
ALGEMEEN VRIJZINNIGE PARTIJ

De Algemeen Vrijzinnige Partij (AVP) was een eenmanslijst van de Rotterdamse smid Dirk de
Klerk. De Klerk had in 1918, toen de AVP voor de eerste maal deelnam aan de Tweede-
Kamerverkiezingen, al een rijk politiek verleden achter zich. Van 1895 tot 1901 was hij lid van het
hoofdbestuur van de Liberale Unie en van 1897 tot 1913 had hij namens het district Rotterdam II
zitting in de Tweede Kamer. De Klerk was daarnaast vanaf 1896 lid van de Rotterdamse gemeenteraad
en actief lid van vele werkliedenverenigingen, waaronder het Algemeen Nederlandsch
Werkliedenverbond. In de Tweede Kamer hield De Klerk zich voornamelijk bezig met arbeidszaken
en posterijen, terwijl hij buiten het parlement naam maakte als volksredenaar.

Na conflicten binnen de Liberale Unie besloot De Klerk als afzonderlijke kandidaat deel te
nemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1918. Zijn kandidatuur werd ondersteund door
de Algemeen Vrijzinnige Kiesvereeniging (ook wel Algemeen Vrijzinnige Partij genoemd). Over deze
kiesvereniging is weinig meer bekend dan dat zij in Rotterdam gevestigd was. In het enige pamflet dat
van de Algemeen Vrijzinnige Kiesvereeniging bewaard is gebleven, wordt De Klerk geprezen als ‘een
bij uitstek practische man’ die ‘met onverzwakten ijver voor arbeidersklasse en middenstand is
opgekomen’. De Klerks campagne voor de belangen van de ambtenaren van de posterijen, leverde zijn
partij de bijnaam Postpartij op. De verkiezingen voor de Tweede Kamer verliepen weinig succesvol
voor de Algemeen Vrijzinnige Kiesvereeniging: De Klerk behaalde slechts 2691 stemmen (0.2%).
Alleen in zijn woonplaats Rotterdam wist De Klerk een redelijke score te behalen (2.2% van de
stemmen).

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 1918 zou De Klerk zich aansluiten bij de Algemeene
Staatspartij van Zeno Kamerling en Frederik van Eeden (december 1918). Namens deze partij nam
hij in 1919 deel aan verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en voor de
gemeenteraad van Rotterdam. Bij beide verkiezingen behaalde De Klerk één zetel. Tot zijn overlijden
op 23 juli 1920 bleef De Klerk lid van de gemeenteraad van Rotterdam en van de Provinciale Staten
van Zuid-Holland. De Nieuwe Rotterdamsche Courant herdacht De Klerk als een liberale arbeider-
politicus, wiens populariteit door ‘veranderde omstandigheden en gewijzigde opvattingen’ sterk was
gedaald.


