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Het verzuilde partijstelsel had de Tweede Wereldoorlog relatief 
 ongeschonden doorstaan, ondanks de roep om vernieuwing die in 
de dagen na de bevrijding had geklonken. De protestants-christelijke 
verzetskrant Trouw bepleitte de totstandkoming van een Christelijke 
Volkspartij. Hierin zouden de ARP en CHU moeten opgaan, waar-
door de scheiding tussen Kuyper en De Savornin Lohman ongedaan 
werd gemaakt. De tijd daarvoor leek na de bevrijding gunstig, ook 
al omdat beide partijen door nieuwe leiders werden aangevoerd. De 
in 1944 overleden Colijn en de teruggetreden De Geer hadden een 
moeizame verstandhouding met elkaar gehad; hun opvolgers Jan 
Schouten en Hendrik Tilanus konden beter met elkaar overweg.1 
Dat nam niet weg dat geen van beiden geloofde in een samengaan. 
Het hoofdbestuur van de CHU vond ‘het verschil in mentaliteit’ een 
groot bezwaar. Men was bang ‘dat de antirevolutionairen in een nieuwe 
partij “in no time” de baas zouden zijn’.2 Ook in de ARP stond men 
niet te trappelen. Met zoveel reserves kwam er niets van een fusie; 
beide partijen keerden in hun oude gedaanten terug. 

De RKSP mocht dan in december 1945 zijn afgelost door de Katho-
lieke Volkspartij (KVP), maar zoveel veranderde er ook weer niet 
bij de katholieken. De KVP wilde niet langer een kerkelijke partij zijn 
en verklaarde open te staan voor iedereen die haar program onder-
schreef. In de praktijk had zij echter net als haar voorganger boven 
alles oog voor de katholieke staatkundige eenheid. Net als de RKSP 
kreeg zij daarvoor de zegen van de bisschoppen. Het episcopaat riep 
in 1946 de gelovigen op KVP te stemmen.3 

De grootste tegenstrever van de KVP zou gedurende haar gehele 
bestaan de Partij van de Arbeid (PvdA) zijn. Deze was in februari 1946 
ontstaan uit een fusie van SDAP, VDB, Christelijk-Democratische 
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Unie (CDU) en enkele kleinere groeperingen. De PvdA wilde afreke-
nen met verstarde beginselen als antithese en klassenstrijd. Doel was 
uit te groeien tot een volkspartij waarin ruimte was voor verschil-
lende sociale groeperingen (naast arbeiders ook middengroepen) en 
religieuze gezindten. Dit streven naar een ‘doorbraak’ beschouwde 
de KVP als een regelrechte poging van de PvdA om de katholieke 
 arbeider voor zich te winnen. Hoewel beide partijen van meet af aan 
elkaars directe electorale concurrent waren, werkten zij tegelijker-
tijd samen in de regering, wat hun onderlinge verhouding nog in-
gewikkelder maakte. Op sociaaleconomisch terrein waren de tegen-
stellingen aanzienlijk. Beider opvattingen over de rol van de overheid 
liepen sterk uiteen; daarbij waren ‘verhoging van de belastingdruk 
en bezitsvorming de tegenpolen’.4

Deze rooms-rode alliantie ging in 1946 van start en zou duren tot 
1958. De katholieken hadden hun bekomst van de Coalitie, met het 
sociaaleconomische beleid van Colijn dat zij tegen heug en meug 
moesten steunen. Desnoods regeerde de KVP zonder CHU (tot 1948) 
en zonder ARP (tot 1952). Als tegenwicht tegen de PvdA waren deze 
partijen welkom, maar de vooroorlogse, op de antithese gebaseerde 
vanzelfsprekendheid van gezamenlijke regeringssamenwerking was 
voorbij. ‘Rooms-rood’ hield zich vooral bezig met de Indonesische 
kwestie, de wederopbouw en de uitbreiding van de sociale zekerheid. 
Een twaalfjarig bestand was het zeker niet, want in deze jaren streden 
PvdA en KVP in verkiezingstijd fel en verbeten met elkaar om de 
grootste partij van het land te worden. Electoraal was de KVP in 
dit tijdvak betrekkelijk stabiel: gemiddeld behaalde zij zo’n 31 
 procent van de stemmen. De ARP en CHU konden zich minder 
goed staande houden: in de jaren vijftig kalfde hun kiezersaandeel 
geleidelijk aan af. 

In deze periode na de Tweede Wereldoorlog begonnen de meeste 
partijen hun verkiezingscampagne schoorvoetend op een meer 
 moderne leest te schoeien. Sommige schakelden reclamebureaus in. 
Zo ontwierp het bureau Hou Maet voor de ARP in 1946 de leuze : 
‘S.O.S. Stemt op Schouten’. 5 De KVP volgde in 1948; de CHU huurde 
pas aan het einde van de jaren zestig reclame-professionals in.6 
Ook tooiden de partijen hun publicaties en affiches met speciaal 
 ontworpen logo’s. In de jaren vijftig organiseerden zij op uiteen-
lopende wijze de ‘propaganda’, zoals het toen nog heette. De KVP 
kende een Centrale Propagandaraad, met daarin deskundigen op het 
gebied van onder meer reclame en public relations. De CHU had de 
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propagandataak belegd bij de lokale kiesverenigingen; de ARP com-
bineerde een centrale en lokale aanpak. Alle drie de partijen zwoeren 
nog altijd bij de gebruikelijke persoonlijke benadering van de kiezer : 
van het huisbezoek werd veel heil verwacht. ‘Dat is ons sterkste 
 wapen. Het meest effectief en het minst kostbaar wat de financiën 
betreft’, aldus het antirevolutionaire ledenblad.7 ‘Men wil zijn can-
didaat kennen. Men wil met de geestesrichting, die men kiest, ook 
gaarne persoonlijk contact hebben’, zo had Unieleider Tilanus ervaren. 
‘Men loopt niet zo hard naar vergaderingen; laten daarom bestuurs-
leden en andere actieve… leden voor persoonlijk bezoek in de gezin-
nen er op uitgaan.’8 Toch liep deze methode op haar laatste benen: 
in 1963 speelde de televisie voor het eerst een belangrijke rol in de 
verkiezingscampagne. Als de kiezer via dit medium, in de program-
ma’s van de bevriende omroep, zowel op grote schaal als direct in 
de huiskamer met de boodschap van de partij kon worden benaderd, 
dan had het weinig zin meer om langs de deuren te gaan. 

