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• de marz 1n 

,verkiezingscampagne van de VVD 
LANG voordat het kiesgerechtigde volksdeel met behulp van een rood 

potlood kenbaar maakt op welke wijze het z~jn bestuu,r gevormd wil 
zien, is bij de politieke pantijen een koortsachtige ax:tiviteit losgebrand. 

Nla.a.nden van tevoren reeds gonst het VVD-hoofdkwartier Koninginnegracht 
61 te Den Haag van drukte, waar vergaderingen, te·lefoontjes, afspra.ken, 
plannen en organisatie zich conce11treren rond de figuur van de heer L. vnn 
Vla.a,rdingen, organisator /propagandist. Een rusteloze, dynamische figuur die 
of in zijn kantoor a.a.n de Koninginnegracht overspoeld wordt door brieven, 
vergaderingen, s~telle telefoontjes tussendoor en adviesvragende pa.rtijleden 
uit alle delen van het land, of per auto het land doorhru.i.~t om in kiesleringen 
en afdelingen de verkiezingscampagne door te praten, contact te houden 
met de regionale propagandisten, kortom de man die vanaf een centranl 
punt door middel van vele contactdraden een "grip" op. het hele land lumdt. 

ALLE drukte ·weerhoudt de heer Van 
Vlaardfnge'n er niet van tijd vrij te 

maken om de hele cam!)agne ·voor ons 
uit de doeken te doen. Dan blijkt dat 
we drie verschillende campagnes goed 
moeten onderscheiden. In die drie cam
pagnes is het aandeel van de "centrale" 
in Den Haag niet e.ven groot. De om
vangrijkste activiteiten worden vanzelf
sprekend opgeëist voor de Kamerver
~~ezing. De?Je c.ampagne WlO.I1dlt vol'Ledig 
centraal vanuit D€1I1 Haag gevoerd en 
gefinancierd. De veorkiezing van de le
den V'an Provinciale Staten bvengt een 
campagne met zich mee die door de 
Kamercentrales wordt gevoèrd en gefi
nancierd en de gemeenteraadsverkiEi~ 
zingen volgen OJ? e~ .qampagne: .w~ar
voor de ongev€•er . 500 partij-afdelingen 
in hun gemeente actief zijn en de finan
ciering mogelijk maken. 

Voor zowel .-· vcrkiezing van de leden 
van Provinciai2 Staten als van gemeeh
t<?Jraden blijkt een behingrijk àandeel 
van de campagne toch uit Den Háag _te 
komen. Met het .. '\Og . op de verkiezingen 
van 1 juni a.s. heerst grote drukte in 
de paxtij-afdelingên. ·maar eveneens op 
de.Koning·innegr.acht 61. in Den Harug. 

V OORBEREIDINGEN 
DE voorbereidingen zijn daar in de 

"centrale" al enkele maanden gele
den begonnen, en- wel in de Propaganda
commissie van de VVD, - waarvan de 
heer H. J. L. Vonhoff uit Amsterdam 
voorzitter is_. Deze commissie beghit met 
zich op de grote· lijnen te bezinnen. Ge
sprekken, rapp0rten en eeirder opgédane 
ervaringen leggJn de 'basis voor 

1 
de eer-

st~ aanpak. ' . 

Tot de eerste activiteiten 'behoort het 
Verstrekken van opdrachten tot hef hou
den van opiniepellingen. Wat leeft er 
cmder het volk, in welke richting moet 
worden gedacht? Niet dat de uitslag 
van een opniniepciling tot een bindende 
richtlijn wordt verklaard, da:t zeker niet, 
want niet zelden blijkt. hoe ver zo'n 
uitslag afwijkt vB~ de · verkiezingsuitsla
gen. Toch dragen de opiniepeilingen 
bij tot het beeld dat , men zich van de 
te· volgen lijnen aan• het vormen is,. ka
nalen die door· het hele· land lopen le
veren verdere bouwstenen. 

vertenties, door leuzen en programma· 
punten. Dat gezicht wordt centraal be· 
paald voor hee!l Nede•rfliand, ongeaCJht of 
het om een verkiezing voor Kamerle
den of geo:ueenteraadsleden gaÇ>t, Zo kan 
men de opvallende affiche, de letters 
VVD in sterk oranje "dayglow" en wit, 
tegen donkerblauw fond, in heel Neder
land zien hangen, van Vaals tot Den 
Helder en van Roodes·clhool tot Vlissingen. 
Zo zullen de advertenties in de dagbla· 
den over het hele land dezelfde opzet 
hebben. 

e IN HUIS op 'een zeker moment, de dag van de 
verkiezing begint te naderen, ligt 

de vorm van de campagne vast: de kleu
ren, de letters, de foto's, de leuzen. Op 
de dag van de kandidaatstelling hebben 
alle afdelingen een stuk campagne in 
huis. Dat zijn de matrijzen voor de ad
vertenties, de rondzendbrieven en de be
stelformulieren voor folders en affiches. 
Terwijl in de afdelingen plaatselijke ac
tiviteiten worden ontwikkeld stroomt het 
materiaal vanuit de "centrale" in Den 
Haag naar alle windstreken, de afdeling 
propaganda van de heer Van Vlaardin· 
gen werkt onder hoogspanning. 

