandse politiek en internationale rechtsorde.
B e g I ns e 1: De samenleving der volken behoort te worden gevestigd
op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor recht en
gerechtigheid, hetgeen insluit: de verantwoordelijkheid voor de
ontplooiingsmogelijkheid van ieder volk dat aan een levende
rechtsorde wil medebouwen.
1. Het doel van onze buitenlandse politiek moet zijn:
a. Het handhaven van ons zelfstandig volksbestaan;
b. het helpen totstandbrengen en handhaven van een rechtvaardige en duurzame vrede;
c. actieve medewerking aan de opbouw van een alle daartoe
eerlijk gezinde staten omvattende internationale orde, gebaseerd op de levensrechten der volken, door geleidelijke
overgang van het systeem der onbeperkte nationale sou
vereiniteit naar een- stelsel van bovennationale gezagsuitoefening.
2. Het nastreven van 'deze doeleinden vereist de vervanging van
de vroegere passieve neutraliteitspolitiek van Nederland door
een actieve buitenlandse politiek;
invoering van een daarvoor doeltreffende, grondige hervorming
en modernisering van de met het buitenlandse beleid belaste
organen;
intensieve verbreiding van zodanige denkbeelden, zowel van
Overheidswege als door middel van organen van het volksleven,
dat deze actieve buitenlandse politiek door het gehele Nederlandse volk kan worden gedragen.
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3. Aanvaarding van de beperking der souvereiniteit kome o.a. tot
uitdrukking in de erkenning, dat de internationale rechtsorde
niet gehandhaafd kan worden zonder, machtsuitoefening, welke
laatste niet mag worden veriamdi door het beginsel der eenstemmigheid;
het Nederlandse Gemenebest heeft op deze grond actieve medewerking te verlenen aan alle internationale maatregelen, ook
van militaire aard, die nodig zijn om die rechtsorde te verzekeren.
4. Internationale beperking der bewapening zal nodig zijn:
a. lom te voOrleomien, d a t het rwet'vaaritspeiil der volken
perimanlenit omlaag wh,rldit gedrukt;
lb. om liet f'unctionn'eren van de nieuwre rechtsorde mogelijk
te marken.
5. Sterke bevordering van een internaflionale sociaal,elcon,on1iiLslcieb
orrdienirnlg ter hesitrijiding van anmloede ter vlo,orkoming van
'werkloosheid en ter beperking ivan loboncunourren'ti,e;
•de grondslag daarvan zij, dat in de plaats van de oude
laisserfaire-Icoonomie internationale regelingen van prloductie,
conumpthie, handel, financiën 'en asiheid komen idie een zo ruim
:mogelijke ontpflooiin,g van het initernaltilonale goederen-, diienrsten'en betalingsiveTkeer tengevolge heJkibien;
deze regelingen diërnen niet alleen gebaseerd tie worden op
hetgeen ieder land te vragen en te hielden heeft, doch ook op
het opitimrale nut van liet geiheet der relglel:nglen v'o,r alle
hetriorkken volken;
blij het treffen van deze regeliin'gen hieblben de regeriniglen, als
vertioliksteris, van het algemeen welzij'n dezer volken', en niet
particuliere concerns of ianderie particuliere belrangiencom'bina'tiets
de leidende rol te vervullen;
daarbij dient de vertegenwoordiging van ons violk op Internafionale
nimmer gebaseerd te zijn op aan elkander
tegengestelde helranrgiengroepen, doch zij zodanig samrenrges'teid,
dat zij die e,enslgezinldie tolk is' van de econronijisuhe en sociale
plorlirticik welke, in ovcreienstenilniiinrg met de witsuitinigen vain
ons violk, dlor de Overheid geivoerid wioridit.
6. De Nerd1eriandiscftie buiitenla'ndse politiek dii:enrt ervoor tie waken,
dat de gang van zaken niet door enkele grote m(oigenidthieidien
alléén wordt bepaald en dat de rechten van kleinere mogentdheden worden gewaarhorgd.
7. De oplossing van helt Diuiit'sie pr'obieeim giesichiede op de basis
van eren geireldhtriglhreijd welke liet Dluitse volk de straf vioror idre
talloze misdaden telgen recht en miensleljlktheild dliie het gerdeelteljik bewust bedreef,gedeelidlijik zonder protest toeliet, niet
ibespaart, welke het geleden onredht zio,verel, mogelijk ongedaan
maakt en tevienis inhoudt, dat al'leis in het werk wordt gesteld
om nieu w onrecht te voorkomen;
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men beoordele de economische en pioliltiele maatregelen niet
van hat geizichitspunit van imdiiviIdie1e stait'e,n uit, doch tegen de
aec'htergrond van een groots plan fiat beveiliging van de
technisch-aeonomische herfophouw van Europa, uit te voeren
Ibinnien het kader van de genoemde internationale rechtsorde,
,die heit welzijn van alle violiken van de wereld daarbij vertegenwoordigt.
In het bijzonder voor het vraagstuk van annexatie van Duits
gebied geldt, dat deze slechts mag worden bezien in het licht
van de totale oplossing vain he.t door ,de nederlaag van Duitsland
acuut gewrorrdien Europese prohieem en niet van de gezidhtshoek
uit van één ,,ibelangfhethfhienidre" natie uit de ,,Yerenigde Volkeren";
Nederland dient die veirpliLchtiintgen te ,aanvaarLdlen welke de uit
de oorlog voortvlioe'iiende verdragen ons land, op griond deizer
overwegingien evienitueiel zullen opllelgfgen. Dit geldt ook ten
aanzien van het beheer van oil de ciontirole over bepaalde
Duitse gelbiedlsidelen, waarbij deze betrekking zich avientueel
kan ontwikkelen tot siamienfwerking in een feiderafleif verband.
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1. Algemene motivering
Zij, die het initiatief neemen tot de Nederlandse Volksbeweging,
zijn daarbij uitgegaan van eien tweetal algemene inzichten, die voortdurend in verband mcii elkaar worden hesdhiouwid: t e a e e r s t e, dat
ons Nederlandse volk, na de rampen van crisis en oorlog, dringend
behoefte he'eft aan verdieping en versiterkinig vain de zedelijke grondslagen, waaropons volkisieven b crust, op dl cien vernieuwing daarvan
en ook van het maatschappelijk, bestiel tot stand home; te n t w e e d e,
dat een renoinistruotie van het politieke leven nioodzaikelijik is en door
de wil tot geestelijke vernieiawinig moet worden gestuwd. Beide inzidhten ontspringen aan de .ov'er'tuiginíg, dat ons volk tijdens de versicftiriikkingien van de bezetting eigen aard en wil om in de voikerienemeiensohap elen eigen plaats in tie .nemen dieper heeft loran verstaan;
iteilens aan de begeerte om tot de verniieuiwing en wedieropIboiaw alle
gelijikgericihte kracihten te verenigen, clie thans verspreid uitleen liggen.
A. Wat het e e r s t e pu a t betreft, de geestelijike verwildering,
die aan oorlog en beeettinig onvierirnjdetijik vastzit en met name de
jonge generatie bedreigt, moet net alle kracht worden bestreden. Daarbij is bed hedenikelij'ke
niet alleen voor ons polk, voor andere wellicht in sterkere mate
dat wij slndsi lange jaren verkeren in een
periode van geesiteffijke crisis, waairtonideir wij vooral verstaan, dat het
onitbreicikt aan vastheid vain normen, die heft leiven van enkeling en
geirneensicliap richting en inlaouid geven en aan de practische belevinig
dit is in verantwoorvan het inzicht, dat alleen gemeenschappelijk
delijkheid voor heil ge'heel en daarin voor de delen en voor elkander
een gezond bestel kan wiordien opgebouwd en gewaaribiorigid. Mien
behoeft geen profeet te zijn lo.m le voorspellen, dait na de oorlog massale
uitbarstingen zowel van haat en wraakgevoelens als van genotzucht
zich ziullien voordoen, terwijl alle constructieve krachten no dig zullen
zijn om de gewe]irl'ige ruïnes op te ruimen cm chaos, te voorkomen.
Geestelijke leiding, in de ,zin van het stellen van vaste zedelijke normen,
aal in belangrijke mate uitgaan van de kerken, in hef aigeeneien van
de verkondiging van het Evangelie. Hoe noodzakelijk ook, voor de
-

