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De krakende Coalitie
1918–1940

In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal gebleven. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden hadden de grote partijen
besloten de politieke strijdbijl te begraven. Ten tijde van deze zogeheten ‘godsvrede’ werden onder leiding van het kabinet-Cort van
der Linden de twee grote twistpunten die de Nederlandse politiek al
decennia verdeeld hielden, door een uitruil opgelost (de zogeheten
‘Pacificatie’). De ‘rechtse’ confessionelen kregen de subsidiëring door
de overheid van hun onderwijs, de linkse partijen het algemeen kiesrecht (dat aanvankelijk uitsluitend aan mannen was voorbehouden).
Verder werd het districtenstelsel vervangen door het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging, waardoor electorale afspraken
tussen partijen niet langer nodig waren.
Deze gewijzigde staatkundige context had grote invloed op de
politieke krachtsverhoudingen. Vanaf 1918 tot 1967 zouden de confessionele partijen over een parlementaire meerderheid beschikken
(zij het dat zij in 1918 en 1959 precies de helft van de zetels in de
Tweede Kamer zouden bezetten). De katholieken — die zich vanaf
1926 zouden organiseren in de Roomsch-Katholieke Staatspartij
(RKSP), maar in dit hoofdstuk vanaf hier met deze benaming zullen
worden aangeduid — werden met afstand de grootste partij (zie
figuur 1, p. 26). Hierdoor veranderden de interne verhoudingen
binnen de Coalitie eveneens. De gebruikelijke terughoudendheid
die de k
 atholieken hadden betracht ten aanzien van hun orthodoxprotestantse partners en hun antipapistische achterban nam af.
In 1918 claimden zij voor het eerst het premierschap.
De confessionele samenwerking, waaraan nu ook de CHU deelnam, vormde de kern van de kabinetten in het interbellum. In 1933

25

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd 25

20-10-15 14:34

26
Bron: H. Daalder,
K.L.L.M. Dittrich
& J.G. Gosman,
‘Verkiezingsuitslagen’,
in: H. Daalder e.a.
(red.), Compendium
voor politiek en samen
leving in Nederland,
Alphen aan den Rijn,
2003, A 1300, 26-27;
vanaf de Tweede
Kamerverkiezingen
van 2006 is gebruikgemaakt van opgaves
Kiesraad.

60
Gezamenlijk

50
40
RKSP/KVP

CDA

30
20

ARP

10
CHU

1918

1929

1946

1956 1963 1971

1981

1989 1998 2003

2012

Figuur 1
Stempercentages CDA en voorlopers bij de Tweede Kamerverkiezingen
van 1918 tot 2012.

