
INTERNATIONALE VOLKSPARTIJ (Lijst Braam)

De Lijst Braam en de Internationale Volkspartij waren beide creaties van H. Braam. In 1918 trad
deze Texelse landbouwer voor de eerste maal voor het voetlicht met een brochure getiteld Het Spel
van een Kind. In deze in eigen beheer uitgebrachte brochure zette Braam uiteen hoe de wereldvrede
bereikt kon worden als de spoorwegen en de zeewegen onder internationaal en neutraal toezicht
zouden worden geplaatst. Met de door hem zelf opgerichte Spoorwegconcessiemaatschappij H. Braam
& Co. wilde hij het toezicht op de spoorlijn van Berlijn naar de Perzische Golf op zich nemen. In
hetzelfde jaar nam Braam voor de eerste maal deel aan verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de
kieskring Groningen, de enige waarin hij deelnam, wist de Groep Braam slechts 189 kiezers warm te
krijgen voor zijn politieke plannen (0.01%).

In 1922 nam Braam wederom met zijn eigen lijst deel aan verkiezingen voor de Tweede
Kamer. Dit maal was hij echter een lijstverbinding aangegaan met twee zeer behoudende liberale
partijen; de Liberale Partij van Samuel van Houten en Elisabeth van Dorp en de Staatspartij voor
de Volkswelvaart van A.F.L. Faubel. Voor het weekblad De Vrijheid, het orgaan van de
Vrijheidsbond, was de alliantie van de eerbiedwaardige oude staatsman Van Houten met de weinig
politiek en economisch onderlegde ‘Boer Braam’ reden voor besmuikte commentaren. De Lijst Braam
zou weinig bijdragen aan de zetelwinst van de Liberale Partij: Braam nam alleen deel in de
kieskringen Den Helder en Haarlem en behaalde daar slechts 142 stemmen (0.01%).

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1925 liet Braam verstek gaan, maar vier jaar
later was hij weer terug met een nieuwe partij, de Internationale Volkspartij. In een nieuwe brochure
pleitte Braam voor een supranationale Europese regering, die de vrede en de welvaart op het continent
zou waarborgen. Desgevraagd liet Braam weten zelf eventueel beschikbaar te zijn voor de functie van
president van Europa. Braams nieuwste politieke initiatief vond wederom weinig weerklank. Alleen
De Vrijheid had enige spottende commentaren over voor Braams nieuwe plan. Braam nam in 1929
alleen in de kieskring Den Haag deel aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Hij behaalde slechts 98
stemmen (0.003%).

Na 1929 heeft Braam zich niet meer kandidaat gesteld bij verkiezingen. Van zijn hand
verschenen nog wel enige circulaires, waarin hij zijn plannen voor een internationale orde
propageerde.


