
Drs. M. H. Quak en drs. H .J. van de Streek 

Verkiezi ngs
propaganda van de 
grate confessionele 
partijen vanaf 1930 

Een impressie van het propagandamate
riaal van de RKSP, ARP, CHU en KVP. 
Steeds meer ging het affiche onderdeel 
uitmaken van de totale beeldvorming van 
de partijen. 

Hoe pakten de RKSP, ARP, CHU en KVP 
de verkiezingsstrijd aan? Marieke Quak en 
Hillie van de Streek verdiepten zich in de 
geschiedenis van de verkiezingsaffiches 
van deze partijen. In deze bijdrage geven 
zij een impressie van wat zij aantroffen, 
niet aileen bij de voorlopers van het CDA, 
maar ook bij deze partij zelf. 

Nieuwe zakelijkheid 
Propaganda werd door de grote confes
sionele politieke partijen van voor de 
Tweede Wereldoorlog (RKSP, ARP en 
CHU) niet als een belangrijke bezigheid 
beschouwd. Terwijl de linkse partijen in 
sommige gevallen weloverwogen verkie
zingscampagnes opzetten waren die van 
de ARP, CHU en RKSP doorgaans weinig 
professioneel van opzet. Deze beperkten 
zich in hun campagnes tot enkele leuzen. 
Het accent lag sterk op traditie en stabiliteit 
en minder op vernieuwing en verande
ring. Opvallend is bijvoorbeeld de wijze 
waarop de ARP in haar campagnes 
steeds het beeld van Colijn als de bewaar
der van een in het verleden uitgezette 
koers gebruikte. 
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Voor de Tweede Wereldoorlog werd de 
grafische vormgeving met name bepaald 
door schilders, architecten en mensen uit 
de kunstnijverheid. In de jaren twintig van 
deze eeuw ontstond in Nederland een 
moderne grafische stijl, die gebruik maak
te van elementen uit de kubistische en 
nonfiguratieve abstracte schilderkunst. 
De grote man in deze stijl was de Frans
man Cassandre. Ook waren invloeden 
merkbaar uit het expressionisme. Op at
fiches toegepast kwam dit neer op grote, 
grove tekeningen, symbolische figuren 
met relatief weinig aandacht voor ge
schreven tekst. Mede van invloed op het 
grafische aspect van de affiches uit deze 
periode was de opkomst van de nieuwe 
zakelijkheid, een samenspel van allerlei 
ontwikkelingen en stromingen en niet zo
zeer een stijl. De nieuwe zakelijkheid 
maakte als eerste stroming gebruik van 
nieuwe druktechnieken, zoals koperdiep
druk en later offsetdruk. Hierbij werd het 
beeld niet met de hand op de drukplaat 
overgebracht, maar fotografisch, waar
door meer met standaardletters, foto's en 
grafische symbolen gewerkt kon worden 
en hogere oplagen gedrukt konden wor
den. 

Deze ontwikkelingen op grafisch ge
bied veroorzaakten een revolutie. Grote 
veranderingen kondigden zich in de grafi
sche vormgeving reeds aan bij de dada-
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beweging, die compos1ties uit aile mogelij
ke onderdelen samenstelde, als stukken 
van foto's, reepJeS teksten en losse letters. 
Men liet de symmetnsche opbouw los, 
evenals het idee dat teksten aileen hori
zontaal geplaatst mochten worden. Kun
stenaars probeerden deze nieuwe opvat
tingen toe te passen in de reclame en 
soms ook in opdrachten van politieke 
aard. De invloed van deze ideeen is duide
lijk op te merken in de confessionele poli
tieke propaganda, al is de doorwerking 
beperkt door de wensen van de opdracht
gevers. Zo moesten de teksten steeds 
goed leesbaar ziJn en ging de herkenbaar
held van de afbeeldingen boven de artis
tieke vorm. 