-

-

aituatie waarin ons volk na de oorlopg verkeert, is dit niet genoeg,
met name niet, wanneer door concrete maatregelen van vernieuwing
op politiek, sociaal en cuittuirreel terrein de iniijurd der zerdelijke normen
moet worrdren verwerkelijkt. Wij mogen toch niet verwaarloorzen, draf
de nieuwe, valse moraal dâârom nog velen in opa-edhtlheid kon trekken,
omdat zij diep telrerurgesteldr waren over de maatschappelijke pr'aet'ijik
van heft oude. Om beide gaat het: zowel om de verdieping en versrterking van het normbesef, om de waarheid, dat een volk alleen dan
geestelijk siterik is, indien het als geheel leeft uit enkele fundamentele
en onaaniasrtlbare waalriherden; als om de zakelijke concrete ui!twnrkinlg
daarvan voor het leven van den enkeling en de gemeenschapsverbanden (gezin, ailb eidsgelmlerengdhap, volk, rijk, vol1kerens amentelving),
waarin wijl zijn geplaatst.
Wij gaan uit van deze fundamentele gedachte, dat niet het geestelijk of sr[koPfetijik welzijn van enkelirn.g!en of van groepen
zij het dan
ook grote groepen
voldoende is, om tot elen cultureel, economisch
en sociaal welvarend volksleven te besluiten. Dc goederen der beschaving, de arbeid en de stoffelijke welvaart moeten binnen ieders
bereik komen omdat als een grote groep van één of méér dezer waarden
is uitgesloten
zoals dat bv. door de werkfoosrheid het geval was
dan wordt niet enkel deze groep, maar da gehate gemeenschap ides
volks daardoor getroffen, en nl haar bestaan bledteigd. Onze verantwoordelijkheid voor dat geheel en voor onze medemensen binnen dat
geheel, die het genie ens chapsieven noodzakelijk me debrengt, eist mé ér
dan parlticulliere weldadigheid, Plei deling en ,,sterurn" van orvrerheijdawege;
ij eist inspanning en offers, zelfs zéér, zware, door en van geheel het
volk, can dit leed af te wenden. Die ge:meierisdh•apslzin mianifestere zich
niet enkel in ienirgirng van nood, maar ook in verthietlfring vain levanspeil
n het brengen van lcrvrensvreugde aan het violik a Is g e he e 1. Genreensdhapsizin is géén vaag, idealistftscih sentiment, maar wordt pas
reëel door de daad.
-
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Dit alles klemt te meer, voor wie ervan overtuigd is, dat na de
olorlug de werei'd, ook de maatschappelijke, structuur, een andere, zal
blijken dein voordien. Hel t tijdperk van het individuallisime is onherroepelijk afgesloten; niet alleen de zeer eëte gemrerenlsrcbpelj'kre nood,
maar vooral de opihauw van nieuwe rechts- en gemeeiisrchapsverhoudingen vraagt een geestesgesteldheid, die het belang en het welzijn
van het gehele volk elect overheersen boven draf van enkeling ,en beperkte groepen. Onbaartzuclhrtinkeid, bereidheird tot dienen, het brengen
van offers en het wil llen dragen van verantwoordelijkheid reel d(si in
oortog en bezetting onunidbaar gebleken voor karakter -en geestkracht,
zal ons volk na de bevrijding nodig leebbien, wil hef zijn plaats in die
wereld eervol kunnen hernetnen.
Een volksbeweging zoals wijl drie denken, vindt in dit alles haar
eerste rechtvaardiging; zij wil in een zo breed psolijke laag van ons
volk, dwars door tot nog toe gangbare scheidingen van godsdienst en

politiek heien, ind1ra,gen of dieper bewusit makien die fundamentele
normen, die de zin des levens tot uitr'nckikinrg buencgen en een volk
geestkrachtig en karaktervol maken; zij wil het n-oodzakelijke proces
van geestelijbe vernieuvohnig atuiwen en in!hoiuid geven, en teviens in
uitwerking van concrete beginselen voor enkele der voornaamste
levienageibiedien de richting wijsen, die voor opbouw en welzijn van
geheel het volk perspectieven biedt. Daarbij Worde ,met nadruk uitgesproken, dat naar onze overtuiging, iin de bezettingsjaren door de
houding van ons volk slechts versterkt, de zedelijke grondslagen en
krachten wel degelijk aanwezig zijn; zij hebben echter dieper bewust-wooding in brede lagen, versterking over de gehele linie en tevens
nieuwe maatscihiappelijke vorrngeving in de na-oorlogse v'edhoudlinigen
nodig.
B. Het lw a e de m o ti e lf, dat ons initiatief bepaalt, is het inzicht, dat een grondige hierviorming van het politieke leven dringend
nrooidlzakeiijk is. Wij nemen aan, dat de vroeger hesitaandie politieke
partijen het bevel tot onllhindinlg, hun door den bezetter gegeven, als
'onrecht zuhen beschouwen; dat zij de hun onitroofide bezittingen, bladen ien gebouwen, voor zoveel mogelijk weer in eigen handen zullen
neimien. Aan de andere kant gpreeleti het vanelf, ddt ons iviolk gedurende
een zekere periode voor de politieke partijstrijd moet worden bewaard. Wij hopen, idalt de voornaamste partijen dill Inzicht geheel delen
en tot een onderlinge afspraak zullen komen. De taak van het Nederllanids'e vIGIl is o.i., om zo dniideiijk mogelijk luit te spreken: voorshands
géén herleving van de partijstrijd, voorshands géén verkiezingen, maar
een periode van eendachtiIge viernienwingsiw'ii, politieke bezinning en
heroriëntering is noodzakelijk.
Deze nkoodizaak, reed's vuldoenrdie gemotiveerd door de huidige
situatie, klemt temeer voor wie overtuigd zijn, dal da tot 1940 heersen'd'e tegenstellingen in on's politieke leven': die anti-these der christelijke politiek en de klassenstrijd, reeds toen ondeugdelijk waren en
tot verstarring en vervlaikking van het politieke leven hebben: geleid
len dit thans, na oorlog en bezetting, in vlolistreite zin zullen zijn.
Hoeizeer wij ook insiternimien net de stolling, ida, t er innig verband beeke
staat tussen diepste l-eivens-overltuigfing, i.e. Christendom, en die politieke
beginselen, hoezeer wij erkennen dat in een vroeger stadium onzer
aan
geschiedenis afzonderlijke christelijke partijen nodig waren
de concrete vraagsfulcken die zich op economisch, f'inantiieel, sociaal,
politiek len eultureeell gebied ,znllen vooridloien, zal telkens blijken, zoals
dat in helt verleden reeds lange j-arlen gebleken is, dat de politieke
organisatie naar cfhrisltelijke coiifes'sie n'i'eit me-er op de concrete veriJ4obdLinigfen slaat, niet voldoende creatieve kracht meer heeft, terwijl
de ,gedeetdlheid van ons volk tussen ,,r'eclhts" (voorstanders van christelijke politiek) en ,,l'in11cs1" (legunsttaniders daarvan) v1oor tallozlen van
,,rech,ts" en ,,lilnk's:" onveridraalglijik is geworden. Wat de klassensltrjdan'tillhese' betreft: ,hloelze'er in 'de diep ellendige ariseildsitoest'anidlen van
bet verleden een politieke organisatie op deze grondslag historisch en
-

zedelijk verklaarbaar moge zijn geweest, de periode die wij thans ingaan, met ide eisun van geleide economie en sociale recionstructie, verdraagt niet meer deze antötlhese als grondslag voor de purtijverhondingen. In Nederland kan men dit te geruster zeggen, omdat de
arbeiders hier op een pail van ontwikkeling en bewustheid zijn gekomen, die lien odk pracltisrh (naast pricncipieel) Vet een factor van
Positieve waarde stempelen.
Wij brihiben reeds sinds lange jaren kunnen constateeren een
onbehagen, hij de besten verdiept tot innerlijke verontrusting, inzake
het politieke leven in ons volk. Er leeft in zéér brede lagen een onverschilligheid tegenover, een gebrek van vertrouwen in, soms een afkeer
van de bestaande politieke partijen, waarlijk niet alleen te verklaren
uit de werking van het stelsel der evenredige vertegenwoordiging,
houdingen, die zowel voor de democratie als voor onze gezonde, nationale volkskracht een gevaar zijn. Minder algemeen verbreid, maar niet
minder ernstig is het besef dat voor een waarachtige vernieuwing van
onze volkskracht de bestaande partijen-indeling een grote belemmering
vormt. De ervaring (reeds vóór 1940, maar versterkt in de bezettingstijd) bewijst, dat personen bv. uit christelijke partijen, vrjz. democraten
en sociaal-democraten niet slechts in vragen van actuele politiek, maar
ook in hun erkenning van volstrekte zedelijke normen in hun ideaal
omtrent de toekomst van ons volk, belangrijk overeenstemmen; sterker:
dat zij het dikwijls méér eens zijn met lieden uit andere partijen dan
met hun eigen partijgenoten. Met andere woorden er blijken reeds
nieuwe scheidingen levend te zijn, die de oude tegenstellingen doorbreken.

