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De totstandkoming van het CDA is een langdurig proces geweest, 
dat op gang kwam na de Tweede Kamerverkiezingen van 1967, nadat 
de KVP zwaar had verloren. In de jaren vijftig hadden de ARP en 
CHU hun kiezersaanhang al zien afbrokkelen. De emancipatie van 
de katholieken en de gereformeerde ‘kleine luyden’ leek langzamer-
hand voltooid; hun zuilen begonnen uiteen te vallen door de secula-
risering en individualisering van de samenleving. Daarmee werd de 
machtspositie van de confessionele drie in de Nederlandse politiek 
bedreigd (zie figuur 1, p. 26 ). Vanaf 1918 tot 1967 hadden ARP, CHU 
en KVP (en haar voorloper, de RKSP) minstens de helft van het aan-
tal Kamerzetels bezet. In 1967 kwam aan deze hegemonie een einde; 
in 1972 vergaarde het drietal samen slechts 48 zetels. Dat alleen hun 
samengaan redding zou kunnen bieden zagen de partijen wel in, maar 
dat wilde niet zeggen dat het groeiproces van een leien dakje ging 
— daarvoor verschilden de culturen van de drie partijen te veel van 
elkaar. Naast problemen over het karakter van de nieuwe partij en 
de plaats van het evangelie daarin, waren er ook allerlei organisatori-
sche obstakels. 

Het fusieproces voltrok zich in een periode waarin de Nederland-
se maatschappij ingrijpend veranderde, wat ook weer aanzienlijke 
gevolgen had voor de campagnevoering. Niet alleen slonk het kiezers-
aandeel van ARP, CHU en KVP, het aantal partijleden nam eveneens 
drastisch af, waardoor het reservoir van potentiële campagnemede-
werkers (de ‘sjouwers’) kleiner werd. Van huisbezoek kwam het 
 nauwelijks meer, ook al door de opkomst van de televisie. Door dit 
nieuwe medium kwam de persoon van de lijsttrekker sterker op de 
voorgrond te staan, terwijl tegelijkertijd de beginselen, die in de 
hoogtijperiode van de verzuiling in het middelpunt stonden, verder 
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buiten beeld raakten. Het meervoudig lijsttrekkerschap raakte uit 
de tijd; de campagnes draaiden voortaan om die ene lijstaanvoerder. 
Om maar zo goed mogelijk over te komen op het beeldscherm, kregen 
lijsttrekkers adviezen over een nieuwe coupe, een modernere bril 
en andere uiterlijkheden. 

Kortom: de ouderwetse, ideologisch getinte benadering van de 
kiezer van weleer voldeed niet meer; partijen moesten zoeken naar 
nieuwe, moderne en meer persoonlijke vormen om het electoraat, 
en met name het jongere deel daarvan, aan te spreken. Er kwamen 
overigens steeds meer jonge kiezers bij, niet alleen door de groeiende 
bevolking , maar ook door de verlaging van de kiesgerechtigde leef-
tijd: van 23 jaar in 1946 naar 21 jaar in 1963, en 18 jaar in 1972. Daar-
bij kwam dat in 1970 ook de opkomstplicht was afgeschaft. Partijen 
moesten alles uit de kast halen om de kiezer te mobiliseren. 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 was van een nieuwe 
 aanpak nog niet heel veel zichtbaar, althans niet bij de confessionele 
drie. De verkiezingen waren vervroegd vanwege de val van het kabi-
net dat werd geleid door KVP’er Jo Cals, door toedoen van Norbert 
Schmelzer, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de KVP. 
Broedermoord dus, wat electoraal weinig goeds voorspelde. Zou 
de KVP erin slagen de grootste partij te blijven? Van het verkiezings-
affiche had de Centrale Propagandaraad (CPR) vanwege tijdgebrek 
weinig werk kunnen maken. ‘Een uitermate simpel geval, waarop 
geen idee naar voren wordt gebracht’, zo gaf de CPR zelf toe.1 Er is 
wel een leuze vermeld: ‘waardenvast, welvaartsvast’. Wat betreft 
de eerste term was er volgens het katholieke dagblad De Maasbode 
sprake van ‘een welbewuste drukfout om erop te wijzen dat het 
om heel wat meer waarden gaat dan de vastheid van het geld alleen’.2 
Meest in het oog springend op de affiches was het lijstnummer, de 
grote ‘1’, afgebeeld in het rondje dat op het stembiljet rood moest 
 worden gemaakt. Net als in 1963 had de KVP vier lijsttrekkers  
— op aandringen van de regionale partijverbanden. Zij hadden zo 
hun bedenkingen bij de electorale wervingskracht van de beoogde 
enige lijsttrekker Schmelzer, waarbij diens rol bij de val van het 
 kabinet-Cals zeker zal hebben meegespeeld.3 Hij voerde daarna 
 alleen de lijst in Limburg aan. In tegenstelling tot de affiches van 
de drie andere lijsttrekkers ontbrak Schmelzers naam op zijn plak-
kaat, wat wel geen toeval zal zijn geweest. 
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In de KVP-campagne trokken de kortgerokte ‘KVP-girls’ de aan-
dacht — tot afgrijzen van de CHU. De Unie stuurt geen ‘geschenken-
grietjes’ de straat op en trekt ook niet met een verkiezingskaravaan 
door het land, aldus het partijblad. Zij probeerde daarentegen ‘de 
 kiezer op de traditionele wijze ervan te overtuigen dat je met een 
evenwichtige partij als de Christelijk-Historische Unie beter uit 
bent’.4 De geringe aandacht die de Unie aan de campagne besteedde, 
duurde ook in 1967 nog voort. ‘Ik kreeg schrikbarend veel de vrije 
hand!’, aldus Frits Frietman, die toen het verkiezingsaffiche ont-
wierp.5 Hij werkte op het partijbureau van de CHU en studeerde 
 tegelijk aan de Academie voor Beeldende Kunsten. In 1963 was 
de  geopende helm geïntroduceerd, volgens Frietman als symbool 
van openheid en transparantie: ‘de CHU zou met open vizier strijden 
in de politiek’. De helm moest op het affiche staan en als kleuren ge-
noten oranje en blauw de voorkeur — maar verder kon de ontwerper 
zijn gang gaan. De naam van Henk Beernink, die opnieuw lijsttrekker 
was geworden, werd uiterst bescheiden in de linkeronderhoek af-
gedrukt.

