LIJST VERWEIJ
De Lijst Verwey, vernoemd naar haar enige kandidaat A. Verwey uit Geldermalsen, was een van
meest curieuze eenmanslijsten in het interbellum. De onafhankelijke lijst van Verwey was ontstaan na
diens royement uit de SDAP. In 1919 was Verwey namens de SDAP in de gemeenteraad van
Geldermalsen gekozen. Bij de collegebesprekingen, die daarop volgden, weigerde Verwey, volgens
eigen zeggen, ‘het gekonkel’ van de ‘hooge heeren’ (lees: de liberalen) te aanvaarden. Hierop royeerde
de SDAP de eigenzinnige Verwey. Als onafhankelijk raadslid nam deze vervolgens toch zitting in de
gemeenteraad.
Bij de Tweede-Kamerverkiezingen op 5 juli 1922 besloten ‘enige kiezers’ Verwey kandidaat
te stellen in de kieskring Nijmegen. In het manifest dat vervolgens verscheen kreeg de SDAP er flink
van langs. Verwey beloofde ‘geen gekonkel en geschipper, maar een fiere en principieele politiek,
zooals socialisten betaamt!’.
Verwey ging nog voor de verkiezingen een lijstverbinding aan met de Socialistische Partij
van Harm Kolthek jr. en met de Lijsten Van der Zwaag, de onafhankelijke lijst van G.L. van der
Zwaag. De verkiezingen werden geen succes voor zijn lijst: Verwey behaalde slechts 291 stemmen
(0.01%) Ook zijn poging om, een jaar later, tot de Provinciale Staten van Gelderland door te dringen,
mislukte. Zijn lijst kreeg 388 stemmen.
Voor verdere gegevens over Verweys carrière zijn we aangewezen op een brief die hij in 1928
schreef aan Romke de Waard, voorman van de Democratische Partij (DP). Verwey doet daarin
uitgebreid uit de doeken hoe de ‘hooge heren’ het hem onmogelijk hebben gemaakt om het volk de
waarheid te verkondigen. Zo moest Verwey zich in 1923 voor de rechter verantwoorden wegens
belediging van de burgemeester van Geldermalsen. Volgens Verwey heeft de rechter hem vervolgens
in samenspraak met enige invloedrijke politici veroordeeld tot een verblijf in een psychiatrisch
centrum. Van mei 1924 tot november 1925 verbleef Verwey in krankzinnigengestichten in Woensel en
Den Bosch. In november 1925 zou hij zijn ontsnapt, waarna hij een campagne begon voor zijn
rehabilitatie. Steun voor zijn campagne zocht Verwey onder meer bij de Democratische Partij van
Romke de Waard en J.E. Heeres. Verwey meende dat de DP als belangrijkste punt in zijn program
moest opnemen: ‘rechters kiezen door het volk die stemgerechtig zijn’ (sic). Verweys pogingen de DP
voor zich te winnen hadden weinig succes. In 1929 nam hij wederom met een eigen lijst deel aan de
op 3 juli dat jaar gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de kieskring Nijmegen, de enige
waarin hij deelnam, behaalde hij 623 stemmen (0.02%) . Over Verweys politieke activiteiten na deze
verkiezingen is weinig bekend. Eind jaren dertig duikt zijn naam op als kandidaat van de
Communistische Partij Nederland voor de gemeenteraad van Geldermalsen. Wanneer en waarom
Verwey deze overstap heeft gemaakt is niet duidelijk.