konden de liberalen en vrijzinnig-democraten aanschuiven; in 1939
deden de sociaaldemocraten voor het eerst aan het landsbestuur
mee. De toetreding van niet-confessionele partners tot de regering
laat zien dat de cohesie binnen de Coalitie aan kracht verloor. De
spanning liep zo nu en dan op door antipapistische oprispingen in
de christelijk-historische hoek. Veel belangrijker was echter dat de
sociaaleconomische tegenstelling in de politiek steeds scherper werd
en de antithese als ordenende en bepalende scheidslijn vervaagde.
De RKSP zette alles op alles om de politieke eenheid binnen het in
sociaal opzicht heterogene katholieke volksdeel te bewaren: werk
gevers, middenstanders en werklieden waren in de partij te vinden.
Zij was vooral bang dat de katholieke arbeiders zouden overlopen
naar de SDAP. De sociaaldemocraten werden door de RKSP (en
trouwens ook door de bisschoppen) in de ban gedaan: slechts ‘in
uiterste noodzaak’ zou er met hen kunnen worden samengewerkt.1
Algemeen kiesrecht, evenredige vertegenwoordiging en
stemplicht De confessionele partijen waren nooit voorstander
geweest van het algemeen kiesrecht, dat zij als een uitvloeisel zagen
van de verfoeide ‘revolutionaire’ volkssoevereiniteit. Het ‘atomistisch-individualistische kiesrecht’ dat de liberalen in uiteenlopende
mate voorstonden, druiste in tegen de door Kuyper ontwikkelde
maatschappijvisie. In zijn ogen was de samenleving geen verzame-
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ling losse individuen maar een levend organisme.2 Het kiesrecht
was voorbehouden aan het gezin als kleinste organische eenheid
in de samenleving — nauwkeuriger gezegd: aan de gezinshoofden
en iedereen die daarmee kon worden gelijkgesteld, zoals weduwen.
Ook de CHU was voorstander van dit ‘huismanskiesrecht’. Ze betichtte de ARP er trouwens van het begrip ‘gezinshoofd’ teveel op
te rekken, zodat het in de praktijk zou neerkomen op individueel
kiesrecht.3 De meerderheid van de katholieke Kamerfractie gaf net
als de ARP en CHU de voorkeur aan het gezinshoofdenkiesrecht;
een minderheid wilde algemeen kiesrecht. Uiteindelijk stemden
de confessionele drie in met de invoering van het algemeen kiesrecht. Het was onvermijdelijk, en bovendien: er kwam wat voor
terug: staatsfinanciering van het bijzonder onderwijs.4
Tegelijk met het algemeen kiesrecht maakten de kiesdistricten
plaats voor het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De ARP
was voor invoering van het nieuwe kiesstelsel, omdat ze ervan uitging dat de Coalitie zich daarmee van een stabiele electorale meerderheid kon verzekeren. ‘Met evenredige vertegenwoordiging vliegen
de gebraden kippen ons in de mond’, verwachtte De Standaard.5
De RKSP omarmde het omdat daarmee een einde zou komen aan
de katholieke electorale achterstelling in het districtenstelsel. Om
de angst voor een katholieke overmacht bij de andere confessionele
partijen niet aan te wakkeren, werd dit niet hardop gezegd. Toch was
het voor iedereen duidelijk dat de RKSP het grootst zou worden: niet
alleen in het parlement, maar ook binnen de Coalitie zou geen enkele
partij meer om haar heen kunnen.
Zo ongeveer het enige dat de CHU aan de evenredige vertegenwoordiging beviel, was dat er een einde zou komen aan de onwaarachtige
stembusafspraken in de districten. Die maakten alleen maar inbreuk