De ‘doorbraak’ die de PvdA nastreefde maakte de ARP, CHU en KVP 
nerveus: de nieuwkomer had het duidelijk gemunt op confessionele 
kiezers. Een behoorlijk aantal prominente christelijk-historische 
en ook wat minder bekende katholieke partijgangers was al als lid 
 toe getreden tot de nieuwe formatie. De Kamerverkiezingen in 1946 
 gingen ook over de economische wederopbouw en de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd, maar toch vooral over de vraag of de PvdA 
in staat zou zijn de traditionele electorale grenzen te slechten. Op 
enkele affiches van de ARP en KVP speelde de komst van de PvdA 
indirect een rol (van de CHU zijn uit 1946 geen affiches bewaard 
 gebleven).9 De ARP gaf op haar verkiezingsplaten aan waar ze vóór 
was en waar tegen. ‘Bureaucratie’ en ‘staatssocialisme’ zag zij als een 
belemmering voor een door waarden als gezag, vrijheid, sociaal recht 
en volkskracht bezielde samenleving — als althans het door Machiel 
Wilmink afgebeelde vliegtuig daarvoor als zinnebeeld mag worden 
gezien (het wapen van de Nederlandse leeuw op de cockpit lijkt daar-
op te duiden). Wilmink had voor de oorlog ook affiches voor de ARP 
ontworpen, waaronder die met het stuurrad. De in het interbellum 
in antirevolutionaire kring zo populaire schepensymboliek was ver-
dwenen; het schip van staat zou na de Tweede Wereldoorlog bij geen 
enkele partij meer terugkeren op verkiezingsaffiches. Ook Daan van 
Driel ontwierp nog altijd voor de ARP. Op een affiche van hem, uit-
gevoerd in de nationale kleuren rood, wit en blauw, resoneert de anti-
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these nog in de leuze ‘stemt rechts’. Volgens lijsttrekker Schouten 
had ondanks alle naoorlogse partijvernieuwingsdrift de antithese 
in het geheel niet afgedaan, zoals de PvdA beweerde.10 In tegenstel-
ling tot zijn voorganger Colijn zou Schouten, die in 1946, 1948 en 
1952 de enige antirevolutionaire lijsttrekker was, niet op een affiche 
worden afgebeeld. Zijn beeltenis staat wel op een doek bovenop 
een koets in 1948, maar dat lijkt meer iets wat voor deze gelegenheid 
is gemaakt. 

Terugblikkend op de verkiezingen van 1946 benadrukte adjunct-
secretaris Reinier Gosker van de ARP het belang van het affiche. 
‘Toen na de bevrijding de doorbraakgedachte uitermate levendig 
was in ons volk, is het inderdaad van grote betekenis geweest, dat 
een 100.000-tal affiches, grote en kleine, over het gehele land ver-
spreid, aan de grote massa duidelijk maakten, dat duizenden Anti-
revolutionairen trouw zouden blijven aan hun beginsel. Iedere plaat 
achter de ramen was een getuigenis. Daar woont een man, die ook 
Antirevolutionair stemt.’ 11

De KVP nam ook het ‘staatssocialisme’ op de korrel, dat zijn be-
gerige klauw uitstrekt naar de bron van welvaart in Nederland. In het 
katholieke verkiezingsprogramma stond op de eerste plaats de ‘ver-
sterking der geestelijke en zedelijke grondslagen van ons volksle-
ven’.12 Bescherming van ‘de waarde van het gezin’ was daarbij van het 
grootste belang — zowel in morele als in materiële zin. Het verkie-
zingsaffiche van de KVP, waarop een groene hand (de kleur van de 
hoop) een gezin naar een beter bestaan tilt, getuigt daarvan. Daarbij 
keek de KVP met een schuin oog naar de PvdA, ook al werd op het 
plakkaat niet naar die partij verwezen. In haar program richtte de 
KVP zich vooral op de gezinnen van de arbeiders, die een ‘redelijk 
aandeel’ zouden moeten krijgen in de nationale welvaart. Het derde 
affiche van de KVP, net als in 1937 met een achtergrond van de natio-
nale driekleur, heeft betrekking op de bijzondere rechtspleging. Hier-
aan werden na de bevrijding mensen onderworpen die in de oorlog 
‘fout’ waren geweest. De klacht was dat er met twee maten werd ge-
meten: invloedrijke personen zouden buiten schot blijven, terwijl de 
kleine man onevenredig hard werd aangepakt.13 Op enkele affiches 
prijkt het nieuwe logo van de KVP. De partij zette de traditie van het 
meervoudig lijsttrekkerschap van de RKSP voort en ging met zes 
lijstaanvoerders de verkiezingen in (zie tabel 2, p. 79). Een van hen 
was Carl Romme, voor wie Frans Bosen een affiche maakte.
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Bosen ontwierp nog twee plakkaten die tegen de roden waren gericht, 
waarbij het onduidelijk was of hij de communisten of sociaaldemo-
craten in het vizier had, of misschien wel allebei.14 Het ene leek sterk 
op het affiche dat hij in 1929 voor de RKSP had ontworpen: ook hier 
dreigden de gele aren — symbolen van vruchtbaarheid en overvloed — 
weer overwoekerd te raken door rode doornen. Waar Bosen eerder 
de katholieken opriep om zich aaneen te sluiten, deed hij nu zo’n 
 appel op de christenen — wat beter aansloot bij de opzet van de KVP 
om niet een kerkelijke partij te zijn, maar open te willen staan voor 
degenen die met haar program instemden. Op het andere affiche 
van Bosen lijkt de stok waaraan een rode banier is bevestigd te zijn 
gebroken door de kracht van het kruis, dat in de katholieke kleur geel 
is uit gevoerd. 