'Volg vasten koers in stormgetij' 
De politieke partijen hadden geen van 
allen een herkenbare stijl. Er zat weinig 
continurteit in de affiches die per campag
ne gebruikt werden en het heeft er veel 
van weg, dat de affiches tussen de partijen 
onderling verwisselbaar waren. Dit laatste 
gold met name voor de grafische vormge
ving. De staat, het gezag en de stormen 
van de wereldpolitiek, die ook Nederland 
niet ongemoeid lieten, waren voor aile par
tijen vaste onderwerpen van de affiches. 
Het was niet gebruikelijk een specifiek 
beleidspunt tot inzet van de verkiezingen 
te maken. Veel voorkomende thema's in 
de vroege jaren dertig waren schepen, 
woelige golven of krachtige handen die 
vastberaden een stuurwiel omklemden. 
Dit resulteerde in bijvoorbeeld de volgen
de teksten op affiches: 
* 'Houdt koers: Stemt op de Vrijzinnige 

Democraten' 
* 'Naar Welvaart en Democratie op het 

kompas van de SOAP' 
* 'Volg vasten koers in stormgetij. Stemt 

op de antirevolutionaire lijst, Dr. H. Co
lijn' 

* Voor krachtig staatsbestuur. Stemt A.R. 
lijst Dr. H. Colijn' 

* 'Met Oranje voile kracht vooruit. Natio
naal Herstel' 
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afbeeldtng 1 (H1stonsch Documentat1e Centrum Gesch1ede· 
ms van het Nederlands Protestant1sme. VU) 

De bovengeschetste kenmerken en ont
wikkelingen zien we vooral terug in de 
affiches van de ARP, RKSP en CHU die uit 
de jaren dertig stammen. De ARP liet een 
van haar affiches voor de Tweede Kamer
verkiezingen van 1933 door Machiel Wil
mink ontwerpen. (afb. 1) De economische 
cr1sis greep om zich heen, terwijl de politie
ke status quo in Europa bedreigd werd, 
ondermeer door het fascisme in ltalie en 
de opkomst van het nationaal-socialisme 
in Duitsland. Voorts werd Nederland enke
le maanden voor de Tweede Kamerver
kiezingen hevig geschokt door de muiterij 
op de 'Zeven Provincien'. De onrustige 
politieke en economische situatie spreekt 
ook uit een ander raambiljet dat de ARP bij 
de verkiezingen van 1933 gebruikte. Het 
affiche is ontworpen door Hein Kray en 
toont een woelige zee met daarop een 
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afbeeldtng 2 (lnternalionaal lnstttuut voor SoC/ale Geschte
dents_ Amsterdam) 

driemaster met daarboven een donkere 
walk, waarin de tekst 'revolutiegeest' _ Bo
ven de afbeelding de slogan 'Volg vasten 
koers in stormgetij' _ Dit affiche is echter 
een typisch voorbeeld van ouderwetse 
grafische vormgeving, waartegen het af
fiche van Wilmink zonder meer afsteekt 
De stijl van Wilmink is abstract, de vlakver
deling regelmatig en strak_ Met weinig 
middelen wordt hetzelfde tot uitdrukking 
gebracht als op het affiche van Kray_ 

Hoewel veel verkiezingsmateriaal uit 
deze tijd verloren is gegaan, is het wei 
mogelijk om voor de Tweede Kamerver
kiezingen van 1937 de affiches van ARP, 
CHU en RKSP te vergelijken_ De ARP 
hanteerde een portret van Colijn, in het 
lnterbellum het gezicht van de partij_ Het 
affiche draagt als wervende tekst slechts 

der van de ARP was_ Een ander affiche 
van de ARP draagt wei in het groat Colijns 
naam, maar schenkt tevens aandacht aan 
het beginsel van de partij dat met een 
bekende uitspraak van Groen van Prinste
rer verwoord wordt: 'Tegen de revolutie 
het evangelie' _ Grafisch doen deze at
fiches echter onder voor die van Wilmink_ 