-

Reeds vóór 1940 heeft men op allerlei wijzen gezocht naar vormen,
waarin deze nieuwe scheidingen tot gelding zouden kunnen komen.
Wij denken aan conferenties te Woudschoten en Berchem, aan de
volkseenheidsbeweging en het ,,Gemenebest", aan een beweging als
E. d. D. In de bezettingstijd heeft de Nederlandse Unie getracht verspreide kradhten samen te binden; zij heeft ook inderdaad zeer velen
samen gebonen, zoals blijkt uit het enorme ledental, maar meer nog uit
de toenadering die er onder de leden, uit verschillende groepen afkomstig, is ontstaan. Zeer velen, toegetreden om afweermotieven ten aanzien
van da N. S. B. en bezetting, bleken ontvankelijk voor de positieve
gedachten, door de Nederlandse Unie naar voren gebracht. Toch zijn
wij van mening, dat géén der genoemde bewegingen geschikt zal zijn,
om in de nieuwe verrhoudingen de taak der geestelijke vernieuwing
en reconstructie van het politieke leven op zich te nemen: ieder draagt
daarvoor tezeer de last van het verleden. Wel hebben zij alle voldoende
duidelijk gemaakt, hoezeer binnen en buiten de politieke partijen de
drang leeft om verstarde en' verstarrende scheidingen te doorbreken.
Deze drang moet thans, nu ons volk zich gereed maakt om zijn eigen
plaats in de wereld in vrijheid, welvaart en cultuurarbeid te hernemen,
zo sterk mogelijk worden gemaakt, zo positief mogelijk worden gericht.

2. Geestelijke vernieuwing primair.
Het woord ,,geestelij:ke vernieuwing", reeds enkele malen gebruikt,
eist nadere begripsbepaling, wil het niet tot een onstichtelijke phrase
ontaarden. Wij gaan uit van de hier niet nader te motiveren stelling,
dat de opkomst en heerschappij der dictaturen in Europa in de grond
een uiting is van een diepgaande culturele crisis, die allerminst overwonnen is, wanneer deze dictaturen militair en politiek zijn verslagen
en die evenzeer aanwezig is in de landen, die de oorlog ,,winnen". Men
dient echter wel te verstaan, dat deze dictaturen belangrijke symptomen
van die crisis en de vraagstukken waarom het gaat, zéér wel en scherp
hebben onderkend, doch dat zij hebben gefaald in haar oplossingen
daarvoor. Zij hebben ook zeer wel begrepen, dat de belangrijkste aspecten
van die crisis zijn: het teloor gaan of ontbreken van enkele centrale,
eenvoudige en het leven in al zijn uitingen beheersende, gemeenschappelijke waarheden, die levensmoed en scheppende kracht oproepen en
tevens de vaste normen bieden, die op de verschillende terreinen tot
gelding behoren te komen, alsmede het teloor gaan of ontbreken van
waarachtig gemeenschapsbesef. Zij zochten de oplossingen in het
absoluut stellen van de belangen van klasse, ras, volk of rijk en tastten
daarmede de daarvan deel uitmakende mensen als mens aan. Zij miskenden daarmede de eigen waarde en zelfstandigheid der menselijke
persoonlijkheid door deze s i e c h t s als onderdeel ener gemeenschap
te zien. Daardoor faalden zij alle; èn in de bepaling der volstrekte
normen èn in de bepaling van de plaats der menselijke persoon in de
gemeenschap. De geestelijke vernieuwing, die alle volken, overwinnaars
evenzeer als overwonnenen, nodig zullen hebben, bestaat voor een
belangrijk deel in de gehoorzaamheid aan de voor allen volstrekt
geldende inhouden van gerechtigheid, waarheid, goede trouw en naastenliefde. Terecht zuilen overtuigde christenen opmerken, dat het
overwinnen van de geestelijke crisis in de wereld een te zware taak
is voor mensen; dat ide werking van Gods Heiligen Geest hier de
beslissende factor zal zijn. Deze overtuiging ontneemt ons echter niet
de verantwoordelijkheid om verschijnselen van ontaarding, ontwrichting,
teloor gaan van normbesef of hoe men ze verder noemen wil, aan te
wijzen en krachtig te bestrijden. Wij willen ons niet in overmoed
vergrijpen aan een taak, voor mensen te zwaar, het overwinnen van de
cultuurrcrisis; wel stellen wij da onafwijsbare verantwoordelijkheid
van lederen mens voor het tuit gelding brengen van de eisen ener
zedelijke orde, zonder welke van een gemeenschap tussen mensen en
volken geen sprake kan zijn.
In een volk als het onze, met verscheidenheid van levensovertuiging
en dc traditie der antithese op politiek terrein, moet met zo groot
mogelijke duidelijkheid worden uitgesproken, wat de volksbeweging
wel en wat zij niet onder ,,geesteljke vernieuwing" verstaat. Zij ziet
als haar taak niet: het verwekken van een godsdienstige bekeringsbeweging of een godsdienstig reveil; dit is de taak van Kerken en gods-

dienstige verenigingen; evenmin een 'beweging tol vereniging van alle
christenen in Nederland, noch een poging om onder andere leuzen het
christendom tot politiek sjiboleth te doen herleven. Zij verstaat onder
geestelijke vernieuwing wel:
a) een vernieuwing van gezindheid en wil, hij christenen en nietchristenen, in gehoorzaamheid aan volstrekte zedelijke normen, in het
Evangelie en blijkens ervaring ook in andere dan christelijke overtuiging
gegrond, om op deze wijze normloosheid en geestelijke verwildering te
bestrijden;
b) het stuwen van de wil, om in de arbeid aan iinstitutionele
verwerkelijking van de eisen ener zedelijke orde, groeps- en partijbelangen ondergeschikt te maken aan het welzijn van het gehele volk;
c) het bijeenbrengen in een arbeid tot gezamenlijke wederopbouw
van ons volislev'en, van aldegenen, die dezelfde concrete doelstellingen
willen verwezenlijken, opdat onwerkelijke en verstarrende scheidsmuren, in het bijzonder op politiek 'gebied, worden doorbroken.
De noodzaak van een dergelijke vernieuwingsbeweging wordt versterkt door andere factoren. Ons land is, zowel door zijn aandeel in de
oorlog als door 'de verwachte nieuwe structuur van het rijk, op een
andere wijze betrokken in de wereldpolitiek dan vroeger. Wij zullen
in ons denken afstand moeten doen van die eigenaardige veiligheidsverlangens der kleine mogendheden, die in de begeerten naar neutraliteit
culmineren. Na deze oorlog zal een van de allerbelangrijkste wereldproblemen 'dat van de organisatie van de veiligheid der volken op
grond van een internationale rechtsorde zijn. De periode tussen 1918 :en
1939 kan ons hebben geleerd, dat dit niet in de eerste plaats een
technisch maar een zedelijk probleem is, nl. hoe de volken worden
doordrongen van de noodzaak om offers te brengen in dienst van het
recht ter beteugeling van brutale macht en de eigen-richting-oorlog. Wij
zijn er van overtuigd, dat de komende periode een besef van onderlinge
verbondenheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor recht
en veiligheid in de wereld nodig zal hebben,, ook tot het vinden van
oplossingen voor de financiële, economische en sociale na-oorlogse
problemen.
Terloops werd gesproken van een te verwachten nieuwe structuur
van het rijk. Hare Majesteit de Koningin heeft in haar rede van 7
December 1942 de grondslagen daarvan aangegeven. 'De technische
zijde van deze nieuwe verhouding Nederland—Indië—Suriname—
Curaçao, zal straks aan een ronde-tafel conferentie op de grondslag van
daar te aanvaarden beginselen aan de orde komen. Daarmee is dan
slechts een begin gemaakt: de zedelijke taak, die de nieuwe structuur
eist, mia et door de volkeren z,e1f worden aangevat, niet name het wekken
van onderlinge verantwoordelijkheid voor de toelco,m'st van het geheel,
te noodz'ak'elijker, nu de oorlog een sterker iJotngem'erensdh'ap schiep. De
geestelijke vernieuwing, 'die wij op het oog hehhen, r'icilift zich niet