op het getuigenis dat de Unie graag wilde laten horen en leidden soms
tot veel gedoe in de eigen gelederen. ‘Vooral de samenwerking met
“Rome” was voor de soms virulent-antipaapse achterban van de CHU
een ware beproeving,’ aldus de historicus Jasper Loots.6 Voor de rest
had de Unie weinig op met evenredige vertegenwoordiging: het ging
haar immers niet om de meerderheid, maar om haar beginselen.7
Daarbij kwam de vrees voor de macht die de partijbesturen over de
afgevaardigden zouden krijgen — wat natuurlijk aan Kuyper deed
denken —, en niet in de laatste plaats voor de te verwachten katholieke machtstoename. Het districtenstelsel benadeelde immers de
‘ultra-montanen’, waardoor zij qua Kamerzetels onder hun stand
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leefden. Dat was natuurlijk onrechtvaardig, maar het was de CHU
wel goed uitgekomen.
Met het algemeen kiesrecht en het nieuwe kiesstelsel werd in
1918 ook de stemplicht ingevoerd. Pas als iedereen zijn stem uitbracht, zou de Tweede Kamer een waarheidsgetrouwe, represen
tatieve afspiegeling zijn van alle schakeringen van de bevolking, wat
de bedoeling was van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.
Bovendien zou er zo een einde komen aan de dubieuze manieren
waarop kiezers ten tijde van het districtenstelsel soms naar de stembus werden gelokt: met gratis bier of een ritje met de auto. Deze argumenten spraken de CHU aan.8 Ook de RKSP was voorstander van
de stemplicht. De ARP moest er niets van hebben en wist in 1922
de ‘stemdwang’ uit de grondwet te krijgen.9 De in de kieswet vast
gelegde opkomstplicht bleef echter gehandhaafd: alle kiesgerechtigden dienden zich bij het stembureau te melden. In 1970 werd de opkomstplicht afgeschaft.
Organisatie, centralisering en professionalisering Om
zich in het nieuwe bestel te kunnen handhaven, waren de partijen
gedwongen zich aan te passen. Er waren achttien zogeheten ‘kieskringen’ gekomen, maar die waren vooral administratief van aard:
feitelijk was Nederland één groot kiesdistrict geworden. Het gevolg
was dat elke stem nu telde. Waar vroeger districten werden afgeschreven omdat van tevoren al vaststond welke partij die ene Kamerzetel zou winnen, moest nu in elke uithoek van het land de kiezer
worden gemobiliseerd. Het antwoord van de partijen hierop was
om te beginnen: organisatie. In het gehele land poogden zij leden te
winnen, ook in streken waar de aanhang gering was. De RKSP kreeg
daarbij steun van de bisschoppen, die discreet aan de pastoors vroegen behulpzaam te zijn bij de oprichting van lokale kiesverenigingen.
De CHU schakelde geestverwante orthodoxe predikanten in.10 Ook
maanden de partijen sympathiserende kiesverenigingen die zich
nog niet in het landelijk verband hadden gevoegd, zich aan te sluiten.
Verder centraliseerden de meeste partijen de kandidaatstelling, wat
nogal eens tot problemen leidde met de basis. Een ander gevolg was
dat Kamerleden, die niet langer meer zoals ten tijde van het districtenstelsel een regionale achterban hadden, afhankelijker werden van
de landelijke partijleiding.
De indeling in kieskringen beoogde ook dat het nieuwe kiesstelsel
wat tegemoetkwam aan het regionale karakter van het oude, zodat
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Tabel 1
Aantal lijsttrekkers van RKSP, ARP en CHU bij de Tweede Kamerverkiezingen,
1918–1937.
1918

