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Het verkiezingsaffiche is een begeleidingsverschijnsel van de massifi-
catie van de poli tiek, die na de Eerste Wereldoorlog op gang kwam. 
De invoering van het alge meen kiesrecht — eerst voor mannen, later 
ook voor vrouwen — betekende dat in plaats van een beperkte groep nu 
alle inwoners ouder dan 25 jaar zich konden uitspreken over de po li-
tieke partijen en hun kandidaten. Tegelijkertijd werd als gevolg van de 
vervanging van het districten stelsel door het systeem van evenredige 
vertegen woor diging, het hele land in feite één groot kiesdis trict. Door 
deze dubbele schaalvergroting moesten par tij en in verkiezingstijd veel 
meer moeite doen om hun achterban te berei ken. Het affiche was bij de 
mobilisatie van de kiezer een van de middelen. De poli tieke posters wer-
den op drukke plaatsen in steden en dorpen op reclamezuilen of schut-
tingen ge plakt of door partijleden achter de ramen gehangen. 

De vergrote massaliteit van de politiek ging gepaard met een toe-
ne men de ver zuiling van de samenleving. Protestanten, katholieken 
en socialisten sloten zich steeds hechter aaneen in allerlei maatschap-
pelijke verbanden. De meer in di vidua li stisch in gestelde liberalen en 
vrijzinnig-demo cra ten, met hun afkeer van hechte centrale or ga nisatie 
en collectivistische, ideologische politiek, hadden in het interbellum 
moeite om hun plaats te bepalen — de eersten ove ri gens meer dan de 
laatsten. Dat beide vrijzin nige groeperingen in de verdediging raak ten 
door de opdringende con fes sionelen en sociaal-democraten, is duide-
lijk te zien op hun verkie zings af fiches. In het met name in de jaren twin-
tig gebruikelijke tableau trachtten de vrijzin nigen hun weg te vinden 
tussen het zwart van de clericale reactie en het rood van het socia lisme. 
De vrijzinnig-demo cra ten vonden een ankerpunt in staatsrecht (demo-
cratie), rechts taat en volken recht (ontwapening), de liberalen in natio-
nale eenheid en de daarbij behorende symboliek. 

De liberalen zetten daarmee een traditie voort die in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw gevestigd raakte, toen het proces 
van maatschappelijke seg men te ring langs ideo logische lijnen in zui-
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len al enigszins gestalte begon te krijgen. In tegen stel ling tot de con-
fessionelen en sociaal-democraten, die vooral van hun eigen groep 
uit gingen, de fini eerden de liberalen de gemeenschap primair in 
natio nale ter men, waarbij zij nadrukkelijk aanhaakten bij de monar-
chie en het Huis van Oranje. Na 1918 doken op de liberale affiches al 
snel nationale symbolen op als de Neder landse leeuw en de Neder-
landse vlag. De kleuren rood (of oranje), wit en blauw bleven ken mer-
kend voor de posters en de emblemen dan wel logo’s van de liberale 
partijen — vanaf de Vrijheidsbond in 1921 tot en met de vvd van 2008. 
Met dit con sequente kleur ge bruik benadrukten deze partijen zo hun 
natio nale oriëntatie.

De liberalen hadden aanvankelijk weinig op met zowel de confes-
sionelen als de so ci alisten. Aan het begin van de jaren dertig kwam 
daarin evenwel verandering. Onder druk van de economische crisis en 
de opkomst van het nazisme en fascisme groeiden de con fessionele 
en vrijzinnige partijen naar elkaar toe. Van 1933 tot 1937 namen zij 
onder leiding van Colijn gezamenlijk deel aan de regering. Ook al wer-
den de vrijzinnigen daarna weer aan de dijk gezet, de liberalen zou den 
de confessionele partijen wel als hun natuurlijke politieke bondge-
noten gaan be schou wen. De anticlericale uitingen verdwenen van de 
 affiches — in tegen stelling tot de antiso cialistische. De liberalen zagen 
de sdap, en na de Tweede Wereldoorlog de PvdA, als hun grootste 
 vijand en zij getuigden daar in verkiezingstijd veelvuldig van op spe-
ciale tegen de sociaal-democraten gerichte affiches. Vooral de behou-
dende libera len in Amsterdam lieten zich hier gelden. Pas in de jaren 
zestig kwam aan deze traditie een einde. 

Terugblikkend op een kleine honderd jaar  verkiezingsaffiches 
springt allereerst de visuele verschraling van de posters in het oog  
— niet alleen bij de liberale partijen, maar ook bij de meeste andere. 
Voor de Tweede We reld   oorlog ontwierpen kunstenaars vaak de affi-
ches, zoals Sluiter voor de bvl, Van Lelyveld voor de Economische 
Bond, Fran ken, Tullingh en Hofman voor de Vrijheidsbond en Ros 
voor de vdb. Na 1945 scha kelden partijen nauwelijks nog kunstschil-
ders of  grafici in; het zijn dan de vormgevers van recla mebureaus die 
de ontwerpen leveren — met alle gevolgen voor de artisticiteit van het 
affiche. Daarbij komt ook nog dat het in de naoorlogse periode al snel 
afgelopen was met de metaforen en symboliek op de posters — alsof 
het einde van de verzuilde ideo logische politiek zich toen al op de 
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 politieke plakkaten aankondigde. Zeker vanaf de jaren zeventig kre-
gen de ver kiezings affiches van de verschillende partijen een vast stra-
mien: kleur, lijstnummer, even tu eel een leus en niet te vergeten de 
foto van de lijst trek ker. 