alleen op verhoudingen tussien de negen milliion mensen, die in Nederland wonen, maar evenzeer op die onderlinge verhouding van de delen
des Rijks en de daarin verenigde volken, en op de plaats van het
Koninkrijk in het geheel der volken, zijn bijdrage tot de internationale
rechtsorde en cultuur.
Terecht kan men opsuerkren, dat tot deze taak van tenen denkren
in rijks_ en were}diverhoutdingen ook de bestaande politieke partijen
het nodige zullen bijdragen. Wij verwachten niet anders, maar evenzeer verwachten wij, dat voor een grondige vernieuwing, die doordringt
tot diep in het gehele volk, de bestaande partij-inidelirnig een grote belummerrinig zal blijken, omdat ide beginselen, die dear indeling beheersen, volstrekt niet slaan op de huidige na-oorlogse problemen, die om
oplossIng vragen. Zonder twijfel is, vergeleken met vóór de oorlog,
het strcvren naar samenwerking der bestaande partijen belangrijk versterkt. Wie echter nijenren niroclht, dat een betere persoonlijke vrersltanidL
houdIng en wil tot zakelijke sameniwerkftnrg ksrsichen kamerfrraict'iesr en
plartijbesituren, een zich scharen der gezamenlijke partijen om Regering
en Kroon, voldoende mag heten, ziet de toestanden in ons volk niet
ernstig genoeg. Ten eerste gaat het waarlijk niet alleen om betere verhoudingen aan de top, hoe belangrijk die overigens weizien moigien. Da
veel belangrijker vraag, althans voor een hoog ontwikkeld en demo-

cratisch volk als het onizie, is det dloortbrrekinçg van verouderde tegensitelliniglen in e nilassa, in de dorpen, de srted1 en, de werkplaatsen, de
sociale ophoQtw, het verenigingsleven. Ht Is de vernietiging ener waaracidirge voiksigeaneenschap, wanneer helt geheel zal worden opgedeeld
in strak georganiseerde, zorgvuldig afgescheiden groepen, alsof het
ge!hiedll niet méér of anders zou zijn dan de som dier deling. Een volk,
in versrtellkte mate een demiocratire, is( immers srledhtis gezond, wiannieer
die grote groeperingen zilch vioor helt 1gehee1 en daar binnen voor elkaar
en elkanrclersr plicht en rechten en vrijhrerdhn verrrantwroondelijk achten.
In wenen is het die dooici vain de democratie en de vernieltiiginrg der
voik
isgeeensap,
m
oli wanneer de partijen elk voor eigen belang en beginsel op de bres staan. Er kunnen perioden in de gesi ffileidenisj zijn,
waarin een bepaalde, ontredhte, acihtergeslelde groep zich organiseert
tot een emancipatiestrijd en haar kracht zoekt in haar isolement (zo de
R.K.St.P., de A.R.P. en die S.D.A.[P. in • de vorige ,eeniw). Maar dit is,
steeds eren nocuitioesrtand waarbij die nood minisitiens evenzeer aaniweziig
is, bij de overheersende als bij de achterruttlgezette greep. Thans, nu ons
volk zich tot de taak van weidieroghouw en vernieuwing teimidden van
de ruïnes van oorlog en bezetting geroepen, weert, is iets anders nodig:
ten eerste: een • zo groot mogelijke eendracht (idle de geestelijke versicheidreniheidi en vrijheid vóóronidiensteld en nivrellieriende eien!heid veilstrekt afwijst); ten twreerdè: het zich oliganisreiren naar beginselen, die
passen op de concrete situatie der maatschappij en de vraagstukkren,
die deizie strut; tien derde: eren besef van verantwoordelijkheid, zowel van
ide delen vloer het geheel airs van die delen odclrerling. Dit alles zal alleen
kunnren slagen, indien ons volk
zowel het gedeelte in verschillende
piartijien georganiseerd of door deze min of meer beïnvloed, als' het
-
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gedeelte, dat zich niet indeten laat
wordt terrtggevroerd tdt dle gehoorzaarmheid aan volstrekte zedelijke normen, wier inhoud en siohepprende betekenisi uit concrete maatregelen blijkt.
-

3. Het karakter der beweging.
Uit het vo'orgaanide volgt, dat wij op een bepaalde wijas partij
kiezen in de geestelijke strijd in ons 'eigen volli en in de jgehele Europese
cultuurwereld.Deze keuze moet nader worden gepreciseerd en gefor
neuteerd.
Te n e e ir site: Zij, die zich in de volkslbewergiing hebben verenigd
om het vernieniwinlgslproces in ons vonk te stuwen en daaraan een
concrete vorm te gervlen op het politieke en socdale terrein, vinden
elkaar in een geme en:scihapp elijlke erkenning van volstrekte ze delijke
noemlen en concrete dloelslteillingen. Dit sluit in o.a., dat zij zowel in de
diepste levensovertuigingen, op het terrein der confesisie gelegen, als
in de laatste doelstellingen, kunnen en in feite ook zullen verschillen.
Zij behoren tot verschillende kerken en godsdienstige schakeringen, zo
goed als tot onkerkelijken en niet-christenen. Dit uitgangspunt betekent
echter niet, dat wij een zogenaamd godsdienstig-neutrale beweging
Willen; in de keuze, die het dieptepunt onzer Europese cultuurwereid
thans van leviensrkradhtige en »Lerwuste karakters vergt, is nerultraliteit
wel het onlgelruildeigste begrip, dat men kan hanteren. Wij hebben cork
niet genoeg aan een min of meer welwillende erkenning van het
historisch feit, dat het christendom een belangrijke rol heeft gespeeld in de Europese beschaving, of aan de erkenning, dat het in
de wereldhistorische worsteling dezer eeuw, gaat om de christelijke
grondslagen onzer cultuur
al zijn doze erkenn(inrgen op zichzelf niet
zonder bteienis. Wij spreken vo)or de geilolvigen onder 1onrs uit,
dat de zerderlijke normen, die volstrekte geldigheid voor het leven
hdhraren te IlieUben, trot ons zijn gelkrormren uit het Evangelie. Deze uitspraak bedoelen wij dus niet als een nog zo belangrijk historisch
gegeven. Zij sluit in, dat wij het Evangeie aanwijzen. als krachtbron
voor persoonlijk en gemeensdhrapsrlleven; de zedelijke normen zijn ons
eisen Gods, aan mens en mensheid gesteld, opdat het leven der mensen
in alle veilbanden waarin zij zijn gesteld, den Schepper en Heer der
wereld verheerlijken. Deze erkenning is voor den gello vigen erenvicudi ge
eis van dankbaarheid en gehoorzaamheid. Wij weten echter, dat zij
staan naast anderen in ons volk, die de nooldzaalk van geestelijke vernieurwing en eendrachtige samenwerking evenzeer gevoelen en normen
van waarheid, gerechtigheid, goede trouw, n!aastenlie Me als volstrekt
erkennen, deze echter op andere wijze funderen, b.v. in eren hrsmanis•tisdhe overtuiging of in de Joodsdhe godsdienst. Wij zien deze beide
groepen, christenren of nietchristenen, als geheel volwaardige medewerkers in de taak, die wij ons stelten. Wij hopen op deze wijze tervens
rio onhoudbare en verstarrende opvatting te doorbreken, alsof in ons
volk de keuze ging tussen een ,,clhr(irstelijIk_oonifessnionele of ,,nerrtrale"
beweging. In de door ons berdicetdre viollksberwegling Isi dus ruimte vroor