Meer dan de KVP en de CHU werd de ARP in die jaren beroerd 
door de tijdgeest. Onder invloed van de ‘evangelisch-radicale’ stro-
ming die een progressieve koers voorstond, noemde zij zichzelf sinds 
1966 ‘Evangelische Volkspartij’. De ondertitel was volgens partij-
secretaris Willem de Kwaadsteniet ‘geen pretentie, het is geen ver-
eenzelviging van onszelf met het evangelie. Het is een belijdenis, een 
uiting waar wij voor onszelf als politieke partij onze basis, ons uit-
gangspunt en ons richtsnoer vinden’.6 Op het verkiezingsaffiche van 
1967 kwam deze ‘belijdenis’ terug in de aanduiding ‘evangelische 
 politiek’. De ARP koos verder voor een opvallende fuchsia-paarse 
kleur. ‘Ons aanplakbiljet heeft een opvallende kleur. Men herkent het 
uit de verte’, aldus het partijblad.7 Die keuze was snel gemaakt: ‘die 
kleur deed het heel goed en was erg aansprekend; daarom besloten 
we die tot huiskleur te maken’, vertelt Dick Corporaal, die in 1973 
De Kwaadsteniet als partijsecretaris was opgevolgd. Anders dan in 
1963 koos de ARP na veel gesteggel voor één lijsttrekker: de ambitieuze 
Barend Biesheuvel voerde in het hele land de kandidatenlijsten aan. 
Gezien de traditie van de ARP op dit vlak is het opvallend dat een 
beeltenis van hem op het verkiezingsaffiche ontbrak.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen kwam hard aan voor 
de KVP, die acht zetels verloor. Ook de CHU ging een zetel achteruit, 
terwijl ze juist op meer had gerekend. De ontzuiling liet zich gelden, 
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zij het dat de ARP twee zetels won, voor het eerst sinds de Kamer-
verkiezingen van 1937. Deze winst werd toegeschreven aan het 
 ‘Jelle-effect’ — een verwijzing naar de antirevolutionaire premier 
Jelle Zijlstra, die na het heengaan van het kabinet-Cals met een 
rompkabinet de verkiezingen had voorbereid. Hij was door caba-
retier Wim Kan bezongen in het liedje ‘Waar we heen gaan, Jelle 
zal wel zien’ (op de melodie van de song ‘Yellow Submarine’ van 
The Beatles), wat de electorale populariteit van zijn partij ten goede 
zou zijn gekomen. 

Al met al hadden de confessionele partijen voor het eerst sinds 
1918 minder dan de helft van de zetels in de Tweede Kamer. Tegen 
deze achtergrond kwamen er al snel verkennende gesprekken op 
gang tussen vertegenwoordigers van ARP, CHU en KVP in de ‘Groep 
van Achttien’ over nauwere samenwerking en een mogelijke fusie.8 
Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 1970 deden de drie partijen 
voor het eerst met één lijst en één programma mee, zij het slechts 
in twee provincies: in Limburg en Friesland. De advertentie in 
het Limburgs Dagblad is gelijk aan het affiche dat voor de Staten-
verkiezingen was ontworpen. De namen van de drie partijen stonden 
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in een cirkel, ‘een teken dat de samenwerking tussen de drie aan- 
geeft en laat zien dat iets nieuws is bereikt’.9 Zowel in Limburg als 
in Friesland presenteerden de drie partijen zich als eenheid, en 
 wilden zij éénstemmigheid, daadkracht en bovenal gezamenlijk- 
heid uitstralen. 

