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Wat de Liberale Staatspartij 
WEL eri wat zij LesIisl NIET wil! 

De LiLeraIe Staatspartij is : 
VOOR: een strijdvaardig, prineipicd Ilberalisme; 

TEGEN: een 2.g. dynamiseli liberalisme, dat alic socialistische 
kanten uit kan;  

VOOR: wrtshandhaving naar  normen van rcchtvaardigiicid en cvenredig- 
heid: 
TEGEN: machtsmisbruik, kuiperij eii ondcrmijiiing van rechts- 
en normbesef; 

VOOR: meer ontwikkeling en bescliaving van het Nederlandse volk, 
buiten de ingevolge de wet op het lager onderwijs voorgeschreven 
opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden, met 
vooropstelling van een positieve vcrantwoordelijlrheid van de 
Rijks- en de plaatseiijkc overheid op het terrein van de bevorde- 
ring van de schone kunsten en de culturele voorlichting; 
TEGEN: de vonrtschrijdendc materiele vcrvlalfking en d e  gciei- 
delijlze verzwakking van dv Irefregcls voortvloeiende uit de gccs- 
telijkc waarden van Chi islendom en huiiianiunic; 

VoO11: bczuiniging op staatsuitgavcu, inperking van ambteiuke bemoeio- 
nissen en drastische vermindcring van de elkaar en andercn con- 
trolerende en belemmerende riiksdicnsten ; 
TEGEN: verdere uitbreiding van staatsdirigisme en bureaucratie; 

VOOR: verlaging van de op VCTdeTC nivellering gcrichte progressie van 
inkomsten- en successiebelasting en afschaffing van de persoiicle 
en d c  vermogensbclasting; 
'TEGEN: iedere vorm van socialisatie, nict nainc die van dc door 
de P.v.d.A. gcpropagcctdc iiaasting van de particuliere vcrzrke- 
ringsmaatschappijen ; 

VOOR: een tot zeifwerkzaamlieid piikkelcnde gedeeltelijke vrljstelling 
van inkomsten verkregen door extra  inspanning; 
TEGEN: de huldige achterstelling en onderbetaling van het 
intellect; 

TEGEN : VerdCTC vcrkorting van de werkweek; 

TEGEN: t c  hoog opgezette sociale lasten; 

TEGEN: voortzetting van de inflaticspiraalpolitiek, die slechts 
tot verdere geldontwaarding kan  leiden; 

VOOR: een periodieke a a n p m i n g  van de ambteluire pensioenen aan de 
gewijzigde prijs- en loonpeilverhoudingen; 
TEGEN: gelegenheidswetgeving als die van het welvaartsvaste 
pensioen, zondcr daaraan gcpaard gaande waarborgen, dat ook 
i n  de particuliere scetor soortgeliJke innatregelen doorvocrbaar 
en betaalbaar zijn; 

VOOR: optrekking van de huren tot een reiidabcl huurpeil als een der 
deugdelijkste middelen tot gcdeeltelUke oplossing van het woning- 
noodprobleem. 
een geheel andere aanpak van de woningnood, door rulme deie- 
gatle van bevoegdheden aan do *gemcenten, gepaard aan een 
dcugdclijke cartcring van de werkclijk hcstaande woningnood in 
iedere plaats; toepassing van de industricle bonw en vrijlating 
tan dc particuliere bouw, niet name dc bouw van het voor eigen 
bewoning hestrmdc ecnsgczinnhuis; 
TEGEN: de t i jd,  geld en veel rompslomp vergende curveprijs-eon- 
trolcpolitiek en verdere onnodige rijlcs&evoogding. Zich in het 
bijzonder ulìenüe in n n  systeemloze en willekeurige eontlngen- 
tering van de vrijeneetorbouw; 

VOOR: efficiente maatregelen ter bevordering van een veiliger verkeer, 
- i i c t  dnarom versnelde uitvoering van het Rijkswcgenplan; 
TEGEN: bestemming van een groot deel van de wegenverkeers- 
hciasting voor andere doeicinclen, dan voor wcgenaanieg, c.q. 
wegverbetering; 

TEGEN: hantering van publiekrechtelijkc bevocgdhcden buiten 
reehtstreckse eontroic van het parlement; 

VOOR: hrtcre en rulmrrc reerraticmogrliJlfi~r(lcn Pu sportgeicgenlicdcn; 
TEGEN: het  gesloten houden van uitgestrekte kustgebieden, dle 
zich zonder veel kosten uitnemend lenen voor de behoefte aan 
ruimere strandrecreatic van veie hondcrdùuizenden; 

.- 

VOOR: harder werken en produetieverhoging; 

VOOR: directe verhoging van dc A.O.W. -cn A.W.W.-uitkeringen; 

VOOR: een politiek van waardevast geld; 

' 

v o o n :  afschaffing van Iict dwnngci<mrnt in de P.R.O. I 

VOOR: handhaving van een gezonde, levenskrachtige en voldoende 
liqulde mlddenstand; 
TEGEN: een belastingstelml, dat  de middenstand onvoldoende 
ruimte voor bedrijfsreservering overlaat; 

VOOR: onmiddellijke invoering van commereiele radio en televisie ais 
beste waarborg voor de vertoning van cultureel hoogstaander 
programma's; 
TEGEN: de voortzetting van de heerschappg der zuilen met hun 
onevenredig zware invloed op regering en parlement en hun oncon- 
troleerbare verantwoordeiijkheld voor de meestentljds met icdere 
culturele verheffing spottende radio- en televisieprogramma's; 

VOOR: versterklng van de concurrentleposltie van onze koopvaardij en 
van de scheepsbouw; 
TEGEN: vlaggendiscriminatie; 

VOOE: een krachtige buiteiaandse politiek, die op de bevordering van het 
Nederlandse belang in de E.E.G. is gericht en tevens de verster- 
king van een op hechte samenwerking ingesteld West-Europa op 
het oog heeft; 
TEGEN: een eenzljdige voorkeur Yoor elkaar (nog) niet dekkende 
belangew w e k e  Engelnnbmn br&ljk.Ujdeiijk .verdeeld houden: 