Het verkiezingsaffiche van de CHU uit 
1937 houdt grafisch gezien het midden 
tussen traditioneel en modern. (afb_ 2) De 
boodschap is tamelijk onbestemd: er wor
den geen tegenstellingen geponeerd_ Ge
l oaf, gezag en vrijheid, het zijn vertrouwde 
woorden_ Het raambiljet van de RKSP 
toont twee worstelende handen_ (afb_ 3) 
Hier wordt duidelijk een conflict afge
beeld_ De symbolen van hamer en sikkel 
en een runeteken wijzen ongezegd de 
tegenstander aan waartegen het christen
dom beschermd moet worden: het com
munisme en het nationaal-socialisme_ 

'Propaganda' wordt 'reclame' 
Na de Tweede Wereldoorlog keerden de 
ARP en de CHU als onveranderde partijen 

de mededeling dat Colijn de lijstaanvoer- afbeeldtng3(HDC) 
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in de politiek terug. Met de RKSP was dat 
niet het geval. Deze partij werd in 1946 
omgedoopt tot de KVP. 

In de eerste verkiezingsstrijd van na de 
oorlog, die plaatsvond in het voorjaar van 
1946, overheerste bij de confessionele 
partijen het gevoel van dankbaarheid over 
de bevrijding. De ARP uitte haar vreugde 
door in haar propaganda-materiaal volop 
met de kleur oranje te werken. De partij 
riep de kiezers in dichtvorm op terug te 
keren tot 'de erkenning van Gods !evens
wet, 't eenige dat de we reid redt'. De KVP 
beeldde op een van haar verkiezingsaf
fiches een geweldig grote hand af met 
daarin een gezin. (afb. 4) De vader blikt 
deemoedig omhoog, als ziet hij een teken 
uit de hemel, de moeder klemt zich vol 
vertrouwen aan haar man vast. De hand 
heft het gezin uit danker woelige wateren, 
die 'materieele zorgen' voorstellen, om
hoog. De boodschap die de KVP-propa
ganda uitstraalt is dankbaarheid voor de 
redding uit de nood. De associatie met de 
KVP doet vermoeden dat het volkjuist met 
die partij de toekomst in vertrouwen tege
moet kan zien. 

Het is overigens de vraag of het begrip 
'propaganda' hier wei op zijn plaats is. In 
verband met de Tweede Wereldoorlog 
had 'propaganda' een eigenaardige bij
smaak gekregen. Het werd al snel geasso
cieerd met onwaarheid en met het fascis
me en communisme. Propaganda in de 
zin van het uitdragen van politieke idealen 
was door de oorlog beslist niet populair
der geworden, 1ntegendeel. Vandaar dat 
de politieke partijen in plaats van 'propa
ganda' liever spraken van 'reclame'. Re
clame bleef dicht bij huis, was voorlich
tend en optimistisch. De partijen wilden 
met hun affiches bij het publiek met name 
de indruk wekken een beter lijstnummer of 
een veelbelovender lijsttrekker te bieden 
te hebben dan de concurrent. Wezenlijke 
politieke idealen uit de verkiezingspro
gramma's werden tot in de jaren zestig bij 
voorkeur niet tot onderwerp van de at
fiches gemaakt. Deze ten dens resulteerde 
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SEZOND SEliN KRACHTIG VOLK 

Bfbee!dtng 4 (Katholiek Documentatte Centrum, Nijmegen) 

in affiches met teksten als 'CHU, lijst 4 
Tilanus', 'AR, Schouten, 3' of 'Voor heel 
het volk, KVP, Rom me lijst 2' en in meer of 
mindere mate versierd met kleuren of par
tijsymbolen. De ARP bijvoorbeeld had van 
een van haar affiches uit die jaren een 
ingewikkelde allegorische voorstelling ge
maakt. (afb. 5) Voor verkiezingsaffiches in 
Nederland zeer ongebruikelijk. De letters 
'AR' vormen de wortels van een loofrijke 
boom, die de vorm van Nederland heeft. 
Prachtig vormgegeven met licht-donker 
effecten en geleidelijk verlopende kleuren 
roept het ARP-affiche zonder verdere 
tekstuele toelichting het beeld op dat de 
ARP de nationale partij bij uitstek is. 