Op landelijk niveau waren de partijen nog lang niet zover als in 
 beide provincies. Het in 1967 aangetreden kabinet-De Jong van  
ARP, CHU, KVP en VVD had de volledige termijn uitgezeten,  
waarna in april 1971 Kamerverkiezingen volgden. De confessio- 
nele drie  kwamen niet verder dan een ‘gemeenschappelijk urgentie-
programma’, maar hadden daarnaast ook nog hun eigen program- 
ma’s. Voor een gezamenlijke verkiezingscampagne liepen zij even-
min echt warm. Het dagelijks bestuur van de CHU sprak de voorkeur 
uit voor ‘een landelijk verkiezingsbillet (van verschillende grootten 
en niet gemeenschappelijk met ARP en KVP)’; de partij wilde dat 
‘het Uniegeluid niet verloren gaat’.10 De ARP stelde ook liever haar 
eigen identiteit centraal, aldus Biesheuvel, die weer als lijsttrekker 
was aangewezen. ‘Want laat ik dit duidelijk stellen: ondanks de 
 plezierige samen werking met CHU en KVP ben ik nog steeds blij 
 anti-revolutionair te zijn.’11 De KVP koesterde eveneens haar eigen-
heid; het kon niet zo zijn ‘dat de KVP niet meer haar eigen mars- 
route bepaalt’.12

Zo voerden de drie partijen alle hun eigen campagne, met hun 
 eigen affiches. De ARP ging verder met de kleur paars: een consis-
tente uitstraling werd belangrijk geacht.13 De partij stelde Biesheuvel 
centraal in de campagne, aangezien zijn populariteit groot was.14 
Hij verscheen dit keer wel op het verkiezingsaffiche, in een staats-
man-achtige pose, gefotografeerd door Max Koot, destijds de officiële 
fotograaf van het Koninklijk Huis.15 De vraag naar affiches met de 
beeltenis van ‘Mooie Barend’ was zo groot dat de ARP 5000 zwart-
wit posters met een foto van een lachende Biesheuvel liet bijdrukken. 
De partijleiding vroeg zich af of bij volgende campagnes nog niet 
veel meer gebruik zou moeten worden gemaakt van dergelijke ‘kop-
affiches’, hoewel men zich ook wel realiseerde dat dit afhankelijk was 
van de vraag wiens hoofd erop zou komen te staan. Geïnspireerd door 
het Biesheuvel-affiche maakte de ARJOS een alternatieve poster 
met de tekst ‘Barend Bis’, refererend aan het feit dat de bij de jonge-
ren populaire Biesheuvel voor de tweede keer de enige lijsttrekker 
van de ARP was geworden.16
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Na de tegenvallende verkiezingsuitslag in 1967 zag de CHU in 
dat ze een fikse achterstand had in de professionele, moderne 
 campagnevoering. De Unie trok vier jaar later public relations- 
deskundigen aan om de partij weer in contact te brengen met het 
 veranderende kiezerspubliek.17 Het ingehuurde reclamebureau 
sloeg echter met zijn adviezen de plank helemaal mis. Zo verscheen 
in krantenadvertenties een montagefoto van lijsttrekker Berend-Jan 
Udink (die Beernink was opgevolgd) met lang haar — hoog mode in 
die tijd bij jongeren — om aan te geven dat de CHU-voorman daar-
mee geen problemen had en helemaal niet ouderwets was. ‘Naar 
mijn oordeel hebben deze public relations acties niet meegewerkt 
aan een consistent beeld van de C.H.U. bij de kiezer’, zo stelde Udink 
achteraf droog vast.18

Dat de CHU meer met de tijd mee wilde gaan, werd ook duidelijk 
uit het verkiezingsaffiche: voor het eerst in haar geschiedenis werd 
de lijsttrekker hierop afgebeeld. Het plakkaat dat de Unie aanvankelijk 
voor ogen had, moest simpel zijn met enkel het lijstnummer, de partij-
naam en de naam van de lijsttrekker in de traditionele partijkleuren 
oranje en blauw. De keuze voor wel of geen foto van de lijsttrekker op 
het affiche werd overgelaten aan het reclamebureau Han Snel, waar 
politieke geestverwanten werkzaam waren.19 Toen het bureau met 
een ontwerp kwam met daarop een foto van Udink, ging de propa gan-
da commissie daarmee akkoord.20 Op het uiteindelijke affiche was 
de kleur blauw echter vervangen door geel — nota bene de kleur waar-
van de katholieken zo lang gebruik hadden gemaakt. Tegen een ach-
tergrond van fel gele en oranje cijfers en letters stond een portret 
van Udink in een helder zwart-wit contrast. Alles was erop gericht 
om de eerste man van de CHU als modern te laten overkomen.21 
De hele campagne was rond Udink opgebouwd, wat een fundamen-
tele breuk betekende met de traditie van de Unie om het beginsel 
voorop te stellen. De nadruk op de persoon ging het Tweede Kamerlid 
Henk Kikkert te ver, maar hij kreeg geen gehoor.22 

Net als de CHU besloot de KVP in 1971 ook voor het eerst de kop 
van haar lijsttrekker op het verkiezingsaffiche af te beelden. De partij 
was weer afgestapt van het meervoudig lijsttrekkerschap, niet alleen 
om zo de eenheid van de partij te benadrukken, maar ook vanuit een 
oogpunt van communicatie. ‘De KVP-kiezer, zo luidde de argumen-
tatie, koos gemakkelijker dan vroeger een kandidaat die hem aan-
sprak.’23 Het had voor de hand gelegen dat zittend premier Piet de 
Jong die ene lijstaanvoerder zou worden: hij was per slot van reke-