Door de televisie werd de personalisering van de politiek bevor-
derd. In zekere zin liep de vvd in dat proces voorop: al vanaf 1948 
vormde haar lijsttrekker — eerst Oud, daarna Toxopeus — het middel-
punt van het affiche, in de jaren zeventig en tachtig zou den  Wiegel, 
Nijpels en Voorhoeve volgen. Het is paradoxaal dat in de periode 
daarna, toen volgens velen de personalisering in een stroomversnel-
ling geraakte, de vvd-lijst trekkers het lieten afweten. Bolkestein, 
Dijkstal en Rutte verschenen niet op het affiche, alleen Zalms portret 
kwam op de poster. 

De effecten van de affiches op de kiezer zijn moeilijk meetbaar. ‘Een 
poster haalt mensen niet over om op de vvd te stemmen’, aldus Gin-
jaar, die in 2002 de liberale ver kiezings campagne leidde. ‘Het affiche 
heeft hooguit een attentiewaarde, als je al van plan was vvd te stem-
men kun je extra gemotiveerd worden.’1 De posters kunnen wel bijdra-
gen aan de identificatie van de kiezer met een partij en haar lijsttrekker. 
Boven alles accen  tu eren zij echter de aanwe zig heid van een politieke 
partij in de openbare ruimte.2 De verwezenlijking van een ‘alom-aanwe-
zigheid’ — zoals de liberalen het in de jaren zeventig noemden — was 
voor de vvd van groot belang. In 1977 bijvoorbeeld koos het campag-
neteam voor een ‘groot  scheep se affichering’. ‘Hoe meer affiches er in 
het gebied van Uw afdeling wor den aangeplakt, des te beter blijkt dan 
dat de “vvd over al en altijd aanwezig is”.’3 De oplagen in die tijd waren 
dan ook hoog: in 1977 en 1981 schommelden die zo rond de 140.000 
stuks — tegen zo’n 60.000 in 1948 en 1989. 

De affiches op zichzelf waren niet zo duur. Het drukken kostte vaak 
niet meer dan enkele tienduizenden guldens. Toch legden zij wel een 
behoorlijk beslag op de schaarse mid delen van de partij. Het laten aan-
plakken van de duizenden posters op de grote Publex-borden was een 
kostbare aangelegenheid. De affichering op deze borden kostte de 
vvd bijvoorbeeld in 1959 53.000 gulden (bijna een kwart van het totale 
campagne budget); in 1967 38.000 gulden (dertien procent), in 1977 
90.000 gulden en in 1981 116.000 gulden (elf procent). Daarnaast was 
de verspreiding van de posters door de partijleden ook arbeidsinten-
sief. ‘Natuurlijk zorgt U ervoor dat Uw gemeente wordt “vol geplakt”’, 
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zo hield de campagneleider in 1981 de propagandisten in de afdelingen 
voor. ‘Zorg dat U er op tijd bij bent om de U toe gewezen plaats [op de 
speciale borden ] te beplakken. Zorg er ook voor dat Uw leden een affi-
che voor hun raam hangen.’ Ook moest er steeds gecontroleerd worden 
of de affiches niet waren vernield of ver minkt, of dat een andere partij 
haar poster eroverheen had geplakt. ‘Heel belangrijk is dat U Uw affi-
ches “onderhoudt”. Loop ze daarom van tijd tot tijd na en plak zo nodig 
op nieuw.’ 4

Of het nu door de oplopende kosten is, doordat de televisie het 
hoofdtoneel van de verkiezingsstrijd is geworden, of door de concur-
rentie van internet, dat het gebruik van beeld en beeltenissen sterk ver-
gemakkelijkt — duidelijk is in ieder geval dat er aan de tra ditionele 
poster heden ten dage steeds minder behoefte bestaat, ook bij de libe-
ralen. Het verkiezingsaffiche is zo tot de bedreigde onder delen van de 
politieke cultuur gaan behoren — en misschien wacht de poster wel 
hetzelfde lot als bijvoor beeld de vaandels van de linkse partijen en de 
massale partijbijeen komsten van wel eer. Wellicht is er nog redding 
mogelijk wanneer de Amerikaanse gewoonte om verkiezingsborden 
in de voortuin te planten naar Nederland komt overwaaien. Geheel 
ondenkbaar is dat niet; de placards van de Amerikaanse Republikeinen 
en Demo craten zijn per slot van rekening inmiddels ook in Nederland 
geïntroduceerd, en nog wel door de vvd. 
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