
LIJST RODERMOND (HORIZON 2000)

De in 1966 opgerichte Lijst Rodermond trachtte de naoorlogse generatie een stem te geven in de
politieke arena. De Lijst Rodermond stond ook bekend als Horizon 2000. De partij was feitelijk een
eenmansonderneming van Sjoerd F. Rodermond, voormalig journalist bij Elseviers Weekblad en De
Telegraaf. Rodermond voerde reeds vanaf de vroege jaren zestig actie voor een stichting met de naam
Actieve Democratie. In 1960 leverde hem dat een boete op, nadat hij foto’s op een door de
communistische studentenvereniging Pericles georganiseerde tentoonstelling over de Duitse
herbewapening had vernield.

In juni 1966 richtte Rodermond Horizon 2000 op, een partij waarmee hij zich vooral op
jongeren richtte. Rodermond zag niet de tegenstelling tussen rechts en links, maar die tussen de
vooroorlogse en naoorlogse mentaliteit als de fundamentele scheidslijn in de politiek. ‘Er moet een
revolte komen van deze generatie tegen de oude partijen en de vermoeide politici!’, zo klonk het ferm
bij de presentatie van zijn plannen op 11 december 1966. Met zijn partij beoogde hij de
vertegenwoordigers van de naoorlogse generatie een stem te geven in het parlement en zo een politiek
tot stand te brengen die naar oplossingen zocht die meer binnen de geest van de tijd paste. Meer
concreet zag Rodermond de woningnood, het verkeersprobleem, het verouderde onderwijs en de
ontwikkeling van de derde-wereldlanden als de voornaamste problemen waarvoor nieuwe oplossingen
dienden te worden bedacht.

Rodermond nam alleen in de kieskring Amsterdam deel aan de verkiezingen voor de Tweede
Kamer op 15 februari 1967. Hij voerde onder meer campagne met een door de autofabrikant DAF
beschikbaar gestelde auto en door zijn ideeën op Amsterdamse muren te kalken (de zogenaamde
‘Muurkrant van Rodermond’). Het leverde hem uiteindelijk niet voldoende stemmen op voor een
zetel: slechts 916 Amsterdammers stemden op Horizon 2000 (0.01%).

Het was de enige maal dat Rodermond deelnam aan verkiezingen. Na 1967 is van zijn partij
niets meer vernomen.