88

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   115 20-10-15   14:34



116

4 Van drie naar één : op weg naar het CDA ( 1967–1982)

ning de eerste naoorlogse minister-president die zonder tussentijdse 
crisis met zijn kabinet de volle regeerperiode had uitgediend. De 
Jong wilde wel, maar werd door de KVP als te behoudend gezien; 
de partij wilde het centrumrechtse kabinetsbeleid niet tot inzet van 
de verkiezingen maken. De minister-president moest plaatsmaken 
voor de minister van Onderwijs uit zijn kabinet, de als meer vooruit-
strevend bekendstaande Gerard Veringa. Die moest als lijsttrekker 
voorkomen dat de KVP te veel zou verliezen aan de progressieve 
 Politieke Partij Radikalen (PPR), die een paar jaar eerder was ont-
staan als afsplitsing van de KVP. De jeugdige uitstraling van Veringa 
had een belangrijke rol gespeeld bij zijn uitverkiezing als lijsttrekker. 
Hij kreeg verschillende adviezen mee wat betreft zijn uiterlijk: 
het haar moest wat langer en hij moest een bril dragen, zo vond de 
‘vrouwengroep mentaliteitsverandering’ van de KVP.24

 Op het affiche kijkt Veringa, ondanks de goede raad zonder bril, 
‘symbolisch links omhoog’ — zij het voor de kijker rechts.25 De wat 
dromerige blik werd door de Haagsche Courant omschreven als een 
‘soft look’.26 Het Vrije Volk van concurrent PvdA schreef over de 
 ‘hemelwaarts blikkende Veringa’.27 De KVP-leider werd in een tele-
visie-uitzending gepresenteerd als ‘de man die een nieuwe dimensie 
in de Nederlandse politiek wil brengen’.28 Veringa moest overkomen 
als ‘eerlijk, rustig en met een zekere afkeer voor politiek gehakketak 
en als iemand die zichzelf niet opdringt’.29 In de interne evaluatie 
die de KVP na de opnieuw tegenvallende verkiezingen uitvoerde, 
werd een hard oordeel over het affiche uitgesproken. ‘De verkiezings-
kleuren geel en zwart waren te doods … De naam KVP op het logo was 
onduidelijk — men las LVP’.30 Het nieuwe logo, in een wat typische 
hippe jaren zestig stijl, verbond de drie afzonderlijke letters met 
 elkaar, wat de leesbaarheid niet ten goede kwam. 

De Tweede Kamerverkiezingen van 1971 waren opnieuw een grote 
teleurstelling voor de confessionele drie, die dit keer allemaal ver-
loren. De KVP boekte een teruggang van zeven zetels; de CHU van 
twee. De ARP moest haar twee zetels winst van 1967 weer inleveren. 
Met die elf zetels verlies was de regeringscoalitie van de confessio-
nele partijen en de VVD haar meerderheid kwijtgeraakt. Om voort-
zetting van de samenwerking mogelijk te maken, werd de hulp in-
geroepen van de nieuwkomer Democratisch Socialisten ’70 (DS’70) 
— een afsplitsing ter rechterzijde van de PvdA. Lang zou de nieuwe 
regeringscoalitie, die werd geleid door de antirevolutionaire premier 
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Biesheuvel, het niet uithouden. Al in augustus 1972 kwam het 
ten val, waardoor in november vervroegde verkiezingen werden 
 gehouden. 

De vroegtijdige Kamerverkiezingen gooiden de christendemocra-
tische samenwerkingsplannen van de drie partijen in de war. Wat in 
Limburg en Friesland al bij de Statenverkiezingen in 1970 mogelijk 
was geweest, lukte niet bij de Kamerverkiezingen in 1971 en in 1972 
— tot frustratie van Arnold Tilanus. De voorzitter van de Tweede 
 Kamerfractie van de CHU en zoon van de vroegere CHU-leider was 
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lijsttrekker geworden als opvolger van Udink, die de politiek had 
 verlaten. Op een bijeenkomst in Leeuwarden zei Tilanus junior: 
‘Ik wil U eerlijk bekennen, dat ik jaloers op Uw provincie ben. In 
Friesland hebben KVP, ARP en CHU bij de jongste Statenverkiezin-
gen met succes één lijst en één fraktie gevormd … Na de verkiezingen 
in 1971 hoopte ik, dat op landelijk niveau dit goede Friese voorbeeld 
zou zijn gevolgd. Het is door tijdnood helaas nog niet mogelijk ge-
weest.’31 Tot dan toe was de verwachting dat bij de Tweede Kamer-
verkiezingen die in 1975 waren voorzien voor het eerst een gezamen-
lijke kandidatenlijst zou kunnen worden opgesteld. De verkiezingen 
van 1972 kwamen zo te vroeg — vooral voor de ARP.32 De inhoude-
lijke samenwerking beperkte zich tot een in allerijl in elkaar gezette 
tekst met als titel ‘Schets van beleid voor 1973 en volgende jaren’, 
dat in alle haast niet meer door de drie partijen formeel kon worden 
goedgekeurd.33 Een gezamenlijk affiche kon er ook niet mee door: 
dat zou alleen maar tot verwarring leiden, aangezien een gemeen-
schappelijke kandidatenlijst te hoog was gegrepen.34 Een verwijzing 
naar elkaar op het eigen affiche ging ook te ver.35 De lijsttrekkers 
 waren nog wel bereid geweest om plaats te nemen achter het affiche 
van één van de andere partijen, maar dat was het dan. 
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Bij de ARP voerde Biesheuvel de lijst weer alleen aan, zoals hij 
dat in 1967 en 1971 ook had gedaan. Het was de eerste keer sinds 
de Tweede Wereldoorlog dat een confessionele minister-president 
vervolgens lijsttrekker van zijn partij was geworden. De ARP baatte 
Biesheuvels premierschap graag uit.36 Aangezien ook het lijstnummer 
niet was veranderd — de ARP was de vierde partij van het land ge-
bleven –, maakte de partij weer gebruik van de affiches van de voor-
gaande Kamerverkiezingen. De gedrevenheid die zij aan de dag 
 legde, bleek uit een van de wel dertien aanbevelingen rondom de 
 verspreiding van affiches: ‘Buit alle mogelijkheden uit.’ 37 Het zouden 
overigens de laatste verkiezingen voor de zo bejubelde Biesheuvel 
zijn. Hij verliet de politiek toen zeer tegen zijn zin enkele prominente 
ARP’ers (en KVP’ers) na de verkiezingen meewerkten aan de komst 
van het kabinet-Den Uyl, waarvan ook de PvdA, de PPR en de in 1966 
opgerichte partij Democraten ’66 (D66) deel uitmaakten.