1922

1925

1929

1933

1937

RKSP

9

13

10

9

9

6

ARP

3

6

1

12

1

1

CHU 1

1

1

1

1

1

1

CHU 2

1

1

de band tussen kiezers en gekozenen enigszins intact zou blijven.11
Partijen konden in de kieskringen met verschillende, maar onderling
verbonden kandidatenlijsten uitkomen. De meeste grote partijen
hadden meerdere lijsttrekkers. Gedurende het interbellum hadden
de volkspartijen SDAP en RKSP er altijd ongeveer tien (zie tabel 1
voor de confessionele partijen). De ARP wisselde het meervoudig
met het enkelvoudig lijsttrekkerschap af. Het was opmerkelijk dat
de CHU altijd in alle kieskringen één en dezelfde lijsttrekker had.
Met zoveel centralisme liet de Unie de ARP en de RKSP achter zich;
de vroegere autonomie van de kiesverenigingen had een flinke knauw
gekregen. De CHU kwam in 1918 en 1922 in de kieskringen ook met
een soort ‘bijlijst’ uit (in tabel 1 ‘CHU 2’), bedoeld om regionale stemmen te werven.12
Om de kiezer beter te bereiken, professionaliseerden de partijen
hun campagnevoering. Ook dat ging met centralisering gepaard:
de partijtop stelde op basis van de verkiezingsprogramma’s de onderwerpen vast waarop de partij zich wilde profileren, liet het verkiezingsmateriaal drukken en coördineerde het optreden van de sprekers. De meeste grote partijen hielden het debat eigenlijk voor g ezien.
De RKSP besloot in 1918 debaters van andere partijen niet meer toe
te laten op haar bijeenkomsten; deze maakten immers alleen maar
reclame voor hun eigen programma. De campagne werd zo wel meer
een preek voor de eigen parochie. Bij de CHU verdween het debat
eveneens. Zij was er nooit voorstander van geweest: beginselen
dolven vaak het onderspit in het effectbejag van de debaters, en
Kamerkandidaten konden in de verleiding komen t oezeggingen aan
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de kiezers te doen. Ondanks die afkeer van electorale beloften
zag ook de Unie zich in 1918 gedwongen een verkiezingsprogramma
op te stellen (onder de veelzeggende maar wat misleidende naam
‘Nadere beginselverklaring’).13
De ARP, RKSP en ook de CHU gingen wel door met het huis
bezoek, ook al was dat als gevolg van de enorme toename van het aantal kiezers eigenlijk onbegonnen werk geworden. Het was volgens
de antirevolutionair Reinier Gosker ‘niet meer doenlijk om straat
voor straat te controleren, om wijk aan wijk te bewerken, en dientengevolge sleet al meer de gewoonte uit om... bij de stembureaus na te
gaan of onze kiezers wel aan hun plicht hadden voldaan’.14 Daarnaast
organiseerde de RKSP (net als de sociaaldemocraten) grote publieke
manifestaties, zoals massale bijeenkomsten en optochten. Door
technologische ontwikkelingen (luidspreker, film, radio en vliegtuig)
werd het bereik van de campagne groter.
In de strijd om de kiezersgunst maakte het verkiezingsaffiche zijn
opwachting. Het ging vanaf 1918 na de afschaffing van de districten
in de politiek minder om personen en meer om de beginselen van de
partijen. Onder andere met posters presenteerden de partijen zich
aan het uitdijende electoraat. Zeker in het interbellum kozen zij
daarbij vaak voor ideologisch of religieus geïnspireerde symbolische
voorstellingen, die zeer herkenbaar waren voor de eigen achterban
en die goed aansloten bij de steeds duidelijker vorm krijgende zuilen.15
De verkiezingen Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1918 waren
alle mannen van 25 jaar en ouder stemgerechtigd — ruim anderhalf
miljoen personen, wat bijna een verdubbeling was vergeleken bij
1913. De meeste partijen waren onzeker over wat het algemeen kiesrecht hun zou brengen. Zo was de ARP bang dat het ‘stoffelijke’ voor
veel kiezers zwaarder zou wegen dan de beginselen.16 Duidelijk was
wel dat de concurrentie flink was toegenomen, nu het land één groot
kiesdistrict was geworden. In 1918 deden maar liefst 32 partijen mee,
die om een Kamerzetel te bemachtigen slechts 50 procent van de kies
deler behoefden te halen (wat in de praktijk zou neerkomen op nog
geen 7000 stemmen). Daaronder waren enkele ‘linkse’ concurrenten
voor de ARP en CHU. De Christen-Democratische Partij, de Christelijk-Sociale Partij en de Bond van Christen-Socialisten wisten met
een sociaal program een zetel in de wacht te slepen.17 De Staatkundig
Gereformeerde Partij (SGP) slaagde daar niet in. Die partij was in
april van dat jaar opgericht, omdat zij het faliekant oneens was met
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de samenwerking van de ARP met de katholieken (‘het monster