De PvdA slaagde er niet in de oude scheidslijnen in het electoraat 
te doorbreken. De partij bleef in 1946 steken op 29 zetels — nota bene 
twee zetels minder dan de SDAP, VDB en CDU in 1937 gezamenlijk 
hadden behaald. De confessionele partijen hadden zich goed staande 
weten te houden tegen de verlokking van de PvdA (zie figuur 1, p. 26). 
De ARP verloor weliswaar vier zetels, maar dat zou vooral de tijde-
lijke ‘Colijnwinst’ uit de jaren dertig betreffen; de CHU bleef gelijk en 
de KVP ging zelfs een zetel vooruit. Onder de Moerdijk was de PvdA 
er echter wel degelijk in geslaagd katholieke kiezers te winnen.15 

Hoewel de frontale aanval van de PvdA op de antithese was mis-
lukt, keerden de tijden van het interbellum niet terug. De KVP pakte 
na de verkiezingen van 1946 de in 1939 begonnen samenwerking met 
de sociaaldemocraten weer op. In korte tijd formeerde de KVP’er 
Louis Beel een rooms-rood kabinet, het zogeheten ‘Nieuwe Bestand’. 

1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972

ARP 1 1 1 1 1 3 1 1 1

CHU 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KVP 6 6 8 1 1 4 4 1 1

Tabel 2
Aantal lijsttrekkers van ARP, CHU en KVP bij de Tweede Kamerverkiezingen, 1946–1972.
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Omdat de PvdA bezwaar maakte tegen het premierschap van KVP-
leider Romme vanwege diens nogal uitgesproken corporatistische 
opvattingen, nam Beel zelf maar de leiding van dit kabinet op zich. 
De ARP en CHU, die ten tijde van het interbellum voortdurend 
deel hadden uitgemaakt van de regering (de antirevolutionairen 
tot 1939), hadden het nakijken. In de oppositie hadden ze zo wel 
meer armslag om het kabinet op de korrel te nemen in de kwestie-
Indonesië. 

Grootste probleem waarvoor het kabinet-Beel werd gesteld was de 
onafhankelijkheid van Nederlands-Indië. In augustus 1945 had 
 Soekarno eenzijdig de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië 
uitgeroepen. Noodgedwongen kwam Nederland tot een akkoord met 
de Indonesische nationalisten: het Koninkrijk der Nederlanden en 
de nog te constitueren Verenigde Staten van Indonesië zouden als 
gelijkwaardige partners de Nederlands-Indonesische Unie vormen, 
met de koningin aan het hoofd. Ondanks deze aanzet tot soeverei-
niteitsoverdracht bleven de betrekkingen gespannen, zeker na de 
militaire interventie van Nederland in de zomer van 1947. De coalitie 
van KVP en PvdA bereidde intussen de grondwetsherziening voor 
die de nieuwe verhoudingen constitutioneel moest vormgeven. 

Dit alles leidde tot grote woede bij de in januari 1948 opgerichte 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en de protestants-
christelijke partijen, die niet verder wilden gaan dan een vorm van 
zelfbestuur binnen het Rijksverband.16 De ARP ageerde fel tegen 
de ophanden zijnde ‘ontbinding’ van het Koninkrijk en eiste onmid-
dellijk herstel van orde en rust in Nederlands-Indië. ‘Alleen krachtige 
handhaving van het Gezag, op de grondslag van het Recht, kan den 
chaos voorkomen.’17 Oud-premier Pieter Gerbrandy, die in de oorlog 
leiding had gegeven aan het naar Londen uitgeweken kabinet en nu 
voorzitter was van het Nationaal Comité ‘Handhaving Rijkseenheid’, 
stond op de derde plaats van de antirevolutionaire kandidatenlijst. 
Ook in de CHU was de verontwaardiging groot; partijleider Tilanus 
deed zelfs mee aan een protestbijeenkomst, wat voor de bedaagde 
en doorgaans weinig luidruchtige Unie een hele stap was. 

Beide protestantse partijen maakten in de verkiezingscampagne 
ook op hun affiches duidelijk waar zij stonden. De boodschap van de 
ARP was helder: herstel van de rechtsstaat in Nederlands-Indië, 
weergegeven door de bladeren van een palmboom ; en meer algemeen: 
de bijbel en de grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden als 
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staatkundige grondslag. De CHU verbeeldde de rijkseenheid op 
 allegorische wijze, met in het middelpunt een jonge vrouw in de her-
melijnen mantel, die de monarchie lijkt te personifiëren, geflankeerd 
door een vertegenwoordiger uit de West (Suriname en de Nederland-
se Antillen) en de Oost (Nederlands-Indië), omgeven door nationale 
symbolen bij uitstek: de driekleur en de Nederlandse leeuw. De CHU 
had zich kennelijk laten inspireren door een van de zijpanelen op de 
Gouden Koets, de Hulde der Koloniën. Koningin Wilhelmina kreeg 
de Gouden Koets als geschenk van de Amsterdamse bevolking ter 
gelegenheid van haar inhuldiging in 1898. De Unie wilde wellicht 
ook refereren aan het gouden jubileum van de abdicerende koningin. 
De jonge vrouw lijkt de Nederlandse maagd voor te stellen, de ver-
zinnebeelding van het Nederlandse gemenebest. 

Van de KVP is geen affiche bekend dat op de relatie met Neder-
lands-Indië inging. Het onderwerp lag waarschijnlijk te gevoelig in 
de katholieke achterban; niet voor niets besteedde de partij er ook 
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nauwelijks aandacht aan in haar verkiezingsprogramma.18 Als rege-
ringspartij droeg de KVP immers verantwoordelijkheid voor het 
 kabinetsbeleid. Hiertegen liep in eigen gelederen de voormalig minis-
ter van Koloniën Charles Welter te hoop. Hij stapte uit de partij en 
deed in 1948 met een eigen lijst aan de verkiezingen mee.