De CHU liet twee affiches ontwerpen. Het eerste grijpt weer terug 
naar de gebruikelijk sobere, minimalistische vormgeving van vóór 
1971: partijnaam, lijstnummer en de naam van lijsttrekker — dit keer 
van Tilanus junior. Een foto van hem ontbreekt; het lijkt erop dat het 
plakkaat van 1971 met de beeltenis van lijsttrekker Udink de CHU 
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slecht was bekomen. Student grafische vormgeving Jeroen Zaad-
noordijk vond het affiche echter zo belabberd dat hij de CHU een 
brief schreef met wat er allemaal mis aan was. De verschillende 
 lettertypes van de naam van de partij en van de lijsttrekker combi-
neerden volgens hem slecht, maar erger nog was de tussenruimte 
tussen de ‘l’ en ‘a’ in ‘Tilanus’, hetgeen tot twee nieuwe en ongewens-
te woorden zou leiden. De CHU nam de kritiek serieus en strikte 
Zaadnoordijk voor een aantal ontwerpen van nieuwe affiches voor 
het in oprichting zijnde CDA.38 Het tweede affiche van de Unie was 
net als in 1967 van de hand van Frietman, die zich bij zijn ontwerp 
ditmaal liet leiden door ‘op-art’.39 Deze in die tijd populaire kunst-
stroming kenmerkt zich door repeterende figuren, die de illusie van 
beweging geven. Frietman koos voor witte en donkerblauwe pijltjes 
die respectievelijk naar boven en naar onder wijzen. 

Net als bij de CHU kreeg de KVP ook een nieuwe lijsttrekker, 
 aangezien Veringa wegens gezondheidsproblemen Den Haag had 
verlaten. Als voorzitter van de Tweede Kamerfractie werd hij op-
gevolgd door Frans Andriessen, die ook lijsttrekker werd — net als 
zijn vader Jan in 1946, 1948 en 1952. Het verschil was dat zoon Frans 
de enige lijstaanvoerder was. Hij had zijn kapsel wat veranderd en 
spraaklessen genomen.40 Net als Veringa werd hij op het affiche 
 af gebeeld, zij het in geheel andere, meer dynamische stijl. Op de ver-
kiezingsposter loopt Andriessen over een zebrapad, gekleed in een 
lange regenjas, vrolijk lachend door de regen, te midden van wande-
lend publiek. Het tafereel doet denken aan het bekende campagne-
filmpje van D66 uit 1967, waarin een wandelende Hans van Mierlo 
— eveneens in regenjas — over zijn politieke ideeën spreekt. De 
 wandeltred van Andriessen moest de door zijn partij gewenste ‘staps-
gewijze vooruitgang’ symboliseren: precies tussen hollen en stilstaan 
in, dat was het meest effectief.41 Het een jaar eerder gekritiseerde 
logo werd kennelijk vanwege de tijdsnood opnieuw gebruikt, en 
ook de gewraakte kleuren zwart en geel keerden weer terug — even-
eens op de beide lijstnummeraffiches die de KVP naast het affiche 
met  Andriessen uitbracht. 

De vervroegde verkiezingen verliepen opnieuw rampzalig voor 
de KVP en de CHU, die acht respectievelijk drie zetels kwijtraakten. 
In nog geen tien jaar tijd waren beide partijen vrijwel gehalveerd: 
van de vijftig zetels van de KVP uit 1963 waren er in 1972 nog maar 
27 over; de CHU ging van dertien naar zeven. Alleen de ARP wist zich 
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redelijk te handhaven; in 1972 boekte zij zelfs een winst van een zetel 
— volgens sommigen een premierbonus.42 In de kleine tien jaar 
waarin de KVP en CHU de helft van hun zeteltal verloren bleven 
de antirevolutionairen rond de veertien zetels schommelen, maar 
vergeleken met de verkiezingen van 1948 was hun electorale aanhang 
ook met een derde gekrompen.43 