verbond van Dordt en Rome’) en de stemplicht.18 Zij achtte die onverenigbaar met de vrijheid van de burgers.
In 1918 kwam de RKSP met negen lijsttrekkers uit; de CHU met
één (zie tabel 1, p. 29). De ARP had drie verschillende kandidaten
lijsten opgesteld met elk een eigen aanvoerder, voor het noorden,
midden en zuiden van het land. Omdat het erg eenvoudig was voor
kandidaten om met voorkeurstemmen verkozen te worden, drongen
de grote p
 artijen er bij hun kiezers op aan op de lijsttrekker te stemmen. De RKSP wilde zo de eendracht binnen de partij bevestigen.
‘Hoe grooter het aantal stemmen op nummer één, hoe geweldiger
de indruk, welken de buitenwereld zal krijgen van de aaneengeslotenheid in onze gelederen, waar de zaak voor alles geldt en de personen
eerst op de tweede plaats komen’, aldus het katholieke dagblad De
Maasbode in juni 1918.19 Ook de CHU was afkerig van voorkeurs
acties, omdat die tot een onevenwichtig samengestelde Kamerfractie
zouden kunnen leiden. Intern leidde dit weer tot protest: de kiezers
waren immers onafhankelijk en zouden gevrijwaard moeten blijven
van dit soort bemoeienis.
Van de Kamerverkiezingen van 1918 zijn weinig affiches bewaard
gebleven, maar het is ook mogelijk dat niet alle partijen van dit campagnemiddel gebruik hebben gemaakt. De CHU had er weinig mee
op: ‘De Unie heeft nooit hare kracht gezocht in groote reclame. Prachtadvertenties, enorme aanplakbiljetten …, de Unie doet het soberder’,
zo schreef het christelijk-historische dagblad De Nederlander in juni
1918, vlak voor de Kamerverkiezingen.20 Van de drie confessionele
partijen is alleen een affiche overgebleven van de RKSP — deze aanduiding staat op het plakkaat vermeld, al zou het zoals eerder al
vermeld nog tot 1926 duren voordat het nationale katholieke partijverband die naam formeel zou krijgen.
Het ontwerp is van Frans Lazarom, die tekenleraar en illustrator
was. Hij tekende spotprenten voor het rooms-katholieke humoris
tische tijdschrift De Roskam, waarin hij de SDAP nogal eens stevig
aanpakte. Zijn afkeer van waar deze partij voor staat, is op het affiche
terug te zien: de paarden die de strijdkar van de RKSP trekken, vermorzelen de draak van het socialisme. Het plakkaat is gericht op de
katholieke werkman, die vaak voor het eerst zijn stem mocht uitbrengen: transportarbeiders, spoor- en tramwegpersoneel, metaal
bewerkers, slagersgezellen, schilders, landarbeiders en velen meer,
zo maakt de rij titels van b
 laden van allerlei katholieke beroeps
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organisaties in het dak van de baldakijn duidelijk. Het a ffiche had niet
alleen als doel om de SDAP als het grote kwaad af te schilderen, maar
ook om de werklieden op positieve wijze aan de RKSP te binden. Om
die reden is linksboven paus Leo XIII afgebeeld, met een verwijzing
naar diens encycliek Rerum Novarum, waarin hij de sociale leer van
de katholieke kerk uiteenzette. Rechtsboven staat de sociaalvoor
uitstrevende priester Herman Schaepman. Het merendeel van de
velletjes papier met punten uit het verkiezingsprogramma die de
menner van de strijdwagen rondstrooit, beoogde de verbetering van
de positie van de werklieden: niet alleen allerlei wetgeving om hun
arbeidsomstandigheden te verbeteren, maar ook ter bestrijding van
de werkloosheid.
Op het RKSP-affiche is geen lijstnummer vermeld. Omdat dit per
kieskring door loting werd vastgesteld, verschilde dat nummer overal. Vaak werd het apart op het affiche geplakt. M.J.C.M. Kolkman
was lijsttrekker in vier kieskringen. In de kieskring Den Haag had
de RKSP lijstnummer 11, in Rotterdam 7, in Leiden 17 en in Dor
drecht 3. Vanzelfsprekend bevorderde die regionaal uiteenlopende
nummering een landelijke campagne niet. De nummers waren voor
de kiezers evenwel van groot belang, omdat tot 1956 op de stembiljetten boven de kandidatenlijsten alleen het lijstnummer was vermeld;
de partijaanduiding ontbrak. Vanaf 1922 konden de partijen hun
lijsten verbinden, waardoor ze overal hetzelfde nummer kregen,
hoewel dat nog wel steeds door loting werd vastgesteld. Bij de Kamer
verkiezingen van 1937 werd voor het eerst de nummering van de
partijen bepaald aan de hand van hun zeteltal.21
Ondanks de zetelwinst van enkele kleine rivalen behaalden de
drie confessionele partijen in 1918 gezamenlijk vijftig zetels. De CHU
verloor er drie, de ARP kreeg er twee bij. De RKSP won er vijf en
werd met dertig zetels de grootste partij; deze positie zou zij tot aan
de Tweede Wereldoorlog behouden. Dat ‘monseigneur’ Wilhelmus