De kwestie-Indonesië domineerde de stembusstrijd, maar daar-
naast waren er wel degelijk ook andere zaken die speelden. Na de ge-
welddadige communistische machtsovername in Tsjecho-Slowakije 
in februari 1948 waarschuwden de christelijke partijen voor het ‘god-
deloze bolsjewisme’. De ARP wijdde speciaal een affiche aan het 
‘communistische gevaar’. Verder hadden de antirevolutionairen 
plakkaten laten ontwerpen die specifiek op de middenstanders 
en  arbeiders waren gericht. De partij voerde campagne met de leus 
‘gerechtigheid verhoogt een volk’, een tekst die afkomstig is uit het 
Bijbelboek Spreuken (14 :  34). De KVP richtte zich net als in 1946 
weer op het gezin; in haar programma pleitte zij onder meer voor 
 verruiming van de kinderbijslag. Verder bracht deze partij affiches 
uit met het lijstnummer en de naam van de zes lijsttrekkers, in dit 
geval Jan Andriessen. 
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De KVP hechtte trouwens veel waarde aan de inzet van de posters. 
‘Met affiches moet het gehele straatbeeld te veroveren zijn’, zo meende 
de Centrale Propagandaraad; het aantal opgehangen plakkaten moest 
een beeld geven ‘van de grootte en kracht der Partij’. Al maanden voor 
de verkiezingen werden de propagandisten de wijk ingestuurd om 
bij de bewoners te vragen of ze bereid waren de KVP-affiches op te 
hangen. ‘Voorts wordt aangeraden z.g. vliegende colonnes te formeren, 
die zich meer in het bijzonder zullen bezighouden met het beplakken 
van bruggen e.d. op de grote verkeerswegen en vooral de toegangs-
wegen tussen Zuid en Noord.’ 19

Omdat voor een grondwetswijziging een twee derde meerderheid 
voor de nieuwe relatie met Indonesië na de verkiezingen noodzake-
lijk was, poogde het kabinet verklaarde tegenstanders als de VVD 
en de CHU over de streep te trekken. De ARP wilde van geen wijken 
weten, maar Tilanus schikte zich — net als VVD-leider Pieter Oud — 
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in het onvermijdelijke. ‘Het zou zinneloos geweest zijn om nog jaren 
tegen de feitelijk ontstane situatie te blijven protesteren’, zo luidde 
zijn uitleg.20 De stembusuitslag leek hem gelijk te geven. Ondanks 
haar politieke ommezwaai ging de CHU er een zetel op vooruit 
(en de VVD twee), terwijl de ARP van de onverzettelijke Schouten 
gelijk bleef. Een veertiende zetel zat er voor haar niet in, omdat 
het net opgerichte Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) haar 
 stemmen uit de hoek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
afsnoepte. 

De KVP behield haar 32 zetels en bleef daarmee de grootste partij, 
wat geen geringe prestatie was. Enerzijds had zij te maken met de 
dissident Welter, die het op de behoudende katholieke kiezer had 
 gemunt; hij zette zich ook af tegen de regeringssamenwerking met 
de PvdA. Anderzijds moest de KVP zich de opdringerige sociaal-
democraten van het lijf houden. Zij dongen naar de steun van de 
 katholieke arbeiders door te pronken met de door minister Willem 
Drees ingevoerde noodwet Ouderdomsvoorziening. De KVP zette 
daar de kinderbijslagregeling voor met name grote gezinnen tegen-
over. Van twee kanten belaagd wist de KVP met bisschoppelijke 
steun — die voor het laatst bij de Kamerverkiezingen zou worden 
 gegeven — zich de concurrentie van het lijf te houden, ook al won 
Welter een zetel. De PvdA ging er twee zetels op achteruit.

De verkiezingsuitslag vertoonde een verschuiving naar rechts, 
wat het voor de KVP gemakkelijker maakte het kabinet te verbreden. 
De VVD en CHU werden in de regering gehaald, vanwege hun on-
misbare steun bij de tweede lezing van de grondwetswijziging inzake 
Indonesië. Door die medeverantwoordelijkheid liepen in de Unie 
de gemoederen hoog op; de gezelligheid die het interne partijleven 
doorgaans kenmerkte, was in deze tijd ver te zoeken. De KVP had de 
toetreding van liberalen en christelijk-historischen ook nagestreefd 
om in het kabinet meer tegenwicht te kunnen bieden aan de PvdA. 
Zonder die partij in de regering wilde zij echter ook weer niet, 
 vanwege de strijd tegen het communisme en om de voor de weder-
opbouw broodnodige arbeidsrust te bewaren. De PvdA verloor in 
het kabinet op ‘brede basis’ dus aan invloed, maar kreeg ter com-
pensatie van de KVP in 1948 het premierschap aangeboden. Zo’n 
tien  jaar lang zou Drees deze functie op overtuigende en succesvolle 
wijze vervullen, waarmee hij zeker bijdroeg aan de electorale aan-
trekkingskracht van zijn partij — zoals de KVP tot haar leedwezen 
zou ervaren.
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De Indonesische onafhankelijkheid had de Nederlandse politiek 
ruim vier jaar in beslag genomen. Na de soevereiniteitsoverdracht 
verdween deze kwestie niet meteen van tafel. Op voorspraak van 
de CHU en VVD was Nieuw-Guinea buiten de overdracht gehouden. 
Het debat in Den Haag over de toekomst van dit rijksdeel zou zo nu 
en dan behoorlijk oplopen. In 1951 liep het meteen al flink uit de hand: 
de liberale minister van Buitenlandse Zaken in het eerste kabinet-
Drees stapte op na een botsing met diens Tweede Kamerfractie over 
Nieuw-Guinea. Tijdens de erop volgende formatie leek de ARP van 
zins om toe te treden tot het kabinet, maar zij kon zich niet vinden in 
de portefeuilleverdeling. De breuk werd gelijmd,  waarna — in dezelf-
de samenstelling als voor de crisis — het tweede kabinet-Drees de 
zittingstermijn volmaakte. 