verschillende Fundering der zedelijke normen; echter kan n i.e t getornd worden aan het volrstreht karakter dezer normen. Wie zredelij'khdiid zonder meer herleidit tort uttlirteat, of haar aPhanrkelijlk acht van
of onrderges'c'brikt aan enilige aardse grootheod (ras, volk, staat, klasse
e.d.) 'vindt ons on.voorwaandel'ijlk tegen over ,zih.
Te n t 'w re e Id e: een bepaalde toeap'irtsiinig von de geestelijke strijd
onzer dagen vindt plaatsop politick en soiaal terrein in de strijd 'aan
een nieuwe maatschappelijke en staatkundige structuur. Geestelijke
keuze in de cultururcrrisis voert onveiimrijidel'ijik tort sociale en politieke
keuze. Wij kiezen op grond van eren zediepjke oivertuiging zowel tergien
individualisme als tegen collectivisme. Tegen individualisme, omdat
het de genie ensrcihap als consititujtieve factor in het mensenleven onderschat, haar in wenen ondergraaft ren eren ovrersrcliattftmg van de waarde
van het individu betekent, die gemakkelijk tot een vorm van modern
h,eridendo'in vergirijidt; bovendien, omdat in die periode, waarin de
Europese maatschappij zich thans bevindt, melt haar eisen b.v. van
geleide economie, het individualisme géén uitweg biedt. Tegen het
collectivisme (communisme, fascisme, nationaal-socialisme) omdat het
de waarde van de mensrc'hreiijrkre pers'oonh'ijiklheiidr miskent en een vergrijp tegren de zerdelijkre nrdre, teg.en het Evangelie betekent, wanneer
het de collectiviteit (klasse, staat, volk) als volstrekte en hoogste
norm proclameert en zich zelf daarmee als modern heidendom en antichristelijke macht openbaart. De taak, waarvoor de Europese volken op
politick en sociaal terrein staan, is een d e r d e m o ge 1 ij k h e i d
(n i e t een synthese) tot levensvorm der toekomst te maken, nd. een
gemeenschapsleven, waarin de menselijke persioro nlijklh'ei d haar besten minig (op ajarcie) kan vervukien. Funrdramentreel is voor ons de
overhtirginig van de onvervangbare waarde der persoonlijkheid, die
eerbied voor den medemens insluit en .de levensbetrekkingen tussen
de .inensian stelt onder de normen van orprerclhitheid, goede trouw, en
naastenliefde. Doze overtuiging sunlit naar de sociale en politieke zijde
o.a. in: de eis tot ontplooiïnlg van het mjensrzijn, lidhainerlijk, versltanrdelijk, zedelijk en religieus; vrije belijidling van giodsrdirenst en lavienislovertuirging; recht en plicht der ouders in zake opvoeding der kinderen.
Het mensenleven 'kan slechts tot vervulling van zijn bestemming
komen in de ge,maensrciap, walker verhoudingien en groepsvormingen
derhalve aan zedelijike normen o,ndrerwrorip,en zijn. Zij heeft de wlararrdirg
held en de recihitien der menselijke persoonlijkheid te eeribierdigien en
te handhaven, negatief door alles na te laten en te bestrijden wat
deze lean aranuastien, pos'it'ieif door haar verhoudlinpen te regierlen inert
het oog op de besiteunminig van haar leden. Daarom moet aan haar de
eis worden gesteld van gelijke maatschappelijke 1e,vienskanuen vroor
allen, van arberirdsrvrerhforurdrirngen, die de arbeid als onrvervanglhaar bestanddeel van een volwaardig menselijk beslaan tot uit,drruikkin'g branglen, van hestaansrzekeTftieid en rerc:h:tshanidthavinrg. Alle g'ro epsv'ormirn'gen
d err samenleving (gez(iin, adb eidisgemeens chap, volk, staat en volke rensanirenleving) behoren Idus vormen van m a a s c 1h a lijk e levensgemeenschap le zijn, berustend op zedelrijike verbondenheid in
eerbied vroor elkaar.
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Wij stelten enerzijds, dat die gemeenschap onirnisibare voorwaarde
is voor de vervulling fder mienselijke bestemming; dat haar verhbud1ingen onderworpen zijn aan zedelijke eisen, omdat zij liet terrein is,
waar ldle mien's zijn naaste ontmoet. Daarin ligt anderzijds het recht
der geinieenschaip besloten, om van haar leden toewijdiriig, dilJensit len
offervaard1igh'etd te verlangen. De renkeling heerfit tegenover de gemeenschap plichten; zonder deze kan •de gemelenscftlarp haar taak niet vervallen en worden rechten onmogelijk. De grenzen van bet beslag der
gemeenschap op dien enkeling worden steeds bepaald door de waarde
en roeipang van de menselijke persoon. Overal in de punten van ons
program en de toelichtingen zal men de nadere omrsidhrijving en uitwerking vinden van deze grondgedachte van een p e r s 0 n a Ii sit is, e
s o ci la ii Sf] e als zedelijke irervensiorde.
Ten cl erd e: het door ons opgestelde program van beginselen
en concrete maatregelen moet wiopden gezien als eon bijdrage tot de
verwerkelijftciing der zo even gedoermide derde mogelijkheid. Wijl onthouden ons daarbij van elen tekening ener ideale samenleving, die
hieraan zou beantwoorden; de gehoorzaamheid aan normen is iets
adders dan de verrukking door den of andere utopia gewekt. Wij
hebben lens, ook te onthouden van leen program, dat dienst zou kunnen
doen voor een politieke partij; wij formuleerden een en ander, dat wel
niet door alle, maar door verschrilten.dë der oude pblitlieke partijen kan
worden onderschreven. Wij hopen niet heihulp van dit program het
proces Man politieke bezinning en vernieuwing te stimuleren en op
deze wijize hij te draglen tot zruiveriheiid der nieuwe instellingen. Maar
niet minder isl liet onze bedoeling, om de zéér breide kringen van ons
molik, die, huilen de parti jren staande, torch vurig naar een vernieuwing
van het sociale en polritir cke' leven verlangen, jeidng te geMen. -Van
een voliksibeweiging, die wijons denken, zullen telkens concrete ardiiezn
moeten uitgaan over de zich voordoende vraaigstukkien, adviezen zowel
aan de Regering, dier de steromen nut het volk zal willen boren, als
aan het volk, dat in de uiterst moeilijke verhoudingen om voorlicihiiinig
en leiding vraagt. Wij menen, dat in redlijkheid kan worden verwacht,
dat een groep verantwoordelijke personen, die zich inert inhoud en
strekking van hut door ons opgestelde program hebben verienigid, tot
de lach van leiding en ai(Iviels, in staat zal zijn.
De sociaal-paedagogische taak weegt hij ons, blijkens het voor
gaande zeker elven zwaar alsl de politieke, in de beperkte zin van dit
woord. 'Wij erkennen dankbaar, dat de oude politieke prartjien belangrijk sociaal_paediargogisdh werk iiethben verricht. Het is van het piolitielce,
goed verstaan, ook niet te scheiden. Wat echter deze politieke partijen
op historische gronden niet meer kunnen, achten wij de eerste taak
der volksbeweging: mensen, die tot verschillende volksgroepen behoren
en zullen blijven behoren, samen brengen in een geest van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en wil tot eendrachtig arbeiden aan
de leniging der directe noden en de oplossing der concrete vraagstukken. Het volk in zijn brede lagen moet worden geraakt en gewekt,
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niet voor de beginselen der ene partij alleen (en dus tegen die der
andere), maar voor cie grondige vernieuwing van het volksleven, hel
politieke incluis. De huidige situatie maakt zulk een beweging met
sociaal-pacdagogische doelstelling voorop no dig.
Het kan zijn nut hebben, de vraag te beantwoorden, welke tegenkrachten zich in ons volk zullen openbaren. Ook wanneer wij sterk
beseffen, dat de toekomstige situatie allerminst duidelijk is en allerlei
verrassingen zich kunnen voordoen, menen wij toch wel met vrij grote
zekerheid te 'kunnen zeggen, welke tegenstand te bestrijden zal zijn.
Ten eerste: de groepen van hen die vrijwel ongewijzigd de
terugkeer der oude verhoudingen van 1940 begerreir, eventueel met hier
en daar technische wijzigingen (bv. in het stelsel der evenredige vertegenwoordiging, in de werkwijze der volksvertegenwoordiging en
dergelijke). Het zijn de ongetwijfeld sterke groepen van hen, die het
bestaan van diepgaande cultuurcrises in Europa en de volstrekte noodzaak van geestelijke vernieuwing niet beseffen.
T e n t w e e d e: •de niet te onderschatten groep van hen, die directe
belangen, vooral van economische en finantiëele aard, bij het oude
stelsel hebben gehad en zich hun bevoorrechte positie niet zonder hevige
strijd zullen laten ontnemen.
Te n der de: de groep van hen, die naar enige vorm van gematigde
dictatuur streven.
T e n v i e r d e: het communisme, dat mede door de rol, die Rusland
in deze oorlog heeft gespeeld, een versterkte greep op een, deel der
Nederlandse arbeiders enr intellectuelen zal krijgen.
T en v ij f d e: de brede groep, die men ,,inerte massa" zou kunnen
noemen waarbij zich gedesiliusionneerden en de vermoeiden zullen
voegen, die zich inspinnen in de begeerte naar een zo groot mogelijke
eigen rust. Over de vormen en organisaties, waarin eren en ander gestalte
zal aannemen, is met zekerheid nog onvoldoende te zeggen. Wei staat
voor ons voldoende vast, dat er hevige tegenstand zal zijn te overwinnen
hetgeen de innerlijke noodzaak der volksbeweging voor ons des te
sterker accentueert.