Hubertus Nolens als fractievoorzitter van de RKSP in 1918 als kabinetsformateur werd aangewezen, lag voor de hand, maar daar bleef
het dan ook bij. Hij besefte dat een regering onder leiding van een
priester te veel zou zijn voor de Nederlandse protestanten.
De Limburgse jonkheer Charles Ruijs de Beerenbrouck kreeg als
eerste rooms-katholieke premier de leiding van de rechtse coalitie
bestaande uit ARP, CHU en RKSP. ‘Boven den nok van dit Kabinet
waait de Roomsch-Katholieke wimpel’, merkte de oude partijleider
Kuyper wat misnoegd op.22 Voor het eerst sinds haar oprichting in
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1908 nam een minister van de CHU in het kabinet zitting; een paar
jaar later zou jonkheer Dirk de Geer als minister van Financiën tussentijds toetreden. CHU-leider De Savornin Lohman ging akkoord
met het zogeheten ‘kabinetsprogram’, dat in overleg met de kandidaatministers door formateur Ruijs de Beerenbrouck was opgesteld.
Dat schuurde wel met de christelijk-historische dualistische opvatting dat de regering ten opzichte van de Tweede Kamer een geheel
eigen, onafhankelijke positie innam — temeer omdat er ook wel
overleg plaatsvond tussen de Tweede Kamerfractie en geestverwante
ministers.23
De grondwetswijziging in 1917 had aan de vrouwen het passief kiesrecht verleend en de constitutionele barrière voor hun actieve kiesrecht weggenomen. Het kabinet-Ruijs was echter niet van plan zijn
vingers te branden aan de in confessionele kring omstreden invoering
van het vrouwenkiesrecht.24 Op initiatief van de vrijzinnig-democraat Henri Marchant kwam het er toch. De ARP verzette zich er om
principiële redenen tegen, vanwege de aanname dat de vrouw gelijk
zou zijn aan de man. Het Tweede Kamerlid Anthony Brummelkamp
noemde die gedachte ‘revolutionair’ en sprak over de ‘ontvrouwe
lijking der vrouw’.25 De antirevolutionaire Tweede Kamerfractie
stemde in meerderheid tegen; die van de CHU daarentegen was in
meerderheid voor. De RKSP ging ook akkoord.
In juli 1922 konden vrouwen ouder dan 25 jaar voor het eerst hun
stem uitbrengen. De CHU en de RKSP hadden vrouwelijke kandi
daten op een verkiesbare plaats gezet; de advocate Frida Katz respectievelijk de op latere leeftijd tot het katholicisme bekeerde Charlotte
Bronsveld-Vitringa werden verkozen. Het passieve vrouwenkiesrecht
ging de ARP veel te ver; zij zou pas in 1963 voor het eerst een vrouw
naar de Tweede Kamer afvaardigen. Dat nam niet weg dat de ARP
wel graag wilde profiteren van het nieuwe electoraat: De Standaard
spoorde de nieuwe vrouwelijke antirevolutionaire k
 iezers aan om
hun stem uit te brengen. Dit speelde de steile, antipaapse SGP in de
kaart. De partij riep haar vrouwelijke achterban juist op thuis te blijven, omdat stemmen strijdig zou zijn met de r oeping van de vrouw.
Ook al benutte de SGP zo zeker niet haar g ehele electorale poten
tieel, toch behaalde zij onder leiding van de streng gereformeerde
predikant Gerrit Hendrik Kersten een zetel. De SGP maakte zo haar
debuut in de Tweede Kamer — waarvan zij anno 2015 nog altijd deel
uitmaakt.
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De vrijzinnig- en sociaaldemocraten hadden vooral geijverd
voor de invoering van het vrouwenkiesrecht, maar het deels dwarsliggende confessionele drietal zou de vruchten ervan plukken.
Terwijl de VDB gelijk bleef en de SDAP zelfs twee zetels verloor,
wonnen ARP, CHU en RKSP gezamenlijk negen zetels; samen
kwamen zij uit op 59 zetels. De winst van de ARP kwam mede doordat zij gebruikmaakte van de door de kieswet geboden technische
mogelijkheid om kandidatenlijsten te splitsen in zogeheten ‘groepslijsten’, waardoor de kans op restzetels werd vergroot. De ARP had
zes lijsten opgesteld, met elk een verschillende lijsttrekker. Eén van
hen was Hendrik Colijn, die de in 1920 overleden Kuyper als partijleider was opgevolgd en die net zoals zijn voorganger de ARP zou
domineren. Jan Schouten voerde de lijst aan in Rotterdam, Den 
Haag en Haarlem.26 Van diens kandidatuur getuigt een eenvoudig
affiche. Dat het de partijleiding erom te doen was dat de kiezer op
de ‘EERSTE’ kandidaat zou stemmen, behoeft geen nader betoog.
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Het is overigens opmerkelijk dat van de vier overwegingen om op
Schouten te stemmen, er geen met zoveel woorden terug is te vinden
in het ‘program van actie’, zoals de ARP destijds haar verkiezings
programma noemde, in navolging van Groen.
In tegenstelling tot het affiche van 1918 maakt het plakkaat van