Uit de affiches van de jaren veertig en 
vijftig ontstaat de indruk dat er op de op 
reclame ge1nspireerde tendens maar wei
nig uitzonderingen mogelijk waren. Een 
uitzondering betrof het wijzen op de geva
ren van het communisme, een thema dat 
we ook in de jaren dertig reeds zagen. Aile 
drie de confessionele partijen tonen in dit 
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thema rijkelijk hun vindingrijkheid . De Am
sterdamse antirevolutionaire en christelijk
historische kiesverenigingen beelden in 
een gezamenlijk pamflet voor de gemeen
teraadsverkiezingen van 1949 een klauw 
met lange nagels af, die het stadswapen 
van Amsterdam in zijn greep heeft. Het 
hamer- en sikkelembleem geeft de oor
sprong van het gevaar aan. De bood
schap is duidelijk: Amsterdam , val niet in 
de kwaadaardige klauwen van het com
munisme. Ook het oude adagium van 
Groen van Prinsterer deed het in de antire
volutionaire propaganda nog altijd goed, 
getuige een affiche uit 1949. Een openge
slagen bijbel met daarbij het bekende 'T e
gen de revolutie het evangelie '. Een ander 
antirevolutionair pamflet is explicieter: 'Het 
eenige hechte bolwerk tegen het Commu
nisme en het Socialisme is het Calvinis
me'. 

De KVP pakte het communistische ge
vaar in 1946 verrassend anders aan. De 
partij nam het traditionele socialistische 
motief van de rokende fabriekspijpen 
over. Schoorstenen, rookwolken en da
ken zijn als contrastrijke grafische elemen
ten in een ritmische compositie gegroe
peerd. De ondersteunende tekst 'Arbeid 
voor allen' verwijst niet naar de PvdA, 
zoals men zou verwachten , maar naar de 
KVP. Misschien wilde de partij met derge
lijke beelden de arbeiders aanspreken om 
te voorkomen dat zij op de PvdA zouden 
gaan stemmen? Een ander staaltje van 
KVP-inventiviteit is een affiche van rond 
1950, waarin de KVP als een stevige dijk 
het beuken van de woelige baren van 
humanisme, materialisme en communis
me weerstaat. Er is geen twijfel mogelijk. 
De krachtige KVP is erop gebouwd de 
gevaren van deze tijd te trotseren . 

Een tweede uitzondering op de algeme
ne tendens was de lndische kwestie, die in 
1948 inzet was voor de Tweede Kamer
verkiezingen. De regeringspartijen PvdA 
en KVP hadden afgesproken het beleid 
inzake lndie in de verkiezingscampagne 
niet op de voorgrond te plaatsen. Aange-
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zien deze beperking niet voor de in de 
oppositie zittende ARP gold nam zij de 
gelegenheid te baat in een hard affiche 
haar visie op de gang van zaken in Neder
lands-lndie te geven. Het affiche beeldde 
een palmboom af met daarin de tekst 'In 
I ndie niet de chaos der republiek, maar de 
rechtsstaat '. Het woord ' rechtsstaat ' 
springt eruit en is schuin geplaatst in een 
andere en grotere letter dan de overige 
tekst. Onderaan staan de gegevens 'Anti
revolutionair Schouten , lijst 3 '. De VVD 
kwam als oppositiepartij eveneens met 
een raambiljet waarin zij het kabinetsbe
leid inzake lndie hekelde. 