-

4. De Volksbeweging en de politieke partijen.
De vraag dringt zich op, of de volksbeweging in één opzicht niet
het tegendeel zal veroorzaken, van wat zij zegt te bedoelen, n.l. of zij
niet een nieuwe partij zal worden naast en tegenover de bestaande. In
deze practische vraag ligt een principiële besloten, waarover enige
opmerkingen dienen te worden gemaakt
Men kan de functie van de politieke partijen (waarbij wij in hoofdzaak aan onze verhoudingen denken) samenvatten in de volgende
punten:
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a) de partijen formuleren een staatsprogram. Zij werken tot dat doel
als een schiftingsapparaat, waardoor alle wensen en belangen, -die in
het door elk van hen bereikte volksdeel leven, worden gewogen, getoetst
aan algemene zedelijke beginselen (al of niet afgeleid uit godsdienstige),
aan staatkundige idealen en aan hun verwerkelijkhaarheid. Dit program
verdedigen en propageren zij enerzijds in de openbare mening, anderzijds
in de vertegenwoordigende lichamen.
b) De partijen vormen in hun bemoeienis met de candidaatstelling
voor -de openbare lichamen en hun invloed op de regeringssamenstelling
het voornaamste apparaat voor de selectie der staatkunriige leiders.
c) Met [hun program en hun canclidaFen wenden zij zich in hun
verkiezingsactie tot de kiezers tot het veroveren van zeggenschap in de
vertegenwoordigende lichamen en indirect in de regeringen van rijk,
provincie en gemeenten.
Daarnaast zien wij in het Nederlandse volk na oorlog en bezetting
onze taak en functie- aldus:
Ie) Wij wenden ons niet tot kiezers en staatsburgers, maar tot alle
Nederlanders, kinderen- van één volk, onverschillig of -zij vroeger tot
enige politieke partij behoorden, zich nu daartoe rekenen of in dit
opzicht geen politieke keuze -deden of willen -doen. -Daarmede bedoelen
wij niet om een zo groot mogelijk aantal leden te krijgen. De noodzaak
hiertoe volgt echter uit het -feit, dat zij, die in gelijke richting naar
vernieuwing streven, zich zowel binnen als buiten -de politieke partijen
bevinden en nu tot bewuste samenwerking moeten worden -gebracht.
Wij baseren ons daarbij niet op enige confessie; beperken ons daarbij
niet tot enige maatschappelijke klasse of stand; wij richten ons niet tot
ons volk met enig program van politieke actie, noch met schema's voor
stembusaccoord-en. Wel willen wij in geheel ons volk versterken en
verdiepen en eventueel bewust maken die centrale geestelijke waard-en
en normen, die vermaterialiserin-g, verruwing en verwildering bestrijden en de -gemeenschappelijke arbeid aan nieuwe vormgeving op
cultureel, sociaal -en politiek gebied bepalen- en bez-ielen, in onderlinge
verantwoorrdelijkheid -en offerzin.
2) Derhalve gaat het naar on-ze overtuiging in de concrete situatie,
waarin Nederland verkeert, niet in de eerste plaats om politieke
machts-vorming of het bezefteni van zetels in vertegenwoordigende
lichamen, aanwijzing van can-didaten -daartoe of ,,verovering van liet
re-geringskasteel", maar om -de gezindheid, de ziel van ons volk, het
wekken van zijn - beste krachten om tezamen voor ons en voor ons
nageslacht te- arbeid-en aan een- oplossing in eigen Nederlandse trant
van de culturele, sociaal-economische en ook politieke problem-en,
waarvoor, wij staan en de wereld met ons. Het gaat er ook om te
bevorderen, dat zij, die, ongeacht uit welke partij, tot regeren worden
geroepen door -deze geest zijn bezield.
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30 Wij willen onze actie tot geestelijke vernieuwing op vaste,
volstrekte zedeliuike grondslagen en tot vestiging van een waarachtig
varantwoordeljk gemeenschapsbesef niet beperken tot enige ,,eigen
kring", maar haar richten tot het gehele volk. De zeer nijpende algemene
zoals b.v. de werkloosheid, de verwoesting en de algemene
volksnoden
eisen een oplossing, die niet het gevaar loopt te worden
verarming
beoordeeld ,,naar den hoek waaruit zij komt", te worden verdacht
(hoezeer ook ten onrechte) van te zijn voortgekomen uit politieke
winstmotieven, maar eerlijk te worden gewogen naar haar zakelijke
inhoud en zedelijke verantwoording. De ervaring uit het verleden
leerde, hoeveel belemmeringen daaraan soms in de weg stonden. Thans
kan ons volk zich niet meer veroorloven, een deel van zijn zo hoog
nodige energie te besteden aan het overwinnen van dergelijke, door
een ieder en ook door de politieke partijen onnodig en schadelijk
geachte hindernissen.
-

-
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Wie ons tegenwerpt, dat wij het terrein der politieke partijen hebben
betreden, door ons geenszins van het aansnijden van politieke vragen
en het bepleiten van staatkundige hervormingen te hebben onthouden,
dien antwoorden wij, dat wij dit vanzelfsprekend ook tot onze taaik
rekenen: wie vernieuwing van het volksleven wil, naar welomschreven
zedelijke normen, kan voor het staatkundige leven van dit politiek
mondige volk géén halt maken. Hem kan het niet onverschillig iaifen,
dat de politieke partijen niet meér bevredigend hun functie van selectieapparaat vervulden. Men realiseere zich b.v. slechts het feit, dat van
die kiezers, die op aien partij hun stem uitbrachten, niet meer dan
ongeveer 10% daarin ook georganiseerd waren en dit andere feit, dat
zeer brede groepen, die wel degelijk sterke sociale en politieke
belangstelling hadden, zich onder géén beding onder de bestaande
acihemia's lieten indelen. Evenmin kan men onverschillig bJijven voor
[het niet deugdeiijk meer tulactionneren ider pbluitieke partij;en als helt
sichif)tingsla!plparaait, waardoor de algemene votks!nodien stem krijgen. De
verdeeldheid om de oip(iiosisingispogin!gien van het werjkl!ooslheiidswriaagsftlik en dat der rj!ksve!rdediigfing, de onlmlaichlt iot hechter varmPi!ng ener
ware Nederlandse gemeenschap te koeten die eindeloze moeite, idle het
heeft gekosit, eer de ,,grlote" partijen bot loyale, sIalrnen)werkJin[g in de
regering kwamen, zijn feiten, die deze stelling niet voor ontkenning
vatbaar maken.
Zonder twijfel zullen politiek gdorlgan!iaeelicien niet tien onre!cftrte
van oordeel zijn, dat het zijeken, naar een nieuwe partij-indeling op
grond van nieuwe aan de dag tredende sdheidingsilijnIen lot de taak
der politieke partijen hehlooT!t. EvIenanin tien onrechte ziLlijien de partijen
stelten, dat zij ,,het algemeen belang" of ,,idte nationale eiendr.acht" willen dienen. Slomimilgeonzeir Iteibbien tie lang en le overtuigd tint enige
politieke a.ritij behoord, om dat te willen onikenlnien. Maar evenmin
is le betwisten, dat de politieke partijen dat inielt a 11 e e a 1kunnien, ja,
dat het een ramp voor ons volk zou zijn, zo het werk der politieke
recOnstructie van het \olkslie!vlen uutsluitiend aan de i~ werd over
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gelaten. Heit feit ligt er nu eenmaal, dat de bestaande politieke partijen,
oole tezamen niet het gehele violk vertegenwoordigen, terwijl de reconstructie der partijpolitieke verhoudingen toch kennelijk een zaak van
heft gehele voT]k is. De R. K. Staatspartij b.v. heeft feiltelijik niet meer
het recht can nainmns het gehele kathlolie]ke volIksicleel te spreken, de
S.1DA.P. niet namens alien, die zich thans slocialist noemen, enz. Daarbij komt, dat er in ons volk een diepi gewIurteiid onbehagen leeijt tien
aanzien van de verstarde scheidingen. De gronden, daarvoor werden
in het voorigaanidè aangeduid. Evienelens is daar het feit, dat tot 1940
e'en vriji grote mate van ouverslchililiigheid en oniweteudheid binnen
elke partij t.o.v. het innerlijk leven der andiere besVond jen een pijnlijk
gemis aan onibevangenheid tegenover bijdragen van ,,andersidenkenden"
aan de nationale zaak. Ook al heeft de bezetting hierin wel een en
ander maar lang niet alles, gewijzigd, de overtuiging blijft leven, dat
het met het partijlevien, in Niederlanjd niet weer langs de .païde banen
moet. Wat echter verreweg het belangrijkste is: de piolitieke partijen
kunnen krachtens hun aard van ,,pars" (deel) zijn, de goeslielijke
vernieuwiing van héél het volk niet ter hand nemen. Zij kunnen het
ok tezamen niet, omdat de s(om van deze de1]en nog lang niet het
gehele volk is. Wat zij h]oogetens ictmnen, is: '»oor h1un aanhangi hun
politieke desiderata voortdurend op zedelijke normen funderen en in
eiilgien kring daarvoor gezindheid ien wit telden en Jon teren. IMinar, zij
moeten, alweer: kracihitens hun aard, voortEdlar]end uitaijn ppi vergroting
van cie eigen aanhang en 'reinwerving van méér plofiiIIeki e ima,elhiL, d.w.z.
zij staan permanent bloot aan •het gevaar, dat h'rft politieke doel praevaleert. Tin, een periode als de huidige na-oprloigse jis, heft naar onze
nneniiug een volstrekte nooidzakelijkheid, dad de geestelijke verntieiuiwing
om h aa r is z e 1f s wil wordt inaigestreci ook ial weten en bedloeten
wij, dat (zij o..a. in een ,plolitielkie vernienwirng zal uitmonden (wijl zeigglen
,,onder andere"
er izi u,1len, inderdaad] heel wat miéér vruchten van
kunnen rjpien).
/
-