Samengaan leek de enige remedie om de confessionele neergang 
te stuiten. Gemakkelijk ging dat niet, want terwijl bewindslieden 
van de ARP en KVP zitting namen in het in 1973 aangetreden kabinet-
Den Uyl, koos de CHU voor de oppositie. Het leek erop of het de linkse 
partijen toch was gelukt de confessionele drie uit elkaar te spelen. 
Daarnaast lag de ARP regelmatig dwars. De partij wilde het CDA wel, 
‘maar dan wel naar onze smaak, naar onze snit’, zoals Jan de Koning, 
die in de jaren 1973–1974 ARP-voorzitter was, later zou toegeven.44 
Ondanks al deze problemen zetten de drie confessionele partijen bij 
de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 een belangrijke stap op weg 
naar hun eenwording. De vraag wie de partij zou moeten leiden, lag 
echter erg gevoelig.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 deden de ARP, CHU en 
KVP voor het eerst mee onder de naam Christen Democratisch Appèl 
(CDA), met een gezamenlijke kandidatenlijst en een gemeenschap-
pelijk programma. De drie partijen werkten samen in een federatief 
verband; in 1980 zouden zij organisatorisch in het CDA opgaan en 
zich opheffen. In de beginjaren van de nieuwe partijformatie was 
het van groot belang de verkiesbare plaatsen op de kandidatenlijst en 
de topfuncties evenredig over de ‘bloedgroepen’ te verdelen. In een 
protocol werd dit nauwkeurig vastgelegd.

In 1976 was Dries van Agt, die minister van Justitie was geweest 
in het kabinet-Den Uyl, gekozen tot de eerste landelijke lijsttrekker 
van het CDA. KVP-leider Andriessen had ook ambities maar de ARP 
beliefde hem niet, waarna Van Agt in beeld kwam. De nieuwe lijst-
trekker wekte de indruk dat het voor hem allemaal niet zo hoefde; 
die wat onthechte opstelling tegenover de Haagse politiek zou zijn 
handelsmerk worden. Dat hij zich toch beschikbaar had gesteld, 
kwam door het vertrouwen in het CDA dat hij bij de achterban be-
speurde. ‘Zelfs het gekissebis in de hoogste top heeft daarvoor moeten 
bezwijken’, zei hij in het hem kenmerkende archaïsche taalgebruik.45 
De historicus Henk te Velde wijst erop dat Van Agt met ‘het relative-
rende, het koket-bourgondische [en] de zalvende toon’ in een katho-
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lieke politieke traditie paste. ‘Voor het eerst kon een katholieke 
 politieke stijl ongestraft uitgebuit worden zonder geweldig anti- 
papisme op te roepen: de weerzin die Van Agt opriep, was meer 
 politiek dan religieus.’46

Een katholiek mocht dan lijsttrekker zijn geworden, bij de eerste 
landelijke verkiezingscampagne die onder de vlag van het CDA 
werd gevoerd, werd het beproefde antirevolutionaire organisatie-
model overgenomen, omdat die structuur volgens vriend en vijand 
het meest efficiënt en effectief was. Het Centraal Verkiezings Comité 
(CVC) vormde het zenuwcentrum van de campagneorganisatie. 
Het CVC probeerde de campagne verder te professionaliseren en 
te centraliseren: de regionale campagneteams mochten geen eigen 
affiches vervaardigen.47 Op lokaal niveau ging er toch het een en 
 ander mis. ‘Er zijn 345.000 affiches het land ingezonden. Waar ze 
 gebleven zijn is ons een raadsel. In een aantal plaatsen hangen ze, 
maar lang niet overal.’48 

De affiches van het CDA bij de Kamerverkiezingen van 1977 waren 
groen, met blauw en wit als steunkleuren. Begin 1974 was hiervoor 
gekozen. De ARP had tevergeefs gepoogd de CHU en KVP te over-
tuigen met de antirevolutionaire huiskleur paars verder te gaan. 
Met het voorstel van de CHU, een ontwerp van de eerdergenoemde 
Zaadnoordijk in de kleuren groen, wit en blauw, stemde uiteindelijk 
iedereen in.49 De argumenten voor de hoofdkleur groen leken vooral 
van praktische aard: geen paars (ARP), oranje (CHU) of geel (KVP), 
en zeker geen rood (PvdA). Toch is volgens Zaadnoordijk niet alleen 
tégen andere kleuren, maar ook nadrukkelijk vóór groen gekozen: 
een kleur met een ‘uitstraling die bij de partij past... Kleur is het 
 belangrijkste middel ter identifikatie. Het werkt heel direkt.’50 
 Probleem was wel dat groen sinds 1966 de huiskleur van D66 was. 
Dat het CDA dezelfde kleur koos, wekte dan ook enige ergernis bij 
die partij.51 

Zaadnoordijk was in de tweede helft van de jaren zeventig en het 
begin van de jaren tachtig de vaste vormgever van het CDA. Toen 
hij begon, kreeg hij de opdracht om een helder en eenduidig beeld 
van de nieuwe partij te ontwikkelen. In 1975 maakte Zaadnoordijk 
een affiche voor zaalbijeenkomsten. Het staande affiche toont de par-
tijnaam, voluit en afgekort, in een stijgende diagonale lijn. Hij wilde 
dit zaalaffiche als basis voor het verkiezingsaffiche van 1977 gebrui-
ken, maar vond een afhoudende propagandacommissie tegenover 
zich. Zij gaf de voorkeur aan een horizontaal affiche. Zaadnoordijk 
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koos voor het gebruik van enkel kleine letters om zo het geheel 
 minder formeel te maken.52 Op het affiche bleef een slogan achter-
wege. Zijn voorkeur voor een eenvoudig en tijdloos ontwerp en de 
wens van de partij om allereerst de herkenbaarheid te vergroten 
 hadden hiertoe geleid.53 Een enigszins vergelijkbaar affiche maakte 
Zaadnoordijk waarop de naam van Van Agt en het lijstnummer  
waren toegevoegd.

