UNIVERSEELE PARTIJ
De Universeele Partij (UP) is in maart 1933 opgericht te Amsterdam door A.J.B.L. Radix en B.L.
Melcher sr. In een kort na de oprichting opgesteld manifest zette de partij in het kort haar
doelstellingen uiteen. De UP had een geheel eigen diagnose van de economische crisis, die de wereld
teisterde. Niet economische wetten doch ‘magische werkingen’ lagen volgens de UP ten grondslag aan
de depressie. De wereld werd in de ogen van de partij beheerst door zwarte magie en door kwade en
pessimistische suggesties: ‘iedereen heeft zoolang geroepen en geschreeuwd dat het slecht ging, totdat
de wet van oorzaak en gevolg hare werking heeft doen volvoeren en het slecht ging’, zo heette het in
het manifest. De ‘zwarte magie’ moest daarom vervangen worden door een positieve ‘witte magie’.
Om dit te bereiken diende de kunstmatige verdeeldheid, de angst tot handelen en het egocentrisme in
Nederland te worden vervangen door positievere waarden als eenheid, eerlijkheid en vooral een begrip
van de ‘onbewuste nobelere strevingen der menschen’. In haar verkiezingsprogramma was de UP wat
concreter: de partij eiste onder meer de gelijkstelling van de militaire pensioenen en een betere
behartiging van de belangen van het verplegend personeel.
De Universeele Partij heeft nauwelijks aandacht gekregen in de Nederlandse pers. Slechts
eenmaal haalde de partij de kranten. Op 13 april 1933 werd een door de UP verzorgde
verkiezingsuitzending door de Radio-Omroep Controle Commissie (ROCC) afgebroken nadat Radix
te sterk was afgeweken van de door de ROCC vooraf gecontroleerde tekst. De Universeele Partij nam
alleen in de kieskring Amsterdam deel aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De kandidaten
Radix en Melcher kregen slechts 237 stemmen (0.006%). Na deze verkiezingen is van de UP niets
meer vernomen. In 1937 stond Radix, onder meer samen met A.J. Resink, oud-kandidaat van de
Kunstenaarspartij, aan de basis van de oprichting van de zeer esoterische ‘intellectueelen
organisatie’ INTOR.