Voor het huidige ogenblik
waarin de grootste nadruk behoort
te liggen op de geestelijke vernieuwing, als voorwaarde voor de gezonde
ointwikkehnlg ook dier piolitlielie veriboudinigen in ons land
zou het
bovenstaande voldoende
i kunnen zijn, en zouden
o
wij van onze fkant ons
Ven volle aan de %erniieuwinigsarheid kunnen geven, met een zeker
veiltronwien afwachtend wat daaruit geboren jzal wioniden. Er is echter
één sterk motief, dat ons ertoe noopt, toch een enkele gedacIlntie te
wijden aan de vermoedelijke onlbwilklkelinrg op binneniands-politiek
terrein: bij de noodzakelijke maatregelen, bv. ten aanzien van de
Staat en de ideani o,craiiie, hangt daarvan zeer veel af; meer nog dan
in heit verleiden de verstande ,partilverboudinpen de bestaande democraltie en parlementaire instellingen veozwakitlen, sullen gezonde verhioudirnigien de verniefLwiing moeten dragen en stmuwen.
-

Wij hebben uitgesproken, draft naar onze mening noch de mdhriistelijikme antithese noch het klamslsienlsftrjld-ib]eiginlsel in de nieuwe verhloudingen vmrruclhfbaar en scheppend kunnen izijn, en daar tergenuver als
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beginsel, dat de nieuwe partijformatie 2ia1 moeten beheersen, hot perslonalistiscih sOcialisme gesteld. Indien in dJt begrip
met de daarin
besloten. nader uitgewerkte inhoud
inderdaad de kern is getroffen
\an lhet thans voor herstel en grondige vernieuwing noodzakelijke, dan
zullen hieraan ook de nieuwe tegenstellingen in het poliltielke partijleven ope nbaar worden. Wij weten heel wel, en houden er ook nadrukkelijk rekening mee, .dat allerlei tendentiies en krachten vain het
verleden gullen doorwerken, terwijl nieuwe thans nog niet waarneninbare de gecompliseerdiheild van helt geheel kunnen vergroten. Dit alles
neemt ons nielt de plicht onzer overtuiging laf, nt, dat een bewergtng,
evenitue ei een politieke partiji, die begins eten van het perslonalistisdh
socialisme als adaequaat aan de behoeften ien noden van ons voiksievien
zal hdbibien te stellen en te vlerwierlkelijken, (waaruit volgt, dat bestaande
en nieuwle piartijien tegenover deze keilngeidachule bun standipuznt zullen
hebben tej bepalen. Oonicreeft gee'g{d: er zial zilch te eniger tijd, en o1p
enigerlei wijlze een politieke grioeperink vormen op grondslag van de
beginselen van het p'ers'onatistlisdh sacialiisrrne (wiaaribij wij das in het
midden halen wie daartoe het inildauileli zuilen nemen, wanneer len op
welke wijiz e dit z all gebeuren), wiaarlo e ruiten behoren perslonlen uit
de oude politieke partijen, met taliloren, die liüt heden in geen politielke
partij waren georganiseerd. Zij zal tegenover zich vinldlen: 1. grioeperingen, die, zij bet melt andere inhoud, zich 001k ,,personaliiist" zullen
ntoem'en, maar een vlormlgevhig der maatschaippij in de richting van
513'cialisaue, mede, onder bewuste leiding der Orverlheiid, aïflwijizen, hetzij
op grond van een bepaalde staatstheiorie, of van den jnrdividiuialisitriscthe
maatschappij beslchoiuw!itng of van betIde. 2. .Grloeperiniglen die het slocilalisme niet verlbinden aan de geestelijke inhouden van het begrip ,,persronahsm&'. en menen, dal een plolitieke partij aan cionrcrelte, econlosnis'che, sociale en politieke doelstellingen genoeg heeft. 3. Dictatoriale
strozninlglen die zowel het persionalismue als de dermolcratiie afwijzen, en
die, wanneer zij het woord socialisme in hpn vaandel schrijven of
schreven, daaraan een int odd geven, waarldoolr de door ons beidoeidee
zeldLeijke orde van verantwoordelijke personlen iordlt ontlkenrd. Het
personalistisclbi socialisme zoals wij .dat verstaan, keert zilch zowel
telgen individualisme als colleictivisnije, tegen 111 erali'srnre en crons erviatisime, baseerlt liet socialisme op een duidelijk oirnslchreven mensIbesohouwing; helt spreekt vanzefif, dat ei eni dergelijk beginsel tegenkradhten oproept, reeds nu aa1nlwijlslbiaar, ook al ligt de organisatorische
vorm, waarin deze ziclh uiten zal, nog geheel in jert duister.
-

Wij voegen -eraan toe', dint wij voor de toekomst, en. mede als
gevolg van die door onze volksbeweging gevloeridie actie, vurig hopen
'op en noordzralkelijlk achten: een vermindering van helt aantal partijen,
door een concentratie op de wezenlijke, aan de behoeiften en eisen der
nieuwe miaaltis Ohapp elijke velrhbloudingen beantwoordende berginsleten.
iaaiimate ons vollkislievlen waarlijk gezlonld wordt, zullen de belangenpartijen en het politieke selcltew'eizren automatisch verdwi jnen. •De door
tailioz'en in ions lalnd gewiensite concentrrlaltuie der pailtijlen, zal, naar onze
rgenijng, tot stand moertien komen op gronidshlaig van de keuze voor of