VOOR: bilaterale steun aan  z.g. onderontwikkelde gebieden, met een 
voorkeur voor Suriname en de Nederlandse Antillen: 
TEGEN: verdingerlng van onze belastinggelden aan hulpbehoe- 
vende landen, zonder voldaende wamborg voor een verantwoorde 
besteding ervan. 

~~~ ~ 

RADIO-UITZENDINGEN : 
donderdag 2 mei - 18.20-18.30 uur, Ifiiv. I1 
zaterdag 11 mei - 19.10-19.20 uur, Hilv. I 

dinsdag 7 mei - 20.20-20.30 uur. 
TELEVISIEUITZENDING : 

CAN DI DAT EN LIJST 
van de Liberale Staatspartij 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

voor ùe komende verkiezingen voor dc 
'Tweede Kamer der Staten ffeneraai. 

Mr. L. R. J. ridder van Rappard, burgemeester, Gorinchem. 
Prof. Dr. Ir. J. W. H. Wytenbogaart, buitengewoon Hoog- 
leraar Technische Hogeschool Delft, Wassenaar. 
Mr. G. A. L m v e l t ,  secr. Gezondheidsraad, den Haag. 
K. de Vries, fabrikant en importeur, Heiloo. 
J. Kappers, huisarts, Amsteniam. 
A. Lambregts, winkelier, Amsterdam. 
Mevr. A. J. Spaans-v.d. Bijl, dra. psychologie, Leerdam. 
Mr. H. M. van Fenema, burgemeester, Zandvoort. 
N. Melkman, eigenaar assurantiekantoor, Amstelveen. 
Mevr. I. G. Beijerman-Drost, dra. kunstgeschiedenis, 
Dordrmht. 
Dr. J. R. Jansma. mondarts. Hilvemiim. 
V. B. Feteris, dir.'Feteris N.V. (Nautisch techn. Handelmij.) 

den Ifaa~.  
Mevr. Mr. 3. C. A. Coert-Zijlker, Rottcrüam. 
P. J. G. A. Ego, correspondent, XusMk. 
J. H. J. Kemme, fabrikant, lid gemeenteraad, IIeiloo. 
J. P. Weyer, verkoopleider, Ifnizon. 
B. J. J. Hovens, gepens. hfd. administrateur voormalig 
Ned. Indië, Venlo. 

DE LIBERALE STAATSPARTIJ 
komt Ui alle achttien kieskringen met golUkluidendo ïisten uit. 



Op G april $1. richtto RIr. I,. R. J. ridder van Rapparcl onilerstaruid schrijven tot Mr. 
A. Steinpcls, hoofdralacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant, teneinde zijn 
ernstige tclenrstolling over de wcinig begrijpeïuke Iionding van de redactie van dit 
zich Liberaal nocmende dagblad tot  uiting te brengen. 
Ikige reactie op dezc brief bleef tot heden volldig uit. Daarmede volgt de N.R.Ct., 
in strijd inct haar beste traditios, konnnclijk hot voor1)crld van lict dagblad liet Vrije 
Volli, dat  tot dusver niet cnkel de verschijning vsn de LIBERALE STAATSPAILTIJ 
volstrekt heeft menen t e  moeten negeren, mam ook overigens de toch ook voor de 
zclfbcwuste arbeiders belangrijke b o ( ~ l ~ ~ h a p  van de L.S.P. voor haar talrijkc Iwcrç- 
kring angstvallig verborgen heeft trachten te houden. 
Wij publicercii daarom dit sclirijvcn onverkort bij wuzc van 

OPEN BRIEF 
Weledelgcstrenge Hcer, 

Gorinchem, G april 1963. 
U hoiide het  mij ten goede, dat ik  eindelijk eens 
rechtstreeks reageer op de diverse commentaren, 
welkc met betrekking tot de oprichting van de 
Liberale Stuatspartij in de N.R.C. verschenen zijn. 
Daargelaten dat. zij zich vrijwel steeds op een 
vlak van grote laatdunloendheid en geirriteerd- 
beid bewrgcn --- een vlak dat blijkens de eerbicd- 
waardige traditie van de N.R.Ct. vrijwel nimmer 
pleegt te  worden betreden - verbaast me ervan 
enerzijds de grenzeloze oppervlakkigheid waar- 
mede aan de qucstie zelve wordt voorbijgegaan 
en anderzijds de struisvogelpolitiek welke in dit 
gcval opportuun wordt geacht. Dubbel verbazing- 
wekkend. wanneer men bedenkt dat  een uwer 
directe cn belangrijke medewerkers rechtstreeks 
l i i j  de oiilo<:iienharu decoiifitiiro van do V. V. L>. 
betrokken kan worden geacht en als een van mijn 
vroegere antipoden op het liberale erf ongetwij- 
feld weet, dat de huidige spanningen, welke zich 
binnen de V.V.D. voordoen een volstrekt reële 
grondslag bezitten. 

De principiële verschillen 
welke mij van Drs. Roethof gescheiden houden 
doen uiteraard niets af aan de persoonlijke waar- 
dering welke ik van meet af voor hem gekoesterd 
heb. Als diiidelijlce exponent van een sterk links 
georientecrd liberalisrile heeft hij reeds vanaf 1954 
binnen de partij een andere koers trachten te  be- 
reiken. Hët Liberaal Democratisch Centrum dat 
zich onder zijn leiding ter gelcgenheid van deze 
verkirzingen als pressiire groiip binnen de V.V.D. 
hccft trachten te doen gelden, heeft niets anders 
beoogd daii het voortzetten van de in 1954 uit- 
gestippelde lijn. Volgens verklaringen van hen 
zelf cn van hooggcplaatst,en in de V.V.D. is  in 
niet geringe mate met hun desiderata rekening 
gchoiiden bij de vaststelling van he t  verkiezings- 
programma. Prof. Oud heeft daarvan met name 
duidelijk doen blijken. 
In  uw kritisch Commentaar van 21 februari 1.1. 
bewijst IJ de evcn te  voren aan  het daglicht ge- 
tredrn nieiiwe LIUIrJhLlr, STAATSPARTIJ de 
eer van een botrekkelijk uitvoerige beschouwing. 
Zonder ook maar  iets van ons programma t e  
kunnen weten gaat  Uw medewerker daarbij van 
de veronderstelling uit dat onze nieuwe partu met 
de oude liberale staatspartij, welke eerst in  1946 
gcriiisloos in het niet verdween, niet e rg  veel te 
maken zou hebben, 

Behalve dat  U ons optreden 
,.verdrietig" vtndt en dat iJ meent dat  e r  maar  
wat niet liet woord ,,Libereal" wordt gesold, 
voert Uw medewerker geen enkel kritisch gefun- 
deerd argument voor zijn overigens onvoorwaar- 
delijke veroordelend vonnis aan. Wel meent hu, 
ook alweer zonder voldoende objectieve recht- 
vaardiging, dat de kans groot lijkt dat  o m e  partij 
vooral ,,behoudend" wat  beslist niet hetzelfde zou 
zijn als ,,I,ihcraal" zal zijn bedoeld. 
Wij mceteii tot uw hoofdartikel van 9 maart  j.1. 
wachten, alvorens weer gesproken kan worden 
van een nader aanhaken op de steeds duidelijker 
manifesterende splitsing in het  Liberale kamp. 
Ik  heb mijn ogen even moeten uitwrijven toen ik  
in uw artikel, getiteld Personen, raken en begin- 
selen, moest lezen, dat U de z.g. twee-eenheid van 
liet liberalisme bij voorbaat zag in een tegenstel- 