'Bouwen' rond 1960 populair thema 
Was voor de Tweede Wereldoorlog de 
nieuwe zakelijkheid de vormgeving waar
door reclame-tekenaars zich lieten inspire
ren , vanaf de jaren 1950 was dat de zoge
naamde Zwitserse typografie. Deze ken
merkte zich door schreefloze letters, dat 
wil zeggen letters zonder dwarsstreepjes, 
een zakelijke opmaak en de afwezigheid 
van decoratieve elementen. Dit alles met 
een beroep op de leesbaarheid en de 
functionaliteit. Daarnaast lieten de Neder
landse reclame-tekenaars zich inspireren 
door de vereenvoudigde humoristische 
tekeningen van bijvoorbeeld de Frans
man Savignac. Frans Mettes, een van de 
bekendste Nederlandse ontwerpers van 
de jaren vijftig, maakte voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1959 voor de 
KVP een reeks affiches in deze Zwitsers I 
humoristische stijl. De KVP probeerde met 
thema's in de steer van het werken aan de 
opbouw van Nederland een neutraal pu
bliek aan te spreken. (afb. 6) 'Baas in 
eigen huis ', 'Wij bouwen voort' , 'Volop 
werk ', en 'Bezit voor iedereen ' war en de 
rond 1960 voor iedere Nederlander bege
renswaardige materialiteiten waarmee de 
KVP de kiezer naar zich lonkte. 

De ARP en de CHU bleven qua onder
werpskeuze niet achter. Ook zij ontdekten 
de wervingskracht van het rond 1960 zo 
populaire thema 'bouwen' . De CHU had 
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afbeelding 5 (H.O.C.) 

in 1959 de opheffing van de woningnood 
als nummer een op haar lijst van urgente 
punten staan en de ARP beklemtoonde in 
haar pamfletten dat in een samenleving 
waarin plaats is voor een actieve gezins
politiek bouwen, bouwen en nag eens 
bouwen het parool moest zijn. De ARP 
hield het thema oak bij de Tweede Kamer
verkiezingen van 1963 nag vast. (afb. 7) 

Waarschijnlijk was de populariteit ervan 
reeds tanende, want de campagne werd 

afbeeldmg 6 (H.O.C.) 
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SMALLENBROEK 
afbeelding 7 (H.O.C.) 

geen succes. 'AR uw eigen huis' luidde de 
slogan van het nogal blokkerige affiche. 
Oak dr. W. de Kwaadsteniet, als toenmalig 
adjunct-secretaris van het Centraal Comi
te van de ARP mede verantwoordelijk 
voor de campagne van 1963, beschouw
de de propaganda achteraf als mislukt: 'Er 
ontstonden misverstanden over wat er 
precies met de slogan bedoeld werd .' De 
volgende campagne voor de Tweede Ka
merverkiezingen (1967) zou de ARP de 
zaken radicaal anders aanpakken. 

afbeelding 8 (K. D. C.) 
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Het 066 effect 
Aan deze gewijzigde aanpak van de ARP 
werd mede bijgedragen door de oprich
ting van D66 in 1966. D66 maakte als 
eerste partij gebruik van reclametechnie
ken. De oprichting bijvoorbeeld vond pas 
plaats nadat er een advertentiecampagne 
was gehouden met een marktonderzoek. 
Het succes van D66 was dusdanig dat 
bijna aile politieke partijen de conclusie 
trokken zelf ook meer moderne reclame
technieken te gaan gebruiken. Naast het 
D66 effect droeg de opkomst van nieuwe 
groepen in de politiek (bijvoorbeeld PPR, 
kabouters, D66 zelf) bij aan een opleving 
in de verkiezingspropaganda. De nieuwe 
partijen moesten zich presenteren en de 
oude kregen de indruk dat ze zich op
nieuw waar moesten maken. Bovendien 
speelde de opkomst van de televisie een 
belangrijke rol. Op de televisie werden 
de verkiezingsprogramma's bekendge
maakt en werd het gezicht van de partij 
opgebouwd. Raambiljetten, folders en an
der verkiezingsdrukwerk hoefden daar ai
leen nog maar op aan te sluiten. 