tegen het pers3naJistisuh socialisme. De voren dezer -concentratie ligt
verhorigen un de t'oeieoemst; de conciesetratie zelve geestelijk vroor te
tb'eredden is de t'aa!k onzer votksbeiweginig. In de verhoudingen, waarin
wij Ihan's levon, dat will zeggen in het ataditulm van bezinning en heroriënterinig, is onze taak geen andere dan 8 bodem zoo goed mogelijk
bereiden, ende nadruk te leggen op de noodzaak van geest en gezindheid
in alle lagen van ons volk, op de gehoorazamheid aan vaste, zedelijke
normen, en •de vestiging en activering van levend gemeenschapsbesef.
Wij begeren niet anders dan deze arbeid, die wij grondwerk zouden
willen noemen, te kunnen verrichten in goede verhouding met die
politieke partijen, die op democratische grondslag staan. De toekomst
zal leren, welke verdere consequenties deze arbeid met zich brengt.
In het voorgaande zijn de grondslagen aangeduid, waarop wij het
gemeenschappelijk werk denken aan te pakken tot herstel van onze
geruïneerde volkswelvaart en tot een vernieuwde opbouw van ons
volksleven op cultureel, sociaal en politiek terrein. Na het nameloze
leed van een vijfjarige bezetting, waarvan geen mens de diepte peilen
kan, die het niet zelf heeft beleefd, roept ons de verantwoordelijkheid
tegenover de toekomst van ons volk om eensgezind de hand aan de
ploeg te slaan. Niets heeft ons in deze jaren dieper gegriefd dan dat een
gewetenloze totalitaire machtspolitiek den mens in zijn persoonlijkheidswaarde aantastte. Wij willen in de eerste plaats opnieuw naar een
samenleving waarin het den mens, iederen mens, inderdaad weer
mogelijk is om als mens te leven. Naar -een samenleving, waarin vrede,
vrijheid en gerechtigheid zullen heersen en wat meer menselijk geluk
voor allen. Daartoe de voorwaarde te scheppen zal onze eerste en
heliligste taak zijn.
Wij aanvaarden deze taak in misschien het moeilijkste uur van onze
geschiedenis. Nooit was ons land armer dan nu. Wij hebben een winter
achter de rug, waarin duizenden en duizenden gestorven, zijn van honger
en kou. Onze fabrieken staan zonder grondstoffen, onze havens zijn
verwoest, onze vruchtbaarste landen staan onder water of liggen
braak. Wij allen hebben geleefd op een levenspeil, als wij in Nederland
niet meer voor mogelijk hadden gedacht. Wij zijn arm geworden en niet
alleen materieel. Ook de geestelijke 'volkskracht is ernstig ondermijnd.
En tegelijkertijd, dat de toekomst nog vol onzekerheid is, staan wij voor
reusachtige taken, voorop de bevrijding van Indonesië, waar nog
millioenen rijksgenoten zuchten onder dezelfde tyrannie als wij zo bitter
hebben ervaren. Maar er zijn ook lichtpunten. Hoe zwaar de bezetting
ons ook heeft gedrukt, gebroken is ons volk niet. De overweldiger heeft
ons niet klein gekregen. Ons volk was als de korenhalm in de storm,
'die wel doorbuigt, maar niet breekt. Diep in ons hart hebben wij
bewaard de beste tradities van ons vrijheidslievende volk en temidden
van lijden en bezinning de geestelijke energieën gewonnen om met
nieuwe kracht op te staan. Zo hebben wij met alle vrije volken de last
van deze oorlog gedragen en' deze last is waarlijk niet de lichtste
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geweest. In het actieve verzet hebben tallozen marteling en concentratiekampen getrotseerd en duizenden zijn voor de vuurpeletons gevallen
met een laatste verzuchting om vrijheid en gerechtigheid op de lippen,
maar welke zij niet meer hebben mogen then. Hun heldenstrijd is van
een grootheid geweest, die niet vergaat. Onder hen, die vielen, zijn er
velen geweest, die hun leven hebben geofferd voor een nieuw en
herboren Nedriand. Mensen uit onze naaste omgeving, die jaren lang
met ons alle moeiten en zorgen hebben] gedeeld, die dag in dag uit op
pad waren om in ons volk de heilige vlam ibrandende te houden en die
in die voorbereidingen tot de volkskbeweging ten nauwste waren
betrn]kken. Hun nagedachtenis zal voor ons een, voortdurende verplichting zijn.
Temidden van lijden en beproevingen, waarvan de diepste zin ons
ontgaat, worstelt ons geslacht om een nieuwe wereld. Beseffen wij allen
wel duidelijk genoeg, dat wij leven op een kentering der tijden? De
vooroorlogse wereld is geschiedenis geworden] en ikee'rt, of wij willen of
niet, niet meer terug. Het beste daaruit zullen wij als een kostbare
erfenis moeten meedragen naar een nieuwe tijd. Juist dit beste hebben
wij in deze oorlog, toen het ons ontnomen werd, dieper leren waarderen. Want het was een wereld, waarin weliswaar honderdduizenden
riepen om een eerlijk stuk werk, maar waarin toch niet onze mannen
als slaven werden weggesleept om ver van huis en haard te arbeidien
onder de mensonterendste omstandigheden. Een wereld, waarin weliswaar door een tekort aan daadkracht het staatsapparaat soms jammerlijk
stagneerde, maar waarin toch ook enkeling en gemeenschap niet
machteloos waren overgeleverd aan de willekeur van een doilen dictator.
Een wereld, waarin weliswaar de algemene cultuurcrisis verontrustende
afmetingen ,ha, di aangenomen, maar waarin toch tenslotte de scheppende
geest de ruimte had om zich vrijelijk te ontplooien. Een wereld zonder
concentratietcampen, zonder collectieve rassenwaanzin, zonder die
staatsvergoding en dat militaristische chauvinisme, dat cie dood van
millioenen kost. Een wereld, waarin de rechtszekerheid en de eerbied
voor de menselijke persoonlijkheid gehandhaafd bleven als de grondslagen van ieder waarlijk democratisch bestel. Van dit alles zijn wij
ons in de jaren van de bezetting met pijnlijke scherpte 'bewust geworden.
Al hetgeen wij gewonnen hebben in een moeizame strijd van vele
geslachten om de hoogste menselijke waarden, zullen wij onverkort
moeten meedragen naar de tijd, die komt. Het is zozeer met ons wezen
vergroeid, dat wij er geen afstand van kunnen doen zonder iets van
onszelf prijs te geven. Maar in de eeuwig wisselende vormen, waarin in
de geschiedenis de mens aan het leven op aarde gestalte geeft, hebben
wij naar die vormgeving te zoeken die overeenstemt met de noden 'en
eisen van deze tijd, waarin zich een geestelijke en maatschappelijke
omwenteling voltrekt, dieper dan sinds eeuwen is voorgekomen. Zouden
wij deze historische taak niet vervullen, dan zouden wij tekort schieten
in onze verantwoordelijkheid tegenover het na ons komende geslacht,
aan wie wij Nederland, het Nederlandse Gemenebest en mede de wereld
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hebben na te laten als een samenleving, waar het goed en menswaardig
leven is. En alleen dan ook kunnen wij zeggen, dat alle offers in onze
strijd om de vrijheid en om een betere wereld niet vruchteloos zijn
gebracht.
Ons volk mag zich gelukkig prijzen, dat het bij deze reusachtige
arbeid in Oranje de steun zal vinden als de vertolkster van al hetgeen
edel en waarlijk groot is in de geschiedenis van ons vrije volk. Het was
een Oranje, onder wiens bezielende en onvermoeide leiding Nederland
zich in de tachtigjarige oorlog heeft vrijgevochten van de Spaanse
heerschappij. Het was een Oranje, die voor ons opnieuw de vrijheid
bevocht, toen Franse hegemonie, eerst onder Lodewijk XIV en later
onder Napoleon, de 'zelfstandigheid van ons volkskbestaan dreigde te
vernietigen. In de dieptepunten van onze geschiedenis is Oranje altijd
naast het eenvoudige volk gaan staan, desnoods over een regentenklasse
heen, gaf mede daardoor uitkomst in de nood 'en ging ons volk voor naar
een nieuwe toekomst. Zo is het ook in deze oorlog geweest. Wanneer
Hare Majesteit sprak, was het de vrijheid, die geen knechtsc'hap verdroeg.
Het was het woord, dat wankelmoedigen staande hield, de toegewijden
aanvuurde in de strijd. Nooit stond 'Oranje dichter bij het hart van het
gehele volk. En tegelijk was het Oranje, die, terwijl de ban van het
verleden velen nog gevangen hield, de weg hielp vinden in nieuwe
verhoudingen. Be rede over de reconstructie van het Gemenebest 'is het
hier bijna klassiek geworden voorbeeld van. Temidden van de weergaloze beproevingen, die wij in de afgelopen jaren hebben doorstaan, is
Oranje gedaald uit de ivoren toren, waarin traditie en partijpolitiek het
soms trachtten gevangen te houden en heeft het gestaan midden
onder ons lijdende 'en strijdende volk. Duidelijk is gebleken, dat in de
constitutionele monarchic, zoals wij die in Nederland kennen, de Kroon
meer is dan een ornament. De Kroon bleef onaantastbaar in de ure der
benauwenis, zij moet dat ook blijven in de dagen van opgang, die ons
volksleven tegemoet gaat, zolang Oranje als draagster van de Kroon
voor ons de tolk en de garant blijft van al hetgeen ons volk door de
geschiedenis meedraagt als een onverwoestbaar bezit: van zijn wil tot
vrijheid en zelfstandigheid van het gehele Gemenebest en van al die
geestelijke verworvenheden, zonder welke het ons niet mogelijk is om
vrij en naar eigen aard te leven'. In tijden van rust en voorspoed moge
het 'begrip 'hiervoor vaak verrbleekt zijn: in de afgelopen jaren is het
levende werkelijkheid geworden voor het gehele volk. Wij kunnen
slechts hopen, dat Oranje en het Nederlandse volk in al zijn geledingen,
ook in de dagen van opbouw en groeiende welvaart, de vruchten zullen
oogsten van de gevoelens die in de jaren van verschrikking en strijd
zijn gerijpt.
In de overtuiging, dat ons volk in wezen gebleven is een gezond en
krachtig volk, dat met durf en ondernemingszin wil bouwen aan e'en
nieuwe toekomst, begint de Nederlandse Volksbeweging haar taak. De
ervaring der ouderen kan daarbij evenmin worden gemist als de geest18

drift en de toewijding der jongeren. Zij wil alien omvatten, die op de
hierboven geschetste grondslagen van een personalistisch socialisme
wil meebouwen aan een nieuw en herboren Nederland. De noodtoestand, waarin ons volk in dit ogenblik verkeert, vraagt in de eerste
plaats om een practische daad. Tot die daad van gemeenschappelijk
werk, ontsproten aan het besef van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tegenover de toekomst van ons volk, roepen wij alle Nederlanders op. En wij hopen, dat hij in brede kringen weerklank zal
vinden!