ling van ,,primair-economisch" en primair intel- 
Iectuecl geinteresseerden". De naoorlogse liberale 
eenheidspartij hceft bepaald wel een geheel andere 
en wezenlijk principiële tegenstelling, zich mani- 
festerende in oen duideluk links progressieve 
vleugel encrzijds en een meer rechts conserva- 
tieve vleugel anderzijds. Deze tegenstelling heeft 
met economie of met intellect weinig of niets te  
maken. Zij heeft wel te malten met een bepaalde 
mensheschouwing, benevens met de vraag waar 
nu wel meer het zwaartepunt moet behoren te  
rusten, op de sociale rechtvaardigheid of op de 
persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Op 1 april j.1. wijdt U opnieuw enige a a n d h h t  
aan ons bestnan. door de bij wijze van paleisrevo- 
liitie door de jongeren doorgevoerde wijziging van 
liet verlciezingsprogramma van de V.V.D. a18 on- 
gevaarlijk en onbelangrijk t.o.z. van onze con- 
currentie-invloed te  kenschetsen, waarblj uitla- 
tingen als het ,,onverzoenlijke verzoenen" onwille- 
keurig tegenstellingen moeten suggereren, die er  
op het gegeven terrein net niet waren. Overigens 
ademt de geest van uw hoofdartikel een gevoel 
van voldoening over de waarde van de zich zo 
.,constructief" openbarende oppositie en de daar- 
aan gepaard gaande ,,verfrissende" ontwikkeling. 
Ook ile titel ,,vernieuwing" wijst In diezeìdfdc 
optimistische richting. 

I k  verwonder mij over deze 
verwarring tussen wensgedachte en misken- 

de werkelijklicid. Mecrdcre v a n  oudsher liberale 
dagbladen maken zich aan dczelfde fout schuldig. 
Het Alg. Handclsblad spreekt van verjonging van 
de V.V.D. t e m l  ook het Vaderland zich onder de 
tevredenen schaart. Op mij maakt dit camoiifle- 
ren van de werkelijke toestand een wat  kramp- 
achtige indruk, los van de vraag of men op die 
wijze niet schromelijk trlcort schict in zijn voor- 
lichtende taak.  
Alvorens daarop nader in t r  gaan, wil ik toch 
eerst even stil staan bij het laatstti staaltje van 
uw tc  onzen opzichte tc weinig zakelijk gefun- 
deerde critick. Ik doel hierbij op uw hoofdartikcl 
van gisteravond 5. april. grtiteld ,.Lijsten". Ann 
Iirt slot krijg ik de zovcclstc vccg uit <Ir pan van- 
wege, onze naainkeiizr. U geeft daarbij niet on- 
duidelijk te  verstaan, dat wij ons bij deze keuze 
aok hebben laten Ieidrn door de overweging, dat 
wlj daarincde welllcht verwarring zouden kunnen 
stichten. 

U kunt, aaniiemrndc (Int U ons manifest, 
hcginselprogramnia en toelichting daarop hebt 
pclezen, hccl goed wetmi, dat wij met deze oudc 
naam, maar niet veroiirlcrrl<: naaun. de alpha en 
de omega van ons partijprogramma hebhrii willen 
symboliseren, c.q. hebben willen beklemtonen. 
Een soortgelijk beleid heeft Prof. Oud destijds in 
1948 met de naam volkspartij voor Vrijheid en 
democratie willen uitdriiklcen. 

U kunt ook weten, 
dat wij, zo wij maar afstand hadden willen doen 
van het Epitheton ornans LIBERAAL, de volle- 
dige steun, manpower en gcldmid~ielen van de 
partij van Economisch Appel aclitcr ons zouden 
hebben gehad. Wj hebben dit eerst geboorterecht, 
dat In 1948 politiek niet verkoopbaar werd geacht 
en in de ijskast rnocst worden opgeborgen voor 
alle verlokkingen van een gemakkelijker en stem- 
menrijker verkiezingsuitslag niet willen prijs- 
geven. E r  was dan ook in hct geheel geen reden 
voor ons ,,om een andcro naam te verzinnen" 
zoals U kennelijk zo gsnrnc had gczicn. 
Wij wensen geen verwarring tiisscn dc verscliil- 
lende librraalgrzinden te stichlrii Wij wenqeii 
slcchts (IC iliiid?Iijke sciiei<lnlijn clie er is, op- 
nieuw bloot tc  leggen. opdat rr een eind<! kome 
aan de onwaarachtige schijneenheid, welke tot 
dusver en Speciaal gedunende dr laatste rcgerings- 
periode het liberelisine als gcestesinrichting heeft 
doen verlammen. Wij willen nirts anders dan een 
onduldbare samenwoning tussen broers beëindi- 
gen en aan ieder van hpn een rigen zelfstandige 
huisvesting vcrzckeren. »e ti.j<l is daarvoor 
overrijp. 
Wie op dit ogenblik nog durft tr vntkenneii. dat 

staande, geeft zich over aan dro 
Dit verbaast mlj wel het mcest v 

schouwingsmethodiek werd gcwcnil, begrijpt men 
de huidige bewustzijmvernaiiwing met betrek- 
king tot de realiteit eenvoudig nict. Tenzij U 
terugschrikt voor de conseqiimtirs van een bc- 
leid, dat gedurende de laatste jaren mcde aan- 
sprakelfjk geacht kani worden voor de splitsing 
der geesten, welke zich in librrnle kring voordoet. 

Voor zecr velen is de N.R.Ct. bcpanld geen gocd- 
- li'beraal blad meer. Ook naar mijn oordcel verwijt 

men haar terccht cen te rose Izlcur. Dit is geen 
toevalligheid. De rcdacticlcidiiig heeft daartoe 
zeer bewust bijgedragen. Ik wil aannemen op 
volstrckt honorabelc gronden. Maar dan moet 
men zich niet plotseling gaan beklagen ovcr de 
gevolgen van handelen en nalaten, die daaruit 
logisch voortvloeien. l e n  heeft al dan niet be- 
wust mede gedaan aan'het in de kaar t  spclen van 
de P. v. d. A. waarvan duizenden traditionclc 
trouwe lezers niet waren gcdicnd 
Ook nw blad is mede oorzaak van het feit, dat 
het liberalisme in ons land i!) t w r v  stiilclrcii is 
'iiteen gevallen. Op zichzelf is clat liclcniaal gcrn 
ramp. Dc vooroorlogse sitiiatic w a s  (kit al even- 
min, terwijl insiders öezwaarIl,jk zullen kunnen 
ontkennen, dat toendertijd een samensmelting 
tussen de mannen van Marchant en die van de 
Vrijheidsbond, de oud0 liberalen, eenvoudig on- 
denkbaar werd geacht! 

Waarom dan heden ten 
dage terwijl niemand de volstrrkt cerlijk wil zijn 
nog in de waarde van  een samen blijven woiien 
in een huis van a lk  liber: 
achtlg vasthouden nn? de r 
rende eenheid, die zich momentecl op een verfris- 
sende wijze zou blijken te verjongcn. Op ccn dcr- 

geliike wijzc haalt men de duizrnden die hrt. schip 