De antirevolutionaire strategie voor de 
campagne van 1967 was in vergelijking 
met 1963 uiterst modern. Zo plaatste de 
ARP advertenties in dagbladen die refe
reerden aan de televisie-uitzendingen met 
lijstaanvoerder Biesheuvel. In de adver
tenties werd Biesheuvel in een televisie
raam afgebeeld om de woorden die hij op 
de televisie had gesproken nog eens in de 
advertenties te benadrukken. De KVP 
ging bij de Tweede Kamerverkiezingen 
van 1971 eveneens op deze strategie 
over. Niet aileen op de televisie werd de 
nieuwe lijsttrekker Veringa gepromoot, 
maar ook op de duizenden affiches waar
mee Nederland werd volgeplakt, tonende 
Veringa's portret in een danker vlak, ai
leen vergezeld van een schuingeplaatst 
logo en de naam van de partij. Als bij de 
KVP ooit iemand gedacht heeft dat met 
behulp van affiches verkiezingen beslist 
konden worden dan was er in 1971 toch 
een verkeerde keuze gemaakt: de verkie-
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zingen brachten de KVP maar liefst zeven 
zetels verlies. 

Zelfs de CHU liet zich in 1971 tot de 
moderne trend verleiden. De partij maakte 
van oudsher in verkiezingstijd slechts op 
beperkte schaal propaganda. De mentali
teit van de Unie, lange tijd meer een poli
tieke societeit dan een echte partij, was er 
niet naar. Tot 1963 volstond de partij naar 
zeggen van dr. H.A. Schuring (ooit secre
taris van de CHU) met de uitgave van 
erbarmelijk uitgevoerde folders. Affiches 
hadden meestal nooit meer gedaan dan 
het vermelden van partijnaam, lijstnum
mer en -aanvoerder. Vanaf 1967 ging de 
CHU er echter toe over meer aan propa
ganda te doen. Dit had onder meer zijn 
uitwerking op het affiche van 1971. Een 
reclamebureau ontwierp in hippie-beeld
taal een raambiljet, die het portret van 
lijsttrekker Udink tegen een achtergrond 
van cijfers en letters plaatste. De bedoe
ling was de heer Udink bijdetijds te Iaten 
overkomen. In 1972 werd meer terugge
grepen op het oude recept: een blauw
oranje affiche met niets dan de bekende 
gegevens: partijnaam, lijstnummer en lijst
trekker Tilanus. 

CDA 
In de loop van de jaren zeventig gingen 
ook de andere partijen op een dergelijke 
strakke indeling als die van het CHU-af
fiche uit 1972 over. De partijen profileer
den zich ten opzichte van elkaar liever 
door een vaste kleur of kleurencombina
tie, een logo, huisstijl of lettertype. Dit gold 
ook voor het CDA, dat in deze jaren gelei
delijk aan vorm kreeg. Het uit de oude 
partijen KVP, CHU en ARP voortkomende 
CDA maakte een nieuw image en dus ook 
een nieuwe grafische vormgeving nood
zakelijk. Jan Roel Zaadnoordijk, een jonge 
grafische ontwerper die het affiche van de 
CH U uit 1972 zo slecht vond dat hij bij de 
partij daarover zijn beklag deed, werd ge
vraagd briefpapier te ontwerpen. Zijn 
voorstel viel in de smaak en werd de basis 
van de huisstijl van de nieuwe partij. Het 
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CDA-Iogo bestond uit de letters 'CDA' in 
groene hoofdletters van het type Eurostile 
met de partijnaam daar voluit achter ge
schreven in Helvetica. Bij het antwerp van 
het logo streefde Zaadnoordijk naar een
voud en veelzijdige gebruiksmogelijkhe
den. Groen werd de kleur van het CDA. 
De keuze van deze kleur werd mede be
paald door het feit, dat je 'niet in een 
andere partij gaat zitten'. Groen werd een 
kleur geacht met een uitstraling die bij de 
partij paste. 

Voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van 1977 was de grafische vormgeving 
beter verzorgd dan in 197 4. Nu was er een 
echt asymmetrisch totaalbeeld. (afb. 8) De 
afwisseling blauw-wit kwam tegen de 
groene achtergrond nu ook beter tot zijn 
recht. Dit is minder formeel dan met hoofd
letters en uit typografisch oogpunt mooier. 

Het CDA heeft nooit met portretten van 
lijstaanvoerders gewerkt. Ten tijde van 
Van Agt werd deze mogelijkheid wei over
wogen maar verworpen, omdat Van Agt 
een nogal smal gezicht had. Uit het CDA 
propaganda-materiaal van de jaren ze
ventig ontstaat het beeld dat het wei goed 
verzorgd is, maar ook tamelijk saai. Voor 
een deelligt dat aan Zaadnoordijks stijl en 
aan zijn keuze om met beperkte middelen 
te werken: sterk vereenvoudigd en van 
modegrillen ontdaan. 

Bij de verkiezingen van 1981 verbeeld
de een reclamebureau de CDA-slogan 
'Samen verantwoordelijk' door twee rijen 
poppetjes in een cirkel. Voor de Europese 
verkiezingen van 1984 deed het CDA op
nieuw geen beroep op Zaadnoordijk. Men 
probeerde met de andere Europese chris
ten-democratische partijen tot een geza
menlijk beeld te komen. Dit lukte, waarbij 
de keuze van het beeldmerk op een re
genboog viel, gecombineerd met een 
blokjespatroon. Ludo Cammaert uit Ant
werpen maakte op basis daarvan ontwer
pen, die voor Nederland werden uitge
werkt door Dick Boomkens van de ont
werpafdeling van de Barneveldse Drukke
rij en Uitgeverij, die voor het CDA behalve 

Chnsten Democratlsche Verkenn1ngen 6/7/88 

affiches ook ander drukwerk verzorgt. 
Voor de gelegenheid werd ook het CDA
Iogo aangepast aan de tijdgeest van de 
Jaren tachtig. In plaats van een rechte 
letter kwam er een cursieve letter met een 
eigentijdse dynamische uitstraling die het 
anno 1988 nog steeds uitstekend doet in 
de beeldvorming van het CDA. 

In het algemeen zijn de verkiezingsaf
fiches van de grote confessionele politieke 
partijen vanaf de jaren dertig in toenemen
de mate onlosmakelijk onderdeel gaan 
uitmaken van het totale gezicht van de 
partijen. Aanvankelijk stonden de affiches 
zodanig op zichzelf dat een partij in een 
campagne geheel van elkaar verschillen
de affiches kon Iaten drukken. Na de 
Tweede Wereldoorlog kwam datal in veel 
mindere mate voor. Vanaf de jaren vijftig 
kwam er meer eenheid tussen de affiches, 
folders en onder partijdrukwerk qua kleur
gebruik en stijl. De herkenbaarheid werd 
daardoor vergroot. 

De ontwikkeling van moderne reclame
technieken in de jaren zestig en zeventig 
versterkte de trend dat het affiche onder
dee! uitmaakte van de totale beeldvor
rhing van de partijen. Televisie, markton
derzoeken, vlaggen, advertenties, brief
papier, foldermateriaal en affiches, datal
les droeg ertoe bij dater bij het publiek een 
eenduidig beeld van een partij werd opge
bouwd. Aile publicitaire middelen sluiten 
zo op elkaar aan dat er sprake is van een 
'huisstijl'. Moet er een nieuw affiche ont
worpen worden, en dat geldt ook voor het 
CDA, dan is in de jaren tachtig meestal de 
eerste vraag: 'Past het in onze huisstijJ?' 
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dam 1971 

