
NOODRAAD

Het ontstaan van de Noodraad hing samen met interne conflicten in de Boerenpartij (BP) in de
zomer en herfst van 1966.

Na glansrijke overwinningen bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden
in het voorjaar van 1966 leek niets meer een landelijke doorbraak van de Boerenpartij in de weg te
staan. De feestvreugde werd echter al spoedig verstoord door onthullingen in de media over het
besmette oorlogsverleden van diverse prominente BP-leden. De meeste aandacht kreeg het lid van de
Eerste Kamer H. Adams, die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer lid van de NSNAP-Van
Rappard bleek te zijn geweest. Bij zijn beëdiging op 20 september 1966 kreeg Adams een opdoffer
van zijn mede-Eerste-Kamerlid W. Baas (VVD).

De ‘affaire-Adams’ kreeg een storm van publiciteit en zou de gemoederen binnen de BP hoog
doen oplopen. Koekoek zelf reageerde nogal vergoelijkend, maar verschillende gemeenteraadsleden
van de Boerenpartij gaven in de pers openlijk blijk van hun ongenoegen met de aanwezigheid van
‘foute’ elementen in de partij. De voornaamste woordvoeders van de verontruste boeren, Jan Looman
(gemeenteraadslid te Rijswijk) en Fred Schregardus (gemeenteraadslid te Haarlem), namen op 26
september 1966 het initiatief tot de oprichting van een actiecomité, dat zij de Noodraad doopten. Deze
Noodraad stelde zich niet alleen ten doel de gelederen van de BP te zuiveren van ‘foute’ elementen,
maar wenste ook een democratisering van de partijorganisatie, die tot dan toe volledig door Koekoek
werd gedomineerd. Een nieuw gekozen partijbestuur zou, zo hoopte het actiecomité, een einde maken
aan de ‘Koekoek-cultus’ in de partij en structuur aanbrengen in de organisatorische chaos in de partij.

De oproep van het actiecomité leidde tot steunbetuigingen van diverse prominente BP-leden
als partij-ideoloog W. Stam en verschillende boerenvertegenwoordigers in gemeenteraden. Koekoek
wenste echter geen duimbreed toe te geven aan de Noodraad: in interviews liet hij zich schamper uit
over het nieuwe actiecomité, dat volgens hem slechts uit was op de macht in zijn partij. Ook toonde
Koekoek zich niet bereid om zijn rechterhand Adams te laten vallen.

Door Koekoeks weinig toegeeflijke houding leek de missie van het actiecomité gedoemd te
mislukken. Op 10 oktober 1966 gaf Schregardus, de voorzitter van de Noodraad, in de media te
kennen dat het BP-bestuur niet langer door zijn actiecomité werd erkend, want zo verklaarde hij:
‘Koekoek is bezig van de Boerenpartij een rapaille-partij te maken’. Daags erop verklaarde Koekoek
dat alle leden van de Noodraad waren geroyeerd als lid van de BP. Nadat pogingen om verzoening te
brengen tussen de beide kampen mislukten, werd op 24 oktober 1966 te Hollandse Rading door het
actiecomité besloten als zelfstandige politieke partij door te gaan. Onder de naam Noodraad liet de
nieuwe partij zich registreren bij de Kiesraad.

Het program dat de partij vervolgens presenteerde, week weinig af van dat van de Boerenpartij
met punten als de vermindering van het aantal ambtenaren, bescherming van kleine zelfstandigen
(middenstand en boeren) en geleidelijke afvloeiing van buitenlandse werkkrachten. Meer dan bij de
BP bestond de achterban van de nieuwe partij echter uit middenstanders uit de grotere gemeentes in de
randstad. Over het precieze aantal leden dat tot de partij was toegetreden, bestond onduidelijkheid:
kranten hielden het op niet veel meer dan honderd, maar zelf sprak men over 400 leden (opgave in
Politieke gids) of zelfs 2100 leden (uitspraak H. Hessel).

Lijsttrekker van de kandidatenlijst van de Noodraad werd Henk Hessel. Deze Utrechtse
garagehouder zou al spoedig zijn stempel op de partij drukken. In de weken voorafgaande aan de
verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 februari 1967 trok hij met een kleine verkiezingskaravaan
door het land en wist hij met gepeperde uitspraken verschillende malen de aandacht van de pers te
trekken. In verschillende interviews liet hij weten te willen aansturen op een samenwerking tussen zijn
partij en de Democraten '66 van H.A.F.M.O. (Hans) van Mierlo. De interesse bleek echter niet
wederzijds.

Veel meer dan enige naamsbekendheid leverde het Hessel niet op. Bij het sluiten van de
verkiezingslokalen bleek Hessels Noodraad niet meer dan 45.421 stemmen (0.66%) te hebben gehaald.
De Noodraad bleef daarmee nipt onder de kiesdrempel.

Alleen in de provincies Noord-Brabant en Limburg kwam de partij boven de één procent van
de stemmen uit.

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer ontplooide de Noodraad weinig voor de
buitenwereld zichtbare activiteiten. Aangenomen mag worden dat de partij nog hetzelfde jaar is



ontbonden. Een deel van de partijleden sloot zich later aan bij Binding Rechts, een in 1968 door een
andere BP-dissident, E.J. Harmsen, opgerichte partij. Andere leden van het comité keerden terug naar
de Boerenpartij of sloten zich aan bij andere kleine, rechtse partijtjes als de Christen-Democraten
Unie en Progressief Rechts.