Naast deze affiches kwam er ook een poster speciaal voor jonge-
ren, met een foto van een groep rennende atletes. De vrouw in het 
groene shirt met daarop de letters CDA komt uiteraard als eerste 
over de finish. Het affiche, dat geïnspireerd zou zijn op een poster 
van de Duitse zusterpartij CDU, gebruikten velen als raambiljet.54 
Er was ook kritiek uit eigen kring: uitgerekend de winnares zou geen 
beha dragen.55 

Opvallend was dat er geen affiche kwam met de beeltenis van 
Van Agt. Volgens betrokkenen uit die tijd hing dat samen met de keuze 
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voor de KVP’er Van Agt als lijsttrekker, in combinatie met het 
niet onverdeeld grote enthousiasme bij de ARP voor de totstand-
koming van het CDA. Corporaal, destijds lid van het CVC, herinnert 
zich dat het ‘niet verstandig’ werd gevonden om Van Agts portret 
op het affiche te zetten; ‘daar was iedereen het eigenlijk wel over 
eens’.56 De KVP was als grootste partij al tamelijk dominant in de 
nieuwe partij en leverde ook al jarenlang de voorzitter, Piet Steen-
kamp. Met Van Agt op de posters zou de balans te veel naar de KVP 
doorslaan. 

Hoewel Van Agts kop niet op de affiches prijkte, was hij wel veel te 
zien op televisie en in het land. Zijn populariteit was onder bepaalde 
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groepen enorm groot, de zalen waren overvol wanneer hij kwam spre-
ken. Buiten het CDA bestond er juist veel weerstand tegen hem, wat 
zich uitte in verschillende tegenaffiches met teksten als ‘Agteruit! 
Met ’t CDA’ en ‘Chaos Door Agterlijkheid. Geef Van Agt de wind van 
voren’. Veel tegenaffiches richtten zich ook tegen de antikraakwet en 
het door Van Agt verkondigde ‘ethisch reveil’.57 Tegenstanders zagen 
in hem een ‘moraalridder, die Nederland zíjn normen en waarden 
wilde opleggen’.58

Van Agt mocht dan omstreden zijn, het lukte hem wel de electorale 
achteruitgang te stoppen. Het CDA kwam uit op 49 zetels, één meer 
dan de drie partijen gezamenlijk in 1972 hadden behaald, maar min-
der dan de vijftig (of meer) waarop was gehoopt. Nadat onderhande-
lingen met de PvdA over de formatie van een tweede kabinet-Den Uyl 
op niets waren uitgelopen, vormde het CDA een kabinet met de door 
Hans Wiegel geleide VVD, met Van Agt als premier. Met een meer-
derheid van 77 zetels oogde deze coalitie niet al te stabiel, temeer 
 omdat zes Kamerleden (overwegend van antirevolutionairen huize) 
het regeerakkoord afwezen. Zij zeiden wel toe het kabinet ‘zo enigs-
zins mogelijk in loyaliteit te zullen bejegenen’.59

Ondanks vele pessimistische voorspellingen slaagde het kabinet 
van CDA en VVD erin de rit uit te zitten. Bij de Kamerverkiezingen 
van 1981 wilde campagneleider Ries Smits de campagne ingaan met 
de leus ‘kies de minister-president’, in navolging van de succesvolle 
aanpak van de PvdA in 1977, die haar campagne toen geheel had af-
gestemd op haar lijsttrekker, minister-president Joop den Uyl en 
met die slogan een uitermate succesvolle campagne had gevoerd. 
Vanwege de grote populariteit van Van Agt wilde Smits dat kunst-
stukje herhalen. Het partijbestuur van het CDA was echter tegen, 
omdat daarmee voortzetting van het binnen de partij omstreden 
 beleid van het kabinet-Van Agt tot inzet van de verkiezingen zou 
 worden gemaakt. De ‘premierbonus’ kon dus niet via deze weg 
 worden binnengehaald. Ook kwam er geen affiche met Van Agt 
erop afgebeeld. Als compromis diende een krantenadvertentie 
met een foto van Van Agt met, staand achter zich, fractievoorzitter 
Ruud Lubbers. Volgens Smits viel Van Agt niet overal goed: ‘men 
vond hem toch een beetje een rechtse, rare snuiter, een beetje popu-
listisch’.60 Jan Schinkelshoek, die in 1983 persvoorlichter van de 
CDA-fractie werd, denkt dat Van Agt in die tijd simpelweg als te 
 katholiek werd gezien. ‘Van Agt als vaandeldrager voor de nieuwe 
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christendemocratische partij, dat was, zeker in die beginjaren, 
een brug te ver. Maar in Staphorst deed hij het beter dan ik had 
 verwacht’, herinnert de voormalige politiek verslaggever van de 
Haagsche Courant zich.61