van do V.V.D allang en voorgocd verlatcn hobben 
waarlijk niet meer terug. 
Wanneer men zlch een zo ondiiidelijkc liberale 
instelling meent te kunnen veroorloven, als waar- 
van de N.R.Ct. de laatste jarcn hrcft blijk ge- 
geven cn met dergelijke vage, ja z('lfs bijna ver- 
ontscliiildifiiende adviczrn 0111 daii toch maar i n  
godsnaam op de V.V.D. te strmmrn even voor 
dc verkiezingsdagen plcogt te  komen aandragrn. 
mag men zich niet beklngmcn over dc liiiidige 
ontwikkeling. 
Het is nipt aan mij cm tc bcpalrn. of te  dozen het 
beleid van de rcdartie i r i  meer rcclitse zin 7121 
dienen te worden omgebogcn, dan wcl dat dc 
Stempels-Roethoï visie zal moeten worden gccon- 
tinueerd. Hoe ccrbiedwaardig deze oolc op zich- 
zelf ook kan zijn, zij verxhi l t  diamctraal met de 
inzichten van hen, die dr Liherale Staatspartij 
in grote getale blijken te willen stciinen. 
Tenslote is het een zaak van uitgangspunten. Wij 
menen oprrcht dat het zwaartepunt in deze dagen 
bepaald niet meer moet liggen bi,j een meer of 
niinder gcforcccrde en eenzijdig georiënteerde 
sociale bcwogciiheid. maar dat de lijn lient te  
worden omgrbogen naar  een duidelijker prikkel 
tol zclfwerkzaainhcid en persoonlijke verantwoor- 
drlijlcheid. 

Duizendeii dir dil standpiint delen. zijii 
tot diisvrr de V.V.D. trouw grhlcven onder de 
illusie, dat zij binnen paitijvcrbaiid dcze olnhlll- 
gin!; wollirlit tot stand zoiidm Iriiimen bieng:cn. 
»e duidelijk fii'ociende invloc!d van h r t  LIEERAAL 
I>EMOCRATISQH CENTRIJM zal dit naar miin 
overtuiging zonder mecr onmogelijk makm. 

Jkgciirn die ons hiin vrriroiiwrn Iilijli~n I C  wiIIt-n 
schenken verwachten van ons pen driidclijkcr 
goed liberaal geluid, dan wnartoc dc V.V.D. met 

triictuur i n  staat kon zijn 
Dienlcngevolge kon ook moeilijk aan de eisen van 
de rechts-libcraben wordrn tcgcmoct gekomen, al 
vcrdoezrlde men veelszins de daarinrdc verbaiid- 
Iioiidrnde teleurstellingen. 
Zolang de niterst kundige e n  boven allen iiitste- 
kende partij- en fractievoorzitter dc lakens mocht 
uitdelen, slikte mcn gebiologeerd door zijn ,,liber- 
ragende" persoonlijkheid aan bride kanten elk 
compromis. Goede en Iiuiidigc tcgenspeleru 
kwamcn niet aan bod. of werdrn tijdig geblok- 
keerd. Aan aflossing van de wacht werd onvol- 
doende aandacht gcschonkeii terwijl annviilllng 
van de bemanning niet tudig plaats vond. Nu zit 
liet schip op de linkse klip van de vaarweg en 
dreigt liet in tweeën t r  breken. 
Het door ons opgeworpen splitsingsprobleem kan 
men niet meer eenvoudig afdoen niet een blote 
negatie van het bestaan crvan. Uw daghlad heelt 
verzuimd de principicle probleemstelling, welke 
zich in ons gcval vonrdoct aan (IC orde te stellen. 
In atcíie daarvan hagatcllisrrrt U ons  strcvcn als 
dat van crn z.g. spiintcrpartij r n  rniskcnt IJ onze 
scrieiise bcdoclingen om hct lihcralr erf. dat zckcr 
nirt i n  de laatste plaats iJ tcr har te  moet gaan, 
daadwerkelijk te  saneren. 
De enige die zich zij het slechts indirect met 
rcalitoitszin tegenover ons heeft gesteld is de 
grijze leider van de V.V.D., die in een te waarderen 
consequentie n o p e n s  met zovcel woorden onlangs 
heeft laten uitkomen, dat naar  zijn oordeel de 
V.V.D. overeenkomstig hct uitgangspunt. van 1918 
zal moeten djii en biijvcn pen -piriij met een 
STERK - PROGRESSIIWlC LIBERALP: inslag. 
Mrn 'moet voos diL eerliike en ondiibbclzinnieo 
standpunt respcct hebben: Maar dcgencn, die de 
nadruk niet op de progressiviteit wensen te  
leggen en bepaaldelijk afstand willen gaan nemen 
van de huidige ovcrspaiining van het sociale 
besef, teneinde het grondbeginsel van het  libera- 
lisme de persoonlijke plicht tot zelfliandhaviiig 
primair te  stellen, zullen met de  rcnzijdige bood- 
schap van Prof. Oud geen gcnocgcn nicer kunncii 
nemen. 
Laten de links-liberalen en de rechts-libcralcii 
ieder hun eigen verantwoordelijke weg gaan, be- 
geleid door een liberaal georiënteerde pers, die 
niet zonder meer voor de ene of voor de andere 
oplossing lclest. E n  Iaat die pers In ieder geval de 
schijn van bijna omineuse vooringenomenheid 
vermüden ten opzichte van meer of mindcr gcest- 
verwante figuren, wier enige klaarblijkrlljke fout 
schijnt tc zijn, dat zij do gcvcstigde orde of liet 
'eigen standje trachten te  doorbrclien tcr wille 
van een bcter sainenieviiig. 
I ic t  gaat  overigms bclialve om gucclc trouw rn 
constructieve gwindhcid oolc nog om oprcclitc 
verhoudingen. Tot wlen zou ik een bcrcep daarop 
beter kunnen richten, dan tot de hoofdredactie 
van een blad, dat in de annalen van ons land 
terccht bekend s taat  als een voorlichtingsorgam 
d a t  dr beste vaderlandse traditic van het nridi ct 
alteram partem altijd op onnavolgbare wijze heefr 
vcrtollct. 
Ik  zou Iict dan nok op hijzrinclcrc prijs stellrii. 
indien IJ het hovrnslaaiiilc aan  IJw belangstcl- 
leiidc Iczcrs niet zou willen ontlioiidrn. 
Dr Libcrale Staatspartij, wellccr hcstaan nu al 
niet meer weg te  denken valt, ongeacht welkc 
uitslag der komende verkiezingen ook, vertrouwt 
dat  in de toekomst wk de N.R.Ct. voor een groot 
deel harer adherent.en het van zelî sprekende 
lijfblad za1 kunnen zijn en blijwn. 
Met hoogachting, 

w.g. v. Rappard. 

Meld U aan als lid vnn (IC 
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Geachte Heren, 
De democratie komt in Nederland practisch neer 
op dictatuur van de grote politieke partijen, die 
via de kieswet de macht voor zich hebben ge- 
reserveerd, die ze ontlenen aan de massa, door 
die geschonken toc te  spelen iiit de openbare 
mlddelen. 
Deze geschenken en het grootste gedeelte van hct 
nationale inkomen moet worden opgebracht door 
e n  veel te kleine groep van harde werkers en 
spaarders, via te  hoge belastingen. Onder deze 
groep vooral, of liever groepen, schuilen de 