Anders dan in 1948 was er in de campagne voor de Tweede Kamer-
verkiezingen van 1952 geen thema dat de geesten echt in beroering 
bracht. Het vertrouwde sociaaleconomische strijdpunt over de ge-
wenste mate van overheidsingrijpen speelde op de achtergrond wel 
een rol. Op het KVP-affiche klinkt dat door, alhoewel de nadruk hier 
weer ligt op de ‘versterking van het Christelijk gezinsleven’, zoals 
de partij in haar programma bepleitte. Het affiche van de CHU toont 
het logo met de kerktoren waarmee de Unie zich sinds enkele jaren 
tooide en is verder nogal non-descript. Het lijkt vooral bedoeld om 
de naam van lijsttrekker Tilanus onder de aandacht te brengen. De 
positie van de CHU-leider was trouwens het doelwit geweest van 
de behoudende vleugel binnen de Unie. Tegenstanders van diens 
pragmatische  opstelling inzake de soevereiniteitsoverdracht hadden 
tevergeefs gepoogd hem aan de kant te schuiven. 

Het plakkaat van de ARP is een nogal ingewikkelde allegorische 
voorstelling. De partij, die op dat moment in de oppositie zat, wilde 
kennelijk laten zien dat zij nog altijd van groot belang was voor het 
land: de letters AR vormen de wortels van een boom met een blader-
dek in de vorm van Nederland.21 In het ledenblad van de ARP werden 
de leden opgeroepen een raambiljet op te hangen. ‘Ja, dat is ook vaak 
een kwestie van de vrouw. Zij zit in haar huis meer dan de man. En 
dan zo’n ding voor de ramen. Het belemmert het uitzicht. Het trekt 
zo de aandacht. Maar het moet ! … Natuurlijk — onze  mensen stemmen 
wel goed. Maar die duizenden anderen moeten het ook weten. En 
daarom een biljet voor het raam.’22 
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De KVP telde in 1952 maar liefst acht lijsttrekkers. Terwijl niet 
alleen de beide protestants-christelijke partijen maar ook de PvdA 
(Drees) en de VVD (Oud) maar één lijstaanvoerder kenden, werd 
 partijleider Romme steeds door anderen omringd. Officieel wilde 
de KVP als katholieke eenheidspartij met dit meervoudig lijsttrek-
kerschap de diversiteit van haar achterban tot uitdrukking brengen. 
Wat ook meespeelde om niet alleen met Romme in zee te gaan, was 
de wetenschap dat hij niet goed lag bij de arbeiders.23

Dat de katholieke arbeider de zwakke plek was, bleek nadat de 
stemmen waren geteld. De PvdA won drie zetels en kwam uit op 
 dertig zetels — evenveel als de KVP, die er twee verloor. In de nek-
aan-nekrace hadden de sociaaldemocraten echter zo’n 16.000 stem-
men meer in de wacht gesleept. De stembusuitslag werd in de media 
destijds zonder uitzondering gekenschetst als een politieke aard-
verschuiving. Volgens partijleider Romme had een aantal katholieke 
arbeiders de KVP in de steek gelaten en de PvdA aan de zege gehol-
pen.24 De KVP zal echter ook aan de Katholieke Nationale Partij 
(KNP) hebben verloren, zoals de lijst-Welter inmiddels heette: 
deze ging naar twee zetels. De tekortschietende propaganda werd 
ook op de korrel genomen. Ex-minister Maan Sassen sprak van 
 ‘onbegrijpelijke en niet appellerende aanplakbiljetten (en) het niet 
of onvoldoende verspreiden van raambiljetten’.25

Het grote probleem voor de KVP was haar grote interne verdeeld-
heid. Binnen de partij was de groep-Steenberghe actief, waartoe 
 enkele vooraanstaande katholieke hoogleraren en werkgevers be-
hoorden. Deze behoudende club weerde zich tegen de samenwerking 
met de PvdA; ze wilde het ‘staatssocialisme’ terugdringen. Daar-
tegenover stond de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB), die dreig-
de met de vorming van een katholieke arbeiderspartij wanneer de 
KVP haar op het sociale vlak niet tegemoet zou komen.26 De PvdA 
mat de tweespalt binnen de gelederen van haar rivaal breed uit, en 
met succes: met name in de arbeiderswijken van de steden in Brabant 
slaagde de PvdA erin om stemmen te winnen.27

Op sociaaleconomisch terrein tekende zich een aanzienlijke over-
eenstemming af tussen de ARP en CHU enerzijds en de VVD ander-
zijds. De drie partijen meenden dat de PvdA met haar niet-aflatende 
streven de sociale zekerheid uit te breiden te ver ging. Het drietal 
achtte de wederopbouw van de economie zo langzamerhand voltooid. 
De overheid kon dus een paar stappen terug doen en meer aan de 
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vrije maatschappelijke werkzaamheid overlaten. De liberale partij-
leider Oud lanceerde het idee van de ‘Derde Macht’: ARP, CHU 
en VVD zouden gezamenlijk moeten optrekken tegen de roomsen 
en roden, die het regeringsbeleid te veel zouden dicteren. Voor de 
beide protestants-christelijke partijen ging dat te ver; de antithese 
had  weliswaar aan kracht ingeboet, maar geheel verdwenen was 
die nog niet. 

De CHU bleef in 1952 op negen zetels steken. De ARP verloor 
een zetel en kwam uit op twaalf. Door Schouten werd deze achter-
uitgang niet uitsluitend toegeschreven aan het GPV en de emigratie 
(nogal wat gereformeerden waren na de bevrijding naar Canada en 
de Verenigde Staten vertrokken). Dit keer nam hij eveneens een 
 ‘verslappen van de principiële tucht’ waar bij de ARP-kiezers.28 
 Ondanks het verlies traden de antirevolutionairen, op aandringen 
van de KVP, toe tot het kabinet — voor het eerst na de Tweede 
 Wereldoorlog. In feite namen zij de plaats in van de VVD, die voor 
de eer had bedankt. Na veel geharrewar over de verdeling van de 
 ministersposten kwam in augustus 1952 het  derde kabinet-Drees 
tot stand. 