Het CDA ging de campagne in onder het motto ‘samen verant-
woordelijk’. De partij wilde geen enkele constructieve partij van 
 tevoren van regeringssamenwerking uitsluiten. De sfeergevoelige 
Van Agt wilde echter graag de coalitie met de VVD van Wiegel voort-
zetten en een hernieuwde samenwerking met de door hem als lastig 
beschouwde PvdA-leider Den Uyl voorkomen. Hierdoor kwamen 
Van Agt en Den Uyl in de campagne toch weer als kemphanen tegen-
over elkaar te staan.62 

Op het eenvoudige verkiezingsaffiche dat door de grafisch ont-
werper Dick Boomkens was ontworpen staat, in tegenstelling tot 
1977, slechts nog de afkorting ‘CDA’ vermeld. Al bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement in 1979 was de volledige naam op het 
plakkaat verdwenen, omdat die al bekend genoeg zou zijn onder het 
publiek.63 Net als in 1977 was er een speciaal jongerenaffiche met 
dit keer de tekst ‘nieuwe wegen’. Kritiek op het affiche was dat de tekst 
te letterlijk genomen zou kunnen worden, wat goed voor te stellen 
is gezien de foto op het affiche van twee liftende jongeren.64

Bij de Kamerverkiezingen verloor het CDA één zetel, waarmee 
de partij uitkwam op 48 zetels. De christendemocraten werden wel 
de grootste partij. De VVD ging er twee zetels op achteruit en hield 
er 26 over. De door Van Agt gewenste coalitie kwam op 74 zetels uit  
— ‘net onder de waterlijn’, aldus de demissionaire premier.65 Tegen 
zijn zin moest hij met de PvdA in zee. Met D66 erbij kwam het tweede 
kabinet-Van Agt tot stand. De noodgedwongen partnerwissel liep 
niet goed af. Al na acht maanden, in mei 1982, viel het kabinet. Een 
vermoeide Van Agt was pas na eindeloze gesprekken met de  partij- 
top bereid bij de Kamerverkiezingen in september voor de  derde 
keer de kar te trekken, maar hij maakte het voorbehoud tussentijds 
op te kunnen stappen. De CDA-leiding moest over zijn op volging 
gaan nadenken. 

Zoals vaak met tussentijdse verkiezingen was het in de zomer van 
1982 ‘alle hens aan dek’, en dat betekende dat er in het CDA weinig 
tijd was voor nieuwe strategieën of vernieuwende ontwerpen. Wat 
het weer door Boomkens ontworpen affiche betreft, zijn de wijzi-
gingen beperkt gebleven tot de vervanging van het cijfer ‘2’ uit 1981 
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door een ‘1’ en door de naam van de lijsttrekker niet rechts maar 
links uit te lijnen.

Niet alleen Van Agt was moe, ook de achterban had het wel gehad 
met campagne voeren: in 1982 waren er vóór de vervroegde Kamer-
verkiezingen in september ook al verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en de gemeenteraden geweest, terwijl er in mei 1981 nog 
 Kamerverkiezingen waren gehouden. De propagandawerkgroep 
van het CDA concludeerde dat de bereidheid van de leden om het 
in het partijblad bijgesloten affiche op te hangen, niet groot was. 
De werkgroep vroeg zich af of dat erg was. ‘De stelling, dat aanwezig-
heid met affiches geen invloed heeft op kiezersgedrag maar afwezig-
heid wel, zou wel eens dichtbij de werkelijkheid kunnen liggen.’66 
De werkgroep overwoog met het plakken van affiches te stoppen, 
maar dan uiteraard alleen wanneer de andere politieke partijen dit 
ook zouden doen. Zover is het echter nooit gekomen.67 Wel werd op 
 voorstel van de werkgroep het nogal massieve CDA-logo aangepast. 
De nieuwe cursieve letters zouden staan voor ‘meer dynamiek, meer 
beweging en meer vooruit denken’.68

 De verkiezingen die elkaar aan het begin van de jaren tachtig in 
hoog tempo opvolgden, brachten de campagnetop ertoe de lijsttrek-
ker niet langer te laten optreden in ‘zaaltjes met anderhalve man en 
een paardenkop’. In plaats daarvan moesten er grote manifestaties 
komen met muziek, ander amusement en een politieke toespraak. 
Deze massale bijeenkomsten leverden veel publiciteit op, maar ook 
een enkele kritische noot over ‘Amerikaanse toestanden’.69 Het was 
een stijl die perfect paste bij de flamboyante persoonlijkheid van 
Van Agt. De partijleider gaf echter direct na de Kamerverkiezingen 
in september, waarbij het CDA drie zetels verloor en op 45 uitkwam, 
aan ermee te stoppen. Van Agt stelde minister De Koning voor als 
zijn opvolger. Toen die weigerde, kwam de bal te liggen bij fractie-
voorzitter Lubbers. Hij werd in 1982 de nieuwe premier, en zou dat 
tot 1994 blijven — langer dan zijn katholieke voorganger Ruijs de 
Beerenbrouck. 
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