LIBERALE VOLKSPARTIJ
De Liberale Volkspartij (LVP) heeft slechts eenmaal aan verkiezingen deelgenomen: op 15 februari
1967 behaalde de partij bij de Tweede-Kamerverkiezingen 11.279 stemmen (0.16%). Daarmee bleef
de LVP ruim onder de kiesdrempel.
De LVP is op 20 oktober 1966 opgericht door V.B. Feteris en P.J. Loomans, beiden afkomstig
uit Den Haag. Feteris, voorheen lid van de Liberale Staatspartij, werd voorzitter van de nieuwe
partij, Loomans secretaris. In het voorlopige partijprogramma dat de LVP samenstelde profileerde de
partij zich als een in sociaal-economisch opzicht uitermate behoudende partij, die streefde naar een
efficiënter belastingstelsel, een waardevaste gulden en bevordering van het particulier initiatief. In
tegenstelling tot verwante rechtse partijen was de LVP echter geen principieel tegenstander van hulp
aan onderontwikkelde gebieden, mits deze hulp aan realiseerbare projecten ten goede kwam.
Medio december 1966 kreeg de LVP versterking van de Partij van Vrije Burgers van E.D.C.
Drenthem van Soesman. Onder invloed van deze partij lijkt de LVP enigszins geradicaliseerd. In een
met het oog op de verkiezingscampagne uitgebracht pamflet sloeg de LVP een veel fellere toon aan.
Onder het motto ‘helpt ons een einde te maken aan het potverteren’ eiste de partij een bezuiniging van
maar liefst twee miljard gulden op de overheidsuitgaven. Het dictatoriale ‘staatskapitalisme’ van de
linkse partijen diende te worden vervangen door een stelsel dat de partij als ‘volkskapitalisme’
typeerde. Een nadere uitwerking ontbrak vooralsnog.
De LVP verdween na de voor haar teleurstellende verkiezingsuitslag in de anonimiteit. In
1971 werd de partij uit de registers van het kiesregister geschrapt. Negen jaar later echter --liet de LVP
zich met het oog op de in 1981 te houden Tweede-Kamerverkiezingen wederom inschrijven--.
Uiteindelijk besloot de LVP echter niet aan deze verkiezingen deel te nemen daar de partij in het
program van de Democratisch Socialisten ’70 voldoende van haar gading vond. Na 1981 is niets meer
van de LVP vernomen. In juni van dat jaar heeft de partij zich uit het kiesregister laten schrappen.