De verkiezingsnederlaag in 1952 had diepe wonden geslagen bij 
de KVP. De roep om herstel van de katholiek-staatkundige eenheid 
stak de kop op. Mede door bisschoppelijke druk keerde de KNP van 
Welter tot de moederpartij terug. Het episcopaat hielp verder een 
handje door in 1954 een mandement uit te vaardigen, waarin het 
 stelde dat ‘een doorbraak naar de Partij van de Arbeid een even grote 
afbraak is van de eigen katholieke partij’. Katholieke PvdA-leden 
werden opgeroepen deze partij te verlaten, ‘uit grote bezorgdheid 
voor het zieleheil van hen die tot nog toe aan ons bisschoppelijk ver-
maan geen gehoor hebben gegeven’.29 De KVP bezag deze inmenging 
met gemengde gevoelens; de PvdA reageerde als door een wesp ge-
stoken. De onderlinge verhoudingen verslechterden verder toen de 
KVP al in de zomer van 1955 haar verkiezingscampagne startte onder 
de provocerende leuze ‘O ’56’ (Overwinning ’56). Op een zondag werd 
bij de parochiekerken een folder uitgedeeld met daarin een tekening 
van in vlammen opgaande gebouwen van katholieke instellingen. 
‘Als de rode haan victorie kraait’, zo luidde de tekst, die binnen de 
KVP lang niet overal in goede aarde viel. De PvdA was  woedend; 
de partijvoorzitter sprak van een ‘misdadige insinuatie’. Het was 
de opmaat naar een harde, verbeten verkiezingsstrijd met vele inci-

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   93 20-10-15   14:34



94

3 De antithese voorbij ( 1945–1967)

denten. De beide coalitiegenoten, die al zo’n tien jaar ge zamenlijk de 
spil van de regering vormden, belaagden elkaar over en weer met be-
schuldigingen en hatelijkheden. 

Inzet van het tweegevecht tussen rood en rooms was vooral de 
vraag wie de grootste partij zou worden. Beide partijen hadden dertig 
zetels. De loting om de lijstnummers werd gewonnen door de KVP, 
die onder nummer één de verkiezingen in kon gaan. De campagne 
ontpopte zich tot een tweestrijd tussen Drees en Romme. De KVP 
had in 1952 gezien hoe de PvdA met een geheel op Drees gerichte 
campagne had geglorieerd. Zij stapte af van het meervoudig lijsttrek-
kerschap (zie tabel 2, p. 79 ) en koos nu voor Romme als enig boeg-
beeld — ook al werd er getwijfeld aan diens electorale populariteit 
vanwege zijn wat ‘gladde’ imago.30 De KVP presenteerde Romme als 
‘de lijsttrekker, de hemelbestormer’.31 Een huis-aan-huis verspreide 
folder toonde foto’s van hem als echtgenoot, grootvader, professor 
en poli ticus. Maar de KVP durfde het kennelijk niet aan zijn kop op 
het verkiezingsaffiche te zetten; het bleef bij een plakkaat met zijn 
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naam en het lijstnummer één, in de nationale kleuren rood, wit en 
blauw, en de pauselijke kleuren geel en wit, ontworpen door de teke-
naar Gerrit Mol. Op de katholieke affiches waren ondanks de felle 
concurrentieslag geen sneren naar de sociaaldemocraten te vinden; 
die gewoonte was na de oorlog snel verdwenen. In plaats van aan-
dacht te schenken aan haar vijanden stelde de KVP wat zij belangrijk 
vond op de voorgrond. De partij verspreidde een plakkaat met daarop 
een moeder en klein kind — wederom een verwijzing naar de gezins-
politiek, die zo’n centrale plaats innam in haar program. Het affiche, 
dat volgens het Limburgsch Dagblad ‘de katholieke kiezer wel zeer 
sterk aanspreekt en op een wijze, die weet te overtuigen’, was vorm-
gegeven door de tekenaar Lambert Simon.32 

In het geweld tussen de beide politieke grootmachten kwamen 
de andere partijen er nauwelijks aan te pas. De ARP sprak van een 
‘vals dilemma’ dat de KVP en PvdA aan de kiezers opdrongen.33 Bij 
de antirevolutionairen was Schouten als lijsttrekker opgevolgd door 
de zakelijke Jelle Zijlstra, die minister van Economische Zaken was 
geweest in het derde kabinet-Drees. Bij die gelegenheid stond het 
partijorgaan nog eens stil bij de voordelen van het eenhoofdige lijst-
trekkerschap. Een groot pluspunt was de ‘eenheid in de propaganda’: 
verschillende aanvoerders in de diverse regio’s zou alleen maar tot 
verwarring leiden. Bovendien was het efficiënter. ‘Men denke zich 
slechts in wat het financieel en organisatorisch voor consequenties 
heeft dat er in plaats van één zeg tien afzonderlijke reclameplaten 
moeten worden gedrukt.’34 

Zijlstra verscheen op een affiche dat niet vierkant maar driehoekig 
van vorm was — tot nu toe de enige keer dat een dergelijk formaat 
werd gebruikt. Het partijblad vond het affiche ‘simpel en eenvoudig’, 
en drukte de partijleden op het hart het overal op te hangen, ook al 
leek het dat een paar meer of minder er niet toe deden. ‘Maar iedere 
plaat doet ook zijn werk. Het is een bewijs van leven, van belang-
stelling, van activiteit.’ Het blad adviseerde het ‘weersbestendige’ 
behangersplakmeel te gebruiken om het aan te plakken. 35 Verder 
kwam de ARJOS, de jongerenorganisatie van de ARP, met een eigen 
affiche waarmee zij de ‘jeugd’ (dat wil zeggen de 21-jarigen en ouder) 
opriep om ARP te stemmen. 

Voor de CHU trad als vanouds Tilanus in de ring. Het affiche 
was wat gemoderniseerd; met een schild in de gebruikelijke kleur 
oranje en de verrassende kleur groen in plaats van het traditionele 
Unie-blauw.36
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De verkiezingsuitslag was net als in 1952 een grote verrassing. 
De KVP won weliswaar drie zetels (waarvan er waarschijnlijk twee 
van de teruggekeerde KNP waren), maar de PvdA ging er vier op 
vooruit. Daarmee werden de sociaaldemocraten onmiskenbaar de 
grootste partij. De CHU verloor één zetel, de ARP twee. Na de ver-
kiezingen werd het aantal zetels in de Tweede Kamer uitgebreid 
van 100 naar 150 en in de Eerste Kamer van 50 naar 75 (waardoor 
de fracties navenant groter werden). 