de RKSP uit 1925 een wat defensieve indruk — zoals wel meer plakkaten van confessionele partijen in het interbellum. Een ridder met
katholieke symbolen (het kruis op zijn helm, de pauselijke kleuren
geel en wit) met schild en getrokken zwaard domineert het affiche,
dat was ontworpen door de kunstenaar Joan Collette. Onder de
linkervoet staat een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Efe
ziërs, een geschrift uit het Nieuwe Testament uit de Bijbel, dat de
afbeelding verklaart. In het zesde hoofdstuk, de verzen 10 tot 17,
schrijft Paulus onder het kopje ‘houd stand’: ‘10 Ten slotte, zoek
uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen
van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de
wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van
het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd
stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid
als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede
als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild
waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt
doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil
zeggen Gods woorden.’ Volgens een journalist werd met de duivel
wellicht gedacht ‘aan de listige verleidingen van een socialistischen
Satan’.27
In 1922 kwam de CHU ook met een verkiezingsaffiche. Het merkwaardige ervan is dat de partij niet alleen iets vroeg van de overheid
— dat is immers gebruikelijk in verkiezingstijd — maar ook van het
‘volk’, de samenleving, wat wel past bij de neiging van de Unie om de
kiezer niet naar de mond te willen praten. Zowel overheid als volk
moesten zich laten leiden door zuinigheid, arbeidzaamheid en spaarzaamheid. Een pastoraal tafereel met enkele bedrijvige boeren en
boerinnen die het hooi binnenhalen, ontworpen door de kunst
schilder Johannes Visser, moest dit kracht bijzetten. Lijsttrekker
was de predikant Jan Schokking, die na het vertrek van De Savornin
Lohman uit de Tweede Kamer in 1921 deze als fractievoorzitter en
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lijstaanvoerder was opgevolgd. In de jaren twintig zou hij de eerste
kandidaat van de CHU blijven. Als erfdrager van Lohman werd de
weinig doortastende Schokking echter niet gezien: dat was De Geer,
die dan ook partijleider werd.28
Met de hulp van de vrouwelijke kiezers hadden de regerings
partijen ARP, CHU en RKSP hun positie in de Tweede Kamer
versterkt. Na veel gedoe kwam enkele maanden later het tweede
kabinet-Ruijs de Beerenbrouck tot stand, op basis van een regeer
akkoord dat was getekend door de fractievoorzitters. Dat de fracties
op deze wijze gebonden werden aan het regeringsprogramma was
geheel nieuw; voor de CHU ging deze inbreuk op de dualistische
verhoudingen tussen Kamer en kabinet wel wat ver.29 Al snel rommelde het in de Coalitie. Minister De Geer van Financiën trad plot
seling af en werd vervangen door de ambitieuze Colijn. In oktober
1923 struikelde het kabinet over de Vlootwet, toen tien dissidente
leden van de RKSP-fractie met de oppositie tegen de beoogde uitbreiding van de marine stemden. De formatie die volgde liep spaak,
mede doordat de ARP poogde Colijn als minister-president naar
voren te schuiven.
Uiteindelijk bleef het kabinet gewoon zitten. Als krachtdadig
minister stelde Colijn de beminnelijke maar niet al te doortastende
premier Ruijs al snel in de schaduw.30 Onmiddellijk na zijn aan
treden had Colijn ingrijpende maatregelen getroffen om het begrotingstekort te verkleinen. Hij bezuinigde op onderwijs en defensie
en verlaagde de ambtenarensalarissen. Op de golven van een gunstig
economisch getij slaagde Colijn er inderdaad in het budgettaire
evenwicht te herstellen.
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De Tweede Kamerverkiezingen van 1925 stonden in het teken van
de persoon van Colijn. Hij was dit keer de enige lijsttrekker van
de ARP. Als gevolg van zijn omstreden saneringsbeleid en zijn ge
vestigde imago van ‘sterke man’, draaide de verkiezingscampagne
om hem. Net als Kuyper voor hem werd Colijn in zijn eigen partij
bijna vereerd. De gereformeerde mannenbroeders zongen hem op
verkiezingsbijeenkomsten toe met het derde vers uit Psalm 134
‘Dat ’s Heeren zegen op U daal’. In de campagne trachtte de ARP
munt te slaan uit Colijns imago van een doortastend politicus die
de rijksbegroting weer sluitend had gemaakt en de gulden zou hebben
gered: op verkiezingsplakkaten is weergegeven hoe waardevast de
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gulden was gebleven vergeleken met een aantal buitenlandse