
ALARM

Alarm was de benaming van een partij, die in 1967 in drie kieskringen deelnam aan verkiezingen voor
de Tweede Kamer. De partij verenigde personen met zeer uiteenlopende politieke achtergronden.
Partijvoorzitter en lijsttrekker J.J.M. van Breukelen was namens de KVP lid van de gemeenteraad van
Woerden geweest, bestuurslid M. Faber kwam uit de Boerenpartij, kandidaat L.W. Grein zat namens
de Communistische Partij Nederland in de gemeenteraad van Hoensbroek en vice-voorzitter P.M.J.
van der Linden had in 1956 nog propaganda gemaakt voor de extreem-rechtse Nederlandse Oppositie
Unie. Laatstgenoemde had in oktober 1966 bovendien Appèl 1966 opgericht met als doel andere
kleine partijtjes samen te bundelen in de strijd tegen ‘decadentie en verwording’ en tegen ‘geld en
sex’. Geen van de door Van der Linden benaderde partijen en personen zag wat in zijn idee, met
uitzondering van Van Breukelen, die in hetzelfde jaar uit de partij Landsbelangen was getreden. Met
enkele andere dissidenten richtten de beide heren in december 1966 Alarm op. Volgens eigen zeggen
zouden zich vierhonderd leden hebben aangemeld. Met een uiterst kort en vluchtig in elkaar gezet
partijprogramma nam de partij deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen op 15 februari 1967. In
interviews liet lijsttrekker en partijvoorzitter Van Breukelen weten met de partij te willen strijden voor
een samenleving waarin openhartigheid en hoffelijkheid overheersen en waarin tegenstellingen niet
kunstmatig worden aangescherpt. De belangstelling voor de campagne van de partij bleek echter
bijzonder klein: verschillende verkiezingsbijeenkomsten werden geschrapt. Op verkiezingsdag bleek
de partij dan ook een uiterst pover figuur te slaan. Slechts 3560 kiesgerechtigden (0.05%) hadden op
Alarm gestemd. Bijna negentig procent van het aantal stemmen was afkomstig uit de kieskring
Limburg, waar Grein over een redelijke aanhang bleek te beschikken.

Het was de enige maal dat Alarm van zich heeft laten spreken. Na de verkiezingen van 1967 is
de partij in rook opgegaan.


