GROEP LOPES
De Groep Lopes heeft slechts eenmaal aan verkiezingen voor de Tweede Kamer deelgenomen: op 17
mei 1946 behaalde de partij in de kieskring Amsterdam, de enige waar de partij kandidaten stelde,
5537 stemmen (0.15%). Daarmee bleef de partij ruim onder de kiesdrempel.
De Groep Lopes was vernoemd naar haar lijsttrekker, de journalist L.A. Rodrigues Lopes.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog had Rodrigues Lopes als journalist en medewerker van de
Engelse geheime dienst in Londen felle kritiek geuit op de in zijn ogen laffe en corrupte Nederlandse
regering in ballingschap. Het kwam hem op enige maanden internering te staan. Na de Tweede
Wereldoorlog trok Rodrigues Lopes als hoofdredacteur van het Amsterdamse weekblad De
Ochtendpost wederom fel van leer tegen de in zijn ogen ondoorzichtige, dirigistische Nederlandse
politiek. Bovendien stelde hij in een serie artikelen, die in de brochure Het heilig huisje. Analyse van
het Londensche beleid op de markt verscheen, het door hem gesignaleerde wanbeleid van de
Nederlandse regering in ballingschap aan de kaak.
Op aandrang van enige lezers zou Rodrigues Lopes vervolgens hebben besloten zich kandidaat
te stellen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 mei 1946. Als onafhankelijk kandidaat
hoopte hij de hegemonie van de grote Nederlandse partijen te doorbreken en het persoonlijke element
in de Nederlandse politiek terug te brengen. Want ‘het eigenlijke volk’ vroeg volgens hem ‘niet om
programma's, doch om kerels!’. Het in de haast opgezette verkiezingscomité, bestaande uit
‘doodgewone lezers’ van De Ochtenpost, benadrukte dan ook dat zij geen nieuwe partij wilde
oprichten, maar slechts een alternatief wilde bieden aan de partijlozen die hun grieven in het parlement
vertegenwoordigd wilden zien. Na de teleurstellend verlopen verkiezingsdag werd het comité
ontbonden. Lopes Rodrigues bleef echter in zijn weekblad de regering het vuur na aan de schenen
leggen. In 1948 presenteerde hij in De Nieuwe Post, zoals zijn blad vanaf 1947 heette, een tien punten
tellend reconstructieprogramma, waarin hij het vooral opnam voor de middenstanders, in zijn ogen de
voornaamste slachtoffers van het rooms-rode dirigisme. Hij zag zelf echter af van deelname aan de
verkiezingen. Zijn lezers adviseerde hij te stemmen op de Middenstandspartij. Na de verkiezingen,
die de Middenstandspartij geen zetel hadden opgeleverd, bleef hij deze partij nauwgelet volgen. Na
1950 ging het bergafwaarts met Lopes Rodrigues en zijn blad. De schandaaljournalist moest
verscheidene malen voor het gerecht verschijnen wegens smaadschrift. De vele schadeloosstellingen
die hem werden opgelegd, putten zijn middelen uit en op 21 juli 1951 verscheen het laatste nummer
van De Nieuwe Post. Ruim een jaar later overleed Rodrigues Lopes.

