
LANDSBELANGEN

De Partij Landsbelangen heeft slechts eenmaal deelgenomen aan verkiezingen. In 1967 haalde de
partij bij de Tweede-Kamerverkiezingen 17.594 stemmen (0.26%).

Landsbelangen, zoals de partij kortweg werd genoemd, is op 4 juli 1966 opgericht te Heusden
door de voormalige KVP'ers H.C. de Winter en W.S.M. Geurts van Kessel. ‘De democratie in ons land
is goed ziek’, zo luidde de eerste zin van het manifest dat de nieuwe partij verspreidde. De enige
remedie was volgens de partij om met een geheel schone lei de wederopbouw van de politiek ter hand
te nemen: de invloed van het volk moest worden hersteld en de oude scheidslijnen dienden te worden
vervangen door eendrachtige en vriendschappelijke samenwerking tussen de verschillende groepen
van ons volk. Een nieuwe politiek zou aldus ontstaan, een politiek die eerlijk en rechtuit is, krachtig en
fris en bovendien op aller belang gericht. Meer concreet wilden de initiatiefnemers de inflatie, de
werkloosheid en het tanende prestige van Nederland in het buitenland te lijf gaan.

Om hun ambitieuze programma te realiseren legden De Winter en Geurts van Kessel contact
met verschillende lokale partijen in het land (vooral de zogenaamde gemeentebelangenpartijen), om
tot een bundeling van krachten te komen. Slechts enkele lokale politici reageerden op de lokroep van
Landsbelangen, onder meer J. Woestenberg, Bredaas gemeenteraadslid namens de Boerenpartij,
M.N. van der Wijst met zijn Onafhankelijke Partij en A.G. Hamers, voorzitter van de partij Veilig
Verkeer en 100.000 Woningen. Het Woerdense gemeenteraadslid J.J.M. van Breukelen werd de
nieuwe voorzitter van de partij. Begin december 1966 verliet deze laatste Landsbelangen reeds om een
nieuwe partij op te richten: Alarm. Zijn opvolger als voorzitter van Landsbelangen werd A.G.C.
Nijsen uit Geleen. Deze ontvouwde op 14 februari 1967 op een persconferentie het voorlopige
programma van de partij. Staatkundige eisen als de invoering van een districtenstelsel en van een
Jeugdkamer ter vervanging van de Eerste Kamer stonden in het program naast enige meer specifieke
eisen als de oplossing van de verkeerschaos, een kapverbod voor de overheid en de opheffing van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst. Nijsen verwachtte met het programma op zijn minst vijf zetels in de
wacht te slepen.

De Tweede-Kamerverkiezingen op 15 februari 1967 brachten echter niet het verwachte
resultaat. De partij bleef met een electoraat van 17.594 stemmen (0.26%) ver onder de kiesdrempel
steken. De grootste aanhang had de partij in Noord-Brabant en Limburg.

Na de verkiezingen viel Landsbelangen wederom uit elkaar. De bij de partij aangesloten lokale
partijtjes gingen doorgaans weer hun eigen weg. Woestenberg richtte kort na de verkiezingen, op 18
april 1967, de Praktische Politieke Partij op om ‘met een krachtige actie een eind te maken aan de
ambtelijke rotkliek in Nederland.’ De partij heeft nooit aan verkiezingen voor de Tweede Kamer
deelgenomen.