271 



Profilering 
in posters 
Hoe gaat het CDA zich naar buiten pre
senteren? Met een verkiezingsaffiche pro
beert een politieke partij haar karakter, 
haar boodschap kernachtig te etaleren. 
En zij probeert daarmee te werven. Oat 
doet zij door tekst, door kleurgebruik en 
door de afbeelding. Aan pakkende pos
ters wordt steeds grater belang gehecht. 
Tal van reclamebureaus, designers, 
graphic art engineers en wat niet al, bie
den voor veel geld hun diensten aan. Het 
moet zo professioneel mogelijk gebeuren. 
Op deze pagina wordt ruimte geboden 
aan amateurs op dit gebied. Amateurs wat 
betreft visualizen, maar wei goed op de 
hoogte van het denken en het karakter 
van het CDA. De drie jongste redactiele
den ontwierpen ieder een affiche dat mo-

affiche2 
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gelijk dienst kan doen bij de Tweede Ka
merverkiezingen. Of juist niet. 

Groen is geen werv~nde kleur, vond Alex 
Huibers (poster 1). Hij week uit naar een 
wat meer aandachttrekkende kleur, die 
bovendien positieve associaties oproept. 
Te weten blauw. ContinuHeit wordt ge
waarborgd door de kleur groen in de let
tertekens. Die moeten van Huibers digitaal 
worden uitgevoerd, omdat het CDA een 
partij is van deze tijd. Oat geldt echter niet 
voor de in gee! (contrastwerking) uitge
voerde boodschap 'omdat het om men
sen gaat '. Daarmee wil Huibers aangeven 
dat het CDA, hoewel het van deze tijd is, 
geen onpersoonlijke technocratische sa
menleving wenst. Technische aspecten 
spelen een dienende rol. Ook de overheid 
moet bij haar optreden telkens weer be
denken dat het om die burgers gaat. De 
leuze 'omdat het om mensen gaat' heeft 
ook wei iets oubolligs, erkent Huibers. Oat 
zal aanleiding geven tot allerlei satirische 
varianten op de tekst. Oat is ook zijn be
doeling. Ook satire helpt mee aan het tot 
stand brengen van een grotere impact op 
het kiezerspubliek in de campagne. 

Een poster moet een duidelijke, direct her
kenbare boodschap bevatten. Zo denkt 
John Grin erover (affiche 2). Hij gebruikt 
daarom niet meer dan vier woorden . Die 
woorden verwijzen al naar het CDA-stre
ven om gezamenlijk de verantwoordelijk
heid voor het ontwikkelen van de samenle-
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ving te nemen. De afgebeelde figuren 
moeten symboliseren dat de samenleving 
daarbij breed betrokken moet zijn . Onze 
samenleving heeft een internationale 
orientatie nodig. Daarom wil Grin niet ap
pelleren aan nationale gevoelens, door 
het gebruik van kleuren als rood, wit en 
blauw. Daarom staat er een demonstratie 
voor Afrika op. 

Z6 niet! dacht Theo Brinkel van zijn eigen 
antwerp (affiche 3). Het CDA dat bij het 
affiche hoort, is een gearriveerde, tevre
den partij . Het karwei is af, lijkt de poster te 
willen zeggen. Die partij identificeert zich 
meer met het kabinet dan met de Tweede 
Kamerfractie. Dit affiche past bij een CDA 
dat van plan is tot ver in de jaren negentig 
met de VVD samen te werken. Zo 'n CDA 
onderscheidt zich dan ook aileen nog 
maar van de VVD omdat hettegen abortus 
is en euthanasie. Zo'n CDA, stelt Brinkel 
zich voor, wil namelijk aileen maar de ver
dediging van christelijke waarden en be
langen . En wil niet vooruitzien. Bij zo 'n 
CDA past de identificatie met het nationale 
erfgoed. Het CDA is Nederland, lijkt het te 
zeggen; het CDA staat in het hart van de 
samenleving. En, hoezee! , de nationale 
driekleur doet het ook uit marketing-over
wegingen goed. Zover is het CDA geluk
kig nog niet . 
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