politiek-daklozen en de ontevredcnen. 
Uiteraard heeft deze groep de hersens, toch is 
ze voor de beroepspolitici en vakbondsbestuur- 
ders, wat dikwijls aamengaat, nog geen gevaar 
omdat ze betrekkelijk klein in aantal Is, onderling 
verdeeld en politiek dikwijls onverschillig. 
Het komt er nu op aan, dat deze groep zich he- 
wust gaat worden wat een enorme macht ze zou 
kunnen Uitoefenen wanneer ze een hechte eenheid 
zouden vormen. De werkgevers, dokters, notaris- 
sen, hogere employës en ambtenaren, zelfs geeste- 
lijken met liberale inslag, hoogleraren, officieren, 
kunstenaars, magistraten. 
Waar het op aan komt is een figuur, een leiding 
die hen weet te  bundelen, maar vooral, dle hup 
aanspreekt. Velen onder hen voelen zich mach. 
tdoos en miskend op politiek gebied. Zij weter 
niet op wie ze in mei a.s. hun stem mocten uit 
brengen. 
Daarom is het moedgevend dat de LWERALE 
STAATSPARTIJ zich ais politiekc partij aan- 
dient om de verkiezingsstrijd in te gaan voor do 
belangen voor ook deze groep politiek daklozen 
en ontevredenen. 
Een deel van de aanhang van de bestaande poli- 
tieke partijen is het ,,zuilen-gedoe" meer dan beu. 
Vooral de jongere kiezers willen wat anders. Van 

de ,,zuilen" gaat niets meer uit. Wen wil nieuwe 
frisse lnitlatieven, waar men zlch warm voor kan 
maken, waar toekomst in zit en de jeugd van 
haar werkkracht het voile profijt te trekken 
daardoor niet gehinderd door allerlei staatsbe- 
moeiing. 
Het hele systeem in Nederland op politiek gebied 
moet op de helling. Maar we zijn nog geen Frank- 
rijk. Het moet dus vooralsnog via weer een 
politieke partij. 
Steller dezes heeft jarenlang op de K.V.P. ge- 
stemd, later op de V.V.D. De fantasieloze politiek 
van belde partijen heeft hem teleurgesteld. 06k 
in het laatste jaar van de V.V.D. Het is allemaal 
een pot nat. K.V.P.. P.v.d.h. of V.V.D. Er Is 
weinig verschil. Vechten om de gunst van de 
massa's en daarom geschenken uit Uw en  mijn 
zak nemen. 
In P.v.d.A. kringen zijn er ook steeds meer, die 
zich In die partij niet meer thuis gevoelen. De 
welvaart is er. Wat heeft die partij deze ,,gearri- 
veerden" nog te  bicden. Zij willen niet, dat  hun 
welvaart, zo pas verworven, nu meteen door de 
vakbonden maar weer verdeeld wordt onder de 
onderontwikkelde gebieden. ffie willen consolidatie. 
Ze willen vooruit. 
Ook de massa's van de arbeiders moeten aange- 
sproken kunnen worden om de jonge Liberale 
Staatspartij hun stem te geven. Zij zijn echter 
gcwend voor hun stem geschenken te ontvangen, 
cen vcrkiezingsloonronde of iets dergelijks. 
Misschien kan de IA3.P. ook hun iets aanbledon, 
zodra ze voldoende macht heeft in het parlement. 
De L.S.P. zou b.v. in het vooruitzicht kunnen 
stellen, dat de vakbondsmiljoenen van N. V. V. 
i<.A.B. en C.N.V. enz. enz. onder de arbciders 
ziillen wordeii verdeeld aïs basis Voor hun bezita- 
vorming. Het is tenslotte hun eigen geld., dat  
niet meer nodlg is, ais de vakbonden worden op- 
gehcvon, omdat het onder een liberaal bewind 
niet meer nodig is te staken, omdat iedereen nu 

weet, waarvóór hij werkt, voor zichzelf en niet 
meer voor de .vakbonzen. De contributiebetaling 
houdt ook op en Is te beschouwen ais loonsver- 
hoging. Deze manler van bezitsvorming door be- 
zitsspreiding is juist, wat de bonden altijd hebben 
gedaan. Alleen gaat het nu eens niet uit de open- 
bare middelen. 
Een grote vraag Is, hoe slaagt de L.S.P. erin zich 
op de juiste wijze aan het GEHELE Nederlandse 
Volk te presenteren. De zuilenpers, zeker de 
'Rooms-Rode pers zal haar geen gastvrijheid ver- 
lenen, Radio- en Televisie zijn maar minimeal in 
verkiezingstijd ter beschikking voor buiten- 
staanders. 
Welilcht is een ,,stuntje" de beste methode om de 
zullenpers, radio- en televisie te dwingen, aan- 
dacht aan de jonge L.S.P.'te schenken. Hiervoor 
Is het niet direct nodig, dat  minister Veldkamp 
wordt ontvoerd of zijn bijdragen aan de onder- 
ontwikkelde gebieden worden bekend gemaakt. 
Ook niet een gefingeerde overval op de bran i  
kasten van N.V.V.. K.A.B. of C.N.V. door arbei- 
ders, die hun geld terug willen; er zijn nog wel 
betere dingen te  bedenken, waarbu een gratis 
reclame in de zuilen-pers-radio en TV wordt be- 
reikt, waar propagandistische waarde in schuilt 
en een tijdje op kan worden doorgezaagd. 
Mdnheer de Burgemeester, U vooral ben ik dank 
verschuldigd. dat U Uw gezaghebbende naam 
voorlopig en hopelijk blijvend aan de nieuwe partij 
hebt willen geven. Velen zullen U graag ais toe- 
komstige aanvoerder van de L.S.P. zien. 
U kunt ervan verzekerd zijn, da t  ik mun stem 
aan de jonge part/j wil geven niet alleen, maar 
de kring, waarin ik enige invloed kan uitoefenen 
zeker zal bewegen eveneens op Uw partij te 
stemmen. I k  hoop, dat U met een zeer lange lijst 
zult uitkomen. De familleleden en kennissen van 
de candidaten zullen alvast hun stemmen aan de 
dierbare geven. Die voorkeurstemmen zijn alvast 
binnen en  komen aan no. 1. Verder make leder 
zoveel mogelijk propaganda In eigen Invloeds- 
sfeer. U zult zien, e r  zijn veel meer politiek dak- 
lozen .en vooral ontevredenen als wij vermoeden. 
Vooral nu Rooms weer met Rood zal samengaan. 
Dat is altijd winst voor de liberalen. I k  wens U 
zeer veel succes. Mijn naam doet niet ter zake 
e n  moet ik voorloplg nog acht,?rwege laten. 

Met de meeste hoogachting, 
een dankbare aanhanger. 

Stem med.  stcin liberaal - stem rroeù iiberad - stem ïdiberaic Staatsparti. Stem goed, stem liberaai - stem goed liberaal 1 

Waarom hogere 
A O W  en AWW 
De Liberale Staatspartij acht het in de watten 
leggen van ons volk met een verzorging van de 
wieg tot het graf In beginsel glad verkecrd. De 
partij acht het nemen 'van eigen verantwoordelijk- 
held In het leven en het ontwikkelen van eigen 