Na een maanden durende formatie kwam het vierde kabinet-
Drees tot stand, waarin de katholieke Marga Klompé als eerste vrou-
welijke minister haar opwachting maakte. Dat de formatie zo lang 
duurde, kwam door de vele twistpunten: zo wilde de KVP de bezits-
vorming, één van haar stokpaardjes, fiscaal faciliteren, terwijl dit 
voor de PvdA niet zo hoefde. De twee kemphanen hielden het dit keer 
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geen vier jaar meer met elkaar uit. In december 1958 struikelde de 
coalitie over een probleem rond de belastingen. Zo kwam aan twaalf 
jaar rooms-rode samenwerking een einde. De aanleiding was futiel 
geweest, maar de wil om er gezamenlijk uit te komen was verdwenen 
— daarvoor waren de onderlinge verhoudingen te zeer verstoord 
 geraakt en beide partijen te veel uit elkaar gegroeid. In de kern 
kwam het erop neer dat de PvdA in de sociaaleconomische sfeer 
meer overheidsbemoeienis en regulering wilde, en de KVP juist 
 minder. De katholieken hadden genoeg van de bestedingsbeperking 
die de sociaaldemocraten voorstonden. Met de door hun gekoesterde 
wensen als bezitsvorming, lagere belastingen en vrijere loonvorming 
— alle verlangens waarbij de staat meer op afstand kwam te staan — 
vond de partij meer aansluiting bij de VVD.37 

De vier thema’s die de KVP in de campagne voor de vervroegde 
verkiezingen in maart 1959 centraal stelde, pasten hierbij: Bezit voor 
iedereen, Baas in eigen huis, Wij bouwen voort en Volop werk. Aan 
elk onderwerp was een affiche in dezelfde stijl gewijd, ontworpen 
door de bekende reclametekenaar Frans Mettes in de zogenoemde 
‘Zwitsers/humoristische stijl’.38 Toch waren de donkere posters 
 bepaald niet vrolijk te noemen, waar nog bijkwam ‘of het wel goed 
is in winter en voorjaar met een affiche te komen op zwarte onder-
grond’, aldus een kritische evaluatie van de verkiezingscampagne. 
Ook werd geconstateerd dat ‘de geneigdheid om affiches voor de 
 ramen te hangen blijkt te minderen’. Opmerkelijk genoeg werd 
dat toegeschreven aan de waarneming dat er bij PvdA-kiezers ook 
minder plakkaten hingen: ‘de Katholieken worden dan minder 
 geprikkeld en komen dus minder vlot tot activiteit’.39 Romme was 
weer de enige lijsttrekker, al had hij intern laten weten wel terug 
te willen treden.

Bij de CHU werd Tilanus weer lijsttrekker, voor de vijfde keer, 
maar nog altijd zonder dat zijn beeltenis op het affiche verscheen.  
De leus ‘in ‘s lands belang’ was niet echt onderscheidend; geen 
 wonder dat er in de Unie werd geklaagd over een bleek profiel. Dat 
vlakke imago was een uitvloeisel van de wens van de CHU om tegen-
stellingen te overbruggen en de eenheid te bevorderen; Tilanus wees 
erop dat het zoeken naar synthese het gevolg was van de afwijzing 
van de antithese.40 ‘Op veler verzoek’ was er weer gebruikgemaakt 
van lichtgevende verf, voor de kleur oranje.41 Omdat de VVD in 
1956 groter was geworden dan de Unie, moest deze het nu met lijst-
nummer vijf doen. 
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De ARP wees Zijlstra weer als lijstaanvoerder aan. Op het affiche 
verscheen opnieuw zijn kop, ‘uitgevoerd in natuurlijke gelaats-
kleuren tegen een witte achtergrond’. Opmerkelijk genoeg was dit 
affiche ook van de hand van Mettes, die in dat jaar ook de KVP- 
affiches had ontworpen. Van het cijferaffiche konden de aanduiding 
‘AR’ en het cijfer ‘3’ ook in lichtgevende verf worden uitgevoerd. 
‘Dit is met name geëigend voor de laatste periode (1-12 maart) als 
 menig reeds eerder aangeplakt biljet wegens “ouderdom” vervangen 
moet worden.’42

De uitslag van de verkiezingen was voor de KVP gunstig: terwijl 
zij haar zeteltal behield, verloor de PvdA er twee. Daarmee werd de 
KVP weer de grootste partij. ARP en CHU gingen beide een zetel 
achteruit. De VVD steeg van dertien naar negentien zetels. De libe-
ralen lieten nu ook de ARP achter zich. De antirevolutionaire partij-
leider Zijlstra merkte op dat, gezien het verlies van zijn partij en 
de Unie, ‘reformatorisch Nederland niet langer gescheiden kon op-
trekken’.43 Tot veel leidde zijn uitspraak overigens niet. De uitslag 
bezegelde de breuk in de ‘brede basis’. De PvdA maakte plaats voor 
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de zegevierende VVD in het door de beminnelijke maar weinig reso-
lute Jan de Quay (KVP) geleide kabinet, dat verder bestond uit KVP, 
ARP en CHU. De regeringscombinatie, die met haar samenstelling 
deed denken aan de  beide kabinetten-Colijn in de jaren 1933–1937, 
zette in op liberali sering en vermindering van de regulerende rol van 
de overheid.  Ondanks een kortstondige crisis, waarvan iedereen zich 
afvroeg of die echt nodig was geweest, hield de nieuwe confessioneel-
liberale coalitie stand tot de reguliere verkiezingen in 1963.44