Toch moet eèn groteii'e stroom _dan 
nog op gang komen. Want de afdelingen 
vullen de be:stelfonmulieren in, een ra· 
zendsnelle dru-kker blijkt dan v·an het 
grootste belang en 65.000 affiches, een 
half miljoen folders in verschillende 
soorten, drie tot vierduizend matrijzen 
wovden in de korst mogelijke tijd naar 

-de afdelingen verzonden, waar z·e de 
plaatselijke campagne ondersteunen. 

"Campagnes waarin vaak goede eigen 
initiatieven worden ontwil•keld," aldus 
de heer Van Vlaardingen, "leuke, plaat
selijke aangepaste campganes. Wat denkt 
u van Friesland, waar inen als attentie 
een geweldige hoeveelheid tulpenrollen 
heeft rondgestuurd!'' 

R.ADIO EN TV 
DE campagne is in volle gang, het 

materiaal is de deur uit. Even 
pau?Je, even vust? Nee, niet voor de heer 
Van Vlaardingen (trouwens ook niet 
voor afdelingen, reclamebureau en Al
gemeen Secretariaat). Want dan eisen 

Hoe hebt 11 ln de :afgelopen vier 

Jaren "majn"' zaken beharttztll 

Uw "eigen" zaken, ja l 

Want de s:emeente, dat ~t 11 

~elf I 

Het ge·boutv V<ln het !k1•gemeen secretarirwt a.an ·de· Krniin(!i.nnegracht te· Den 'Hafi.g_. 

de VOO'I'bereidingen van radio- en televi
sieprogramma's uitvoerige aandacht. 
Eenmaal in de veertien dagen tien mi
nuten radio en tien minuten tv vragen 
coördinatie en :,?lanning. De radio- en 
televisiecommissie, eveneens onder voor
zitterschap van de· heer Vonhoff stelt 
de grote lijn vast, zoekt de sprekers, de 
medewerkers, maakt Ge afspraken. 

De grote da:g nadert, de ac\liviteiten 
in het kader van de verkiezingscam
pagne nemen toe. Want er is nog veel 
meer te regelen voor de Haagse "cen
trale": de verkiezingsveii'g'llidering'en bij
voo.rbeeld. Ver.g13.der1ngen door het he1e 
land waar alle afdelingen zitten te sprin
gen om Kamerleden, terwijl die Kamer
ledeJn k~iskras door het land rennen. en 
onmógelijk op alle uitnodigingen kun-

nen ingaan. Dat eist ;:rogrammering, af
sprakBn maken, telefoneren. 

1 > UITllLAZEN 
op de gmte dag zeli, als de rode 

potloden bij vele duizenden over de 
stembiljetten krassc;t, weet de heer 
Van Vlaardingen, co:;~·.-1imüor met richt
lijnen van het hoofdb~,;tuur, d>:tt het mo
rnent even uit te bla:~::n vooT hem, voor 
zijn assistentes en d~ zes r8gionale pro
pag?J-ndisten, niet ver mc·~r is. 

H\i zal als iedereC!n aan radio of tele-, 
visie .gekluisterd -zitten om met E:p3-nning 
af te, wachten hoe de VVD u't de ver
kiezingen tavoorsch'jn ?.al komen. Het· is 
misschien wel een beet~ e sneu voor hem 
dat uit de verkiezingsuitslagen het ef
feet van de ~ampagne nie~t af te lezen 
valt. Wat weet men ervan? Waarom 
stemmen de mensen zus of zo? 

In een volgend stadium wordt in diep· 
g>a.and <W·erleog met d>e reclwme-a.dviseurs 
het bureau Van Alfen in Amsterdam, be
paald welke vorm, welk "gezicht" de 
campagne 7." 1 k"iigen. Dat gezicht 
wordt bepaald dooi· affiches, folders, ad- Een greep wit het prop.<-g:ut</.:t-tnatericwJ, bij deze verldezingsactie. 

Het resultaat van alle arbeid is nauwe
lijks te meten, het effect vfln een C:' •. ,_ 

pagne is onduidelijk. Maar probeer het 
eens zónder! 