Initiatief om vooruit te komen volstrekt nood- 
zakeluk, wil ons volk niet degenercrien tot een 
grauwe massa van loontrekkers, die alleen hun 
hand ophouden, waarin een vruwel onpersoonlijk 
geworden overheid wekelijks of maandeiijlts wel 
u> goed wil zon iets te iaten vallen. 
Dit beginsel van de Liberale Staatspartij geldl 
uit de aard der zaak alleen voor de grote groepei 
van weerbare, werkzame mensen, die goed VOO) 
zich zelf kunnen opkomen. En zich geruggesteuni, 
weten door een onkreukbare handhaving van he'. 
Recht (waaraan helaas nog wei iets ontbreekt). 
De werkers van Nederland, die gezonde mensen 
zijn - bijna nergens is de gezondheidstoestaiid 
u) goed en zo goed bewaakt -verlangen in wezen 
zelf niet te worden geaaid en gepaaid door amb- 
tenaren of vakbonzen. die prccies weten en zullen 
uitmaken wat goed voor hen is. 
Voor deze werkers is gelukkig dankzij de hetrek- 
keiijlte welvaart van de laatste jaren (laten WC 
toch niet denken, dat we werkeluk welvarend 
zijn!) een geheel van sociale maatregelen opge- 
bouwd, dat hen beschermt en behoedt bij tegen- 
slagen, die ieder van ons kunnen treffen (ongc- 
vallen, ziekte, werkloosheid enz.). Deze Sociale 
maatregelen geven het werkzamc de81 van Neder- 
land de rust en de zekerheid, welke nodig zijn 
voor een wnswaardig bestaan. 
Hetgeen in dit opzicht bereikt is, dient nict alleen 
te worden behouden, maar zo mogelijk te worden 
uitgebouwd, maar deze uitbouw mag niet afhan- 
kelijk worden gemaakt van politiek tegen elkaar 
opbieden, zoals geschiedt door de grote politiekc 
partijen. Deze weten zeer WEI dat hetgeen ZU 
beloven, te duur zou zijn en bij het huidige wel- 
vaartspeil niet kan worden opgebracht tenzij mei 
gelijktidige verdere ontwrichting van het prijs- 
peil en van ons betaalmiddel. 
De Liberale Staatspartij wil niet verùer springen 
dan de Nederlandse polsstok lang is en wenst 
daarom dat het sociale beleid de praktische moge- 
lijkheden terdcgc in bet oog houdt en daarbij 
nauwgezet de belangen van de verschillende be- 
volkingsgroepen afweegt. 
Dit laatste nu is naar onze mening niet geschiedt 
bij de beoordeling van de belangen van de niel 
meer weerbare, oudere mensen, die geheel 01 
voornamelijk zijn aangewezen op A. O. W. OP 
A.W.W. uitkeringen. De instelling daarvan is een 
zegen voor ons volk gewecst, maar daarmede zijn 

we er niet. Oudc mensen en weduwen zijn als 
regel mensen die in stilte leed en armoede dragen. 
Zij zijn niet georganiseerd en zij zijn niet lastig 
voor de politiekc partijen, en stemmen moeten ze 
lnuners toch! 
Voor deze misschlen niet dergeten, maar wel ach-. 
tergestclde groepen bepleit de Liberale Staats- 
partij als een haars inziens juist uitvloeisel van 
een ware Christciijkc Charitas een directe ver- 
Iiogiiig van de A.O.W. en A.W.W. uitkeringen tot 
een niveau, dat te vergelijken is met hetgeen deze 
niet of mlnder weerharen ontvangen in ons om- 
ringende landen, en dat wel zonder dat de premie 
verhoogd wordt. 
Eu men kome ons nu niet aan boord met de op- 
merking. dat die mensen die tekort komen, zich 
om verdere bijstand tot hun gemeente kunnen 
wenden. Deze bijstand moet er zeker zijn, maar 
Is en blijkt een verkapte armenzorg! Ook de oude 
of arme Nederlander is daarvan door zijn karakter 
niet gediend. 
Er  i s  in de afgelopen strenge winter veel stille 
armoede geleden in duizenden gezinnen van ouden 
van dagen die geen geld hadden om de kou t e  
verdrijven. 
Deze mensen moeten aanstonds worden geholpen! 
Dat hiervoor uit do staatskas geput wordt, is een 
eis van billijkheid en rechtvaardigheid. 

Rechts Liberad 
De Liberale Staatspartij is een rechtse groepering 
op de miildenbaan en  wenst daar rond voor uit t e  
komen. De meeste van haar leden hebben jaren- 
lang getracht de V.V.D. af te brengen van haar 
afglijden naar links, maar dat is niet gelukt, 
omdat in de V.V.D. ais het er op aan kwam, 
alleen Prof. Oud de scepter zwaaide. En  de heer 
Oud, die de P.v.d.A. mee heeft helpen oprichten, 
heeft zijn linkse richting nimmer veriochend en 
doet dat tot op de huidige dag in prijzenswaar- 
dige consequentie ook nu nog niet. 
Wanneer wij ons dus bij de kiezers aandienen al9 
rechts liberaal, dan willen wij daaraan aanstonds 
toevoegen, dat men van ons niet moet verwachten, 
dat wij conservatief zijn in de slechte betekenis 
van het woord. Zoals met zoveel woorden, heeft 
men in de tegenwoordige tijd aan het hcgrip 
,,conservatief" allerlei bijgedachten opgehangen, 
die met het woord zelf niets te maken hebben. 
Hetzelfde kan gezegd worden van buiten het 
verband getrokken begrippen als ,,progressief" of 
,,behoudend". 
Wie ook maar eenmaal onze doelstellingen heeft 
nagelezen, zal direct hebben begrepen, dat wij 
wel het tegeii<leel zijn van reactionairen, dus 
mensen, die de klok terug zouden willen draalen 
en zouden willen terugkeren naar een verleden 
tijd. 

Wij zun mensen, äie naar het woord van Paulus 
,,alle dingen willen onderzoeken, om het goede t i  
behouden". Wij voegen daaraan toe dat wij hij 
het opruimen van slechte dingen bepaald niet 
ziillen schromen bijzonder radicaal te  werk te 
xaan. I 
Tot die slechte dingen rekenen wij - het zijn er 
helaas veie - het elkaar overbieden door de 
grote politieke partijen in sociaal ,opzicht om de ' 

gunst van de massa der kiezers te paaien, terwijl 
die partijen weten dat de grenzen van de nieuwe 
sociale mogelUkheQen -vrijwei bereikt zijn. 
Dit snieren met honing op onverantwoorde wijze 
kan men van de Liberale Staatspartij niet ver- 
wachten. Dit niettegenstaande het feit, dat  Mr. 
van Rappard als Voorzitter van de vereniging tot 
bevordering der bijenteelt, zoals hij wel eens zegt 
heter dan wie ook weet waar honing te  krijgen is! 
Tot de slechte zaken, waarvoor geen plaats meer 