Het tableau van de lijsttrekkers zag er bij de Tweede Kamer verkie-
zingen in mei 1963 geheel anders uit dan in de jaren vijftig. Na het 
vertrek van Schouten in 1956 ontbraken nu ook de beide  andere con-
fessionele partijleiders die na de Tweede Wereldoorlog waren aan-
getreden. Romme had zich in 1961 vanwege gezondheidsredenen 
 teruggetrokken, Tilanus stelde zich twee jaar later niet meer verkies-
baar. Het drietal behoorde met PvdA-leider Drees (die in 1958 was 
teruggetreden) en VVD-leider Oud (die net als Tilanus in 1963 de 
Kamer verliet) tot de generatie leiders die hun partij  hadden gedomi-
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neerd en voor de buitenwacht het gezicht daarvan waren geweest. 
Zij waren gewend om hun achterban in traditionele, ideologische 
 termen aan te spreken. De nieuwe lichting partijleiders zou de on-
betwiste machtspositie van hun voorgangers ontberen, en trouwens 
ook in andere opzichten van hen afwijken — al was het maar omdat 
de televisie andere kwaliteiten zou vragen.45 

Omdat Zijlstra — die Schouten in 1956 was opgevolgd — ook ver-
trok, was in alle drie de confessionele partijen het partijleiderschap 
vacant. In de CHU kostte de opvolging nog de minste moeite. Henk 
Beernink, al lange tijd Tweede Kamerlid, werd overeenkomstig de 
christelijk-historische traditie de enige lijsttrekker. Het affiche uit 
1963 vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met dat uit 1959: 
de schrijfwijze ‘C.-H.U.’ en de in de schuine balk weergegeven leuze, 
de kleuren — in feite de gehele vormgeving alsook de leuze zelf.  
Het enige wat echt afweek was de naam van de lijsttrekker. 
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Zowel in de ARP als de KVP leidde het vervullen van de vacature 
van de politiek leider tot problemen. In beide partijen werd de op-
lossing gezocht in het meervoudig lijsttrekkerschap (zie tabel 2, 
p. 79). De ARP, waarin zich in deze tijd een conflict openbaarde 
 tussen een traditionele en vernieuwingsgezinde stroming, wees drie 
lijstaanvoerders aan: Bauke Roolvink, die tot de behoudenden kon 
worden gerekend, en Barend Biesheuvel en Jan Smallenbroek, die 
het nieuwe ‘evangelisch-radicale’ gedachtegoed aanhingen. Alle drie 
kregen ze hun eigen affiche, dat afgezien van hun namen identiek is. 
Helder was het plakkaat niet, vanwege de combinatie van moder-
nistische vormgeving en traditionele boodschap. De leus ‘AR, uw 
 eigen huis’ had niets te maken met de woningnood of het eigen huis-
bezit, maar was bedoeld als een ideologisch appel van de ARP op haar 
kiezers om ‘mee te bouwen aan een staatkundig tehuis, dat op een 
goed fundament rust. Het fundament van de Bijbel’. Door op de ARP 
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te stemmen, leverde de kiezer een bijdrage aan dat antirevolutionaire 
onderkomen. ‘Indien dat huis u vertrouwd is, blijft het trouw! Indien 
u dat huis verlaten hebt, ga het dan nu weer versterken! Indien u dat 
huis nog niet kent en u zich politiek dakloos voelt, treedt er dan nu 
binnen. U bent er welkom dat u uw entree gemaakt hebt door uw 
 keuze te bepalen op lijst 4’.46 De slogan was velen niet duidelijk; ach-
teraf gaf de ARP toe dat die niet zo geslaagd was geweest.47 

In de KVP had partijleider Romme in 1961 het voorzitterschap 
van de Tweede Kamerfractie neergelegd en zijn zetel ter beschikking 
gesteld — niet alleen wegens zijn broze gezondheid, maar ook omdat 
hij in botsing was gekomen met de partijvoorzitter over zijn politiek 
leiderschap. In het machtsvacuüm dat met zijn vertrek ontstond 
werd tijdelijk voorzien door Wim de Kort, die Romme opvolgde als 
fractievoorzitter. In 1963 zou hij één van de lijsttrekkers zijn, samen 
met Klompé, Jo Cals en Jan Maenen. Het door Gijs den Ouden ont-
worpen affiche trachtte de verkiezingsleus van de KVP — ‘Voor ieder-
een die vooruit wil zien!’ — te verbeelden met een radar, die is beves-
tigd aan een mast in de vorm van het lijstnummer. ‘Het toekomst-
perspectief is tevens gesuggereerd door een schematische weergave 
van de lucht, waarheen zich de blik in de toekomst richt’, zo luidde 
de ongetwijfeld voor veel kiezers onmisbare toelichting in De Maas
bode. ‘Het geheel suggereert aldus een ruimtewerking.’48 De tot-
standkoming van het affiche had heel wat voeten in de aarde gehad: 
er was in de Centrale Propagandaraad nogal wat kritiek op de kleur 
rood, ‘vanwege de erfelijke belasting’ — waarmee ongetwijfeld de 
PvdA zal zijn bedoeld.49

De grote verliezer van de verkiezingen was de PvdA. In de oppo-
sitie leverde zij vijf van de 48 zetels in. De regeringsdeelname kwam 
de liberalen op een verlies van drie zetels te staan. De ARP verloor 
een zetel, terwijl de CHU en KVP er beide één bijkregen. De KVP 
werd zodoende met afstand de grootste partij. Zij zette de samen-
werking met VVD, ARP en CHU voort, zij het onder leiding van een 
andere premier. De Quay, die er geen zin meer in had, werd opgevolgd 
door zijn partijgenoot Victor Marijnen. Voor het eerst verbond een 
regeringscoalitie zich aan een tamelijk gedetailleerd regeerakkoord, 
het befaamde ‘Akkoord van Wassenaar’. Dit kon echter niet voor-
komen dat het kabinet binnen twee jaar ten val kwam. Zonder ver-
vroegde verkiezingen kwam het kabinet-Cals tot stand, waar de 
PvdA de plaats van de VVD had ingenomen. Voor de CHU ging deze 
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partnerruil te ver, waarna zij voor het eerst sinds 1948 voor de oppo-
sitie koos. Het kabinet-Cals sneefde op zijn beurt al in oktober 1966. 
Een overgangskabinet geleid door de voormalige ARP-leider Zijlstra 
bereidde vervolgens de verkiezingen voor, die in februari 1967 
 zouden worden gehouden. De verkiezingsuitslag zou dramatisch 
zijn, met grote gevolgen voor ARP, CHU en KVP. 
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