behoort t e  zijn, rekenen wij ook dat een groot 
deel van de Kamerleden geen lid van het parle- 
ment is om algemene belangen te dienen met in- 
achtneming van hun eigen overtuiging maar dat 
zij zich hebben laten .verkiezen onder 'valse vlag 
om bij voorbaat op te  komen voor enge groeps- 
en particuliere belangen (vakbonden, radio- en 
televlsiezulien en dergelijke). 
Ais een aller slechtste zaak beschouwen wij het 
drijven van P.v.d.h. naar gelijkschakeling en 
nivellering van alle mensen in maatschappelijk 
en sociaal opzlcht. terwijl iedcr eenvoudig wèi- 
denkend mens weet, dat de mensen wat aanleg 
en kunnen betreft alle uiteenlopen. De socialis- 
tische Ministers van Financiën van na de oorlog 
hebben om. hun doei van een vervlakkende een- 
heidsstaat van genivelleerde mensen te ,bereiken 
zeer bewust de belastingschroef gehanteerd om 
een ieder, die wat zou kuiinen overleggen of die 
zijn dikwijls beschelden bezit wude bewaren voor 
zijn kinderen, die mogelijkheld te ontnemen. 
Het verkiezingsprogramma van de P.v.d.h. legt 
hier nog een slag boven op. De P.v.d.h. wil nu 
ook nog de hand leggen op partionliere bwlrUven 
(de welvarende uiteraard, voor dc verlieslijdende 
Is minder belangstelling) en  bcreidt een greep 
voor op o.a. verzekeringsbedrijven. O.a. is niet 
slecht, en alleen die een florerend bcdrijf lelden of 
daarin werken, kunnen beter op de uitkijk gaan 
staan. De man met de rode vlag is misschien ai  
dlchtbij! 

Steunt onze 
verkiezingspropaganda 

GIRO 531401 
ten name van Penningmeester Dr. J. R. Jamma 
te  Hilversum. 



D e  gdele hoop der  illusionisten 
en de hul' aan de ontwikkelingslanden 
In de lange geschiedenis van Nederland heeft ons 
volk veie goede dingen tot stand gebracht, maar 
niets is te vergelijken met een schepping, waar- 
aan alle delen van de bevolking hebben bijge- 
dragen: het voormalige Nederlands-Indië. 
V66r de oorlog stonden internationale geleerden 
in de rij om ons bestuur van het eilandenruk te 
bestuderen en te  prijzen en er was maar BBn 
mening: geen land overtreft in voortreffelijkheid 
de Nederlanders uit een oogpunt van menseiijk- 
heid, orde en  rechtvaardigheid. 
Deze grote resultaten werden bereikt dankzij ons 
volkskarakter en alleen zu, die Indonesië in zijn 
glorietud hebben gekend, kunnen de waarde daar- 
van nu nog beseffen. Er werd geregeerd met 
wenken en aanwljzingen en de sterke a rm van 
het gezag waa destijds minder in de weer dan in 
Nederland zelf. De Volksraad met een inheemse 
meerderheid had meer invloed in het land dan de 
beide Kamers in ons eigen Nederland. 
De loop der historie heeft gewild, dat  mede dank- 
zij Nederlandse ministers van nB de oorlog, die 
geen Indische ervaring hadden, de banden met 
Indonesië zijn verscheurd op een zodanig onzin- 
nige wijze, dat  de andere ex-koloniale groten, 
Frankrijk en Engeland, met stomme verbadng 
hebben toegezien. De z.g. voortreffelijke Neder- 
landse regeerders bleken bar slechte politici op 
het internationale vlak te zijn. Ze zijn dat o.i. nog 
op het tijdstlp, waarop voorzichtig weder betrek- 
kingen met Indonesië worden aangeknoopt. 
Dit ter inleiding van een korte beschouwing over 
het streven van belangrijke groepen om in een 
soort blinde verdwazing bedragen van honderden 
miljoenen guldens per jaar uit de staatskas te  
putten om die b fonds perdu te  storten bij de 
heer Oe Thant in New York ten behoeve van de 

Het gaat hierbij om zulke enorme bedragen, die 
men van OM belastinggeld wil afzonderen ( f  450 
tot 900 miljoen per jaar) en dat wei met uitingen 
van enorme felheid, dat men zich verbaasd moet 
afvragen, wat wu - mensen met een groot kolo- 
niaal verleden - de negers hebben aangedaan 
dat wlj met verwaarlozing van eigen armen en de 
behoeftigen in geailieerde Europese landen, de 
dure plicht zouden hebben ons uit t e  kleden voor 
volkeren, die jaren te vroeg vrij geworden, en 
zeker nu nog niet op eigen benen kunnen staan, 
wier regeerders hun macht veelal mtabruiken. 
Deze laatste mening is niet alleen de onze, maar 
ook die van het humanistische Idool van de wes- 
terse wereld, de grote Dr. Schweitzer, die Afrika 
kent als geen ander. 
Wat beweegt de Nederlanders, die - van ander- 
mans geld - de grote weldoener willen spelen 
tegenover negervoikcn, met wie w@ geen betrek- 
kingen hebben onderhouden en die op de land- 
kaart  zijn verschenen zonder dat wij e r  enige be- 
moeienis mee hebben gehad? 
De analyse van dit psychotische geval is niet een- 
voudig, maar een aantal elementen ervan zijn wei 
duidelijk. Daar is in de eerste plaats de typische 
eigenschap van veie Nederlanders om behoefte te  
hebben aan zenüing of missie. Voor het gemak 
maakt men zich in onkerkelijke groepen daarbij 
los van het brengen van geloof en werpt men zich 
in gedachten op de noodzaak van opvoeding 
zonder religieuze bedoelingen. 
Dan is er een groep, die zich om ziekelijke rede- 
nen schaamt om datzelfde eiorierifke koloniale 
verleden, waarvan dj niets weten, "maar dat zij 
veroordelen omdat in dat tijdperk door andere 
mensen werd geregeerd. Dat zijn de lieden, die 
wei Muitatuii hebben gelezen, maar niet hebben 

nieuwe staten in ontwikkeling. Men denkt daarblj begrepen dat de buffel van Saïdja's vader be- 
dan allereerst aan de negerrepublieken in Afrika dreigd werd door de inheemse regent, die een 

arme landman wilde bestelen, en niet door een 
Nederlandse ambtenaar. 
Tenslotte zijn er mensen, die al  verwerpen zd de 
grootheid van ons koloniaal verleden, nog steeds 
in de mening verkeren, dat Nederland een grote 
staat is en daarom mede de plicht heeft er voor 
te zorgen dat de nieuwbakken negerstaten niet 
communistisrh worden. Dlt laatste is iets, dat wij 
rustig aan Amerika en andere belangrijke landen 
kunnen overlaten, en zelfs Amerika komt daar- 
van ai  terug (rapport van generaal Clay) Voor 
ons. kleine land ligt hler geen taak. 
Wat Nederland kan doen voor de nieuwe s takn .  
is op beperkte schaal en a l l e n  op hllateraie 
baais deelnemen in de uitvoering van bepaalde 
projecten. waarop men het oog kan houden Wu 
hebben er geen behoefte aan dat ons geld eerst 
in de kas  van Oe Thant verdwbnt en voor zover 
niet in de Kongo-oorlog verbruikt, verder wordt 
besteed aan marmeren paleizen, gouden bedden, 
meer bijvrouwen of bankrekeningen in het 
buitenland. 
Echter, men kan quasle-Zendelingen, die ook onze 
onervaren jeugd op inlands niveau willen uitzen- 
den in een naief Vredescorps, toch niet over- 
tuigen, noch de beroepsopvoeders van andere 
volken, noch de zich als hoog ethlsch beschou- 
wende betuttelaars van wi: het niet met hen 
eens is. 
Maar wat let  deze mensen zich te bundelen en 
tezamen en In vereniging In eigen 7sk to tasten 

~ om hun schenklngswoede te kunnen uitleven en 
hun geliefde Oe Thant te verheugen met zoveel 
mlijoenen? In een recent verleden werd voor een 
beter liefdadig doel zeer veel ineens bijeen- 
gebracht. 
ZU zullen dit wel niet doen, vrezen wd want hun 
liefdadigheid waa berekend op he t '  geld van 
anderen. En dat nog wel tot  een bedrag van ruim 
8% van de gehele begroting van Nederland1 Eerst 
f 900 miljoen VwC de negerstaten en dan eens 
kdken naar de WonlngnoOd in Nedcriand, naar de 
wegenbouw, en  onze eigen behoeftigen1 
Dat de dames en heren in kwestie hun gangetje 
gaan! Voor de Liberale Staatspartij geldt, dat  
'9 Lands schatkist geen grabbritnn iq voor illiisi. 
onistan, van welke pluimage ook. 

STEMT LIBERALE STAATSPARTIJ - STEMT LIBERALE STAATSPARTIJ - STEMT LIBERAIJE STAATSPARTIJ - 
Zij die geloven dat 
de overheid een 

Zij die geloven dat de overheid een bedrijf 
kan beheren op een wijze welke het parti- 
kuliere bedrijf evenaart of overtreft, 
zij die geloven dat de overheid het gelukkig 
leven van de onderdanen kan regelen, 
zij die sociaal denken verwarren met 
socialistisch denken, 
Kortom, zij die geloven in socialisme, 
geven blijk van een zodanig tekort aan be- 
oordelingsvermogen, dat zij ongeschikt zijn 
om leiding te geven aan de gemeenschap. 
Alleen een Liberale maatschappij met 
maximale vrijheid voor de burger en dan 
niet alleen in geestelijk opzicht is de waar- 
borg voor een gelukkige samenleving. 
Dwangorganisaties, zullen overal en altijd 
de in zijn vrijheid beknotte burger tot ver- 
zet prikkelen tegen een overmachtige over- 
heid, die verondersteld wordt het welzijn 
te dienen, doch te dikwijls uitvoering geeft 
aan inblazingen van machtsgroepen. 
Landgenoten, breng uw stem met zorg uit. 
STEM GOED, STEM LLnEItAAL 

STEM GOED LIBERAAL! 
STEM LIBERALE STAATSPARTIJ 

De macht 
der kleine partijen 
Van V.V.D. zijde wordt gepreekt, dat een 
kleine partij in het parlement van geen 
waarde is en dat stemmen op een nieuwe 
partij verloren zullen gaan aan de grote 
partijen zoals de P.v.d.A. en de K.V.P. 
Bij deze preek is wel het een en ander op 
te merken. In de cerste plaats doet de 
V. V. D. het voorkomen, dat zij zelf als 
grote partij uit de stembus zal komen, het- 
geen te bezien is! 

Verder weet iedereen, dat de kleine partij 
der Pacifistisch Socialisten een enorme in- 
vloed heeft op de grote P.v.dA. Deze is zo 
benauwd dat nog meer kiezers naar de 
pacifisten zullen afzwenken, dat zij al weer 
doende is terug te keren tot de klassen- 
strijd van de S.D.A.P. en haar karakter 
van gezapige, burgerlijke groepering te 
verliezen. 
Een dergelijke invloed, maar dan in om- 
gekeerde richting, is te verwachten van 
enige parlementsleden van de Liberale 
Staatspartij op de V.V.D. 
Wij herinneren hierbij aan het optreden 
van de kleine groep Welter, die alleen door 
haar aanwezigheid in de Tweede kamer en 
het gezag van de heer Welter zelf, een 
sterke druk op de K.V.P. zette en een ver- 
der afglijden naar links van de K. V. P. 
voorkwam. Dat de heer Welter zich later 
weer in het gelid schaarde, doet aan zijn 
toenmalige invloed niet af. 
Kiezers, die een principiëel, rechts-liberaal 
geluid in de Kamer willen horen, stemmen 
op de Liberale Staatspartij! 

Middenstanders ! 
Welke politieke partij heeft U in het ver- 
leden daadwerkelijk geholpen om onder de 
financiele druk der belastingen uit te 
komen? 
U wordt als een vergeten groep behandeld. 
Men vergeet ten alle tijde dat een gezonde 
middenstand de welvaart van een land uit- 
maakt. 
Wij maken aanspraak op volledige aftrek 

voor de belastingen van de in de 
zaak werkzaam zijnde vrouw. 

Wu inalcen aanspraak op verhoging van de 
investeringsaftrek. 

Wij maken aanspraak om kosten verho- 
gende factoren in de prijzen door 
te mogen berekenen. 

Wij maken aanspraak om het huishoudelijk 
personeel voor de belasting in 
mindering te mogen brengen. 

Uw stem k o m t  tot gelding bi Uc 
LIBERALE STAATSPARTIJ, 

die zich krachtig zal in;r~tton voor Uw 
belangen. 
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H. B. H. te G. f 100,-, Mr. D. F. A. E. te'A: 
f la,-+, S .  W. P. telt. f 35,-, N. G. W. L. te 's-Gr. 
f 2 5 , ,  B. H. M. te Z .  f 10,-, G. A. B. L. te dmen 
H. f 25-, A. R. E. A. te L. f 50- J. P. B. te 
A. f 5,- Jhr. Mr. X te 'S-Gr. f i5- H. A. M. 
W. te S. i 2,60, H. N. te A. f 25.-, Mebr. J. F. K. 
v. V.-br.nsse v. H. f 250.-, J. W. S .  te G. f 50,--, 
N. N. te G. f 100, N.N. te  G. f 1000,-. 
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B.-V. D. te  's-Gr. f 15,- Mr. E. G. B. te  A. f la,-. 

GEEF DIT N U m R  
DOOR AAN VRENDEN 

EN KENNISSEN 
en vraag propagaka-materiaaI aan bij het 
secretariaat: I<iggelaentraat 16 Den ILwg 
telefoon 24 23 75 

Geef U op voor vorsprekling van affiches 
en aanplakbiljetten. 

lict Iijstnumnirrier 
der LiLeruIe Staatspartij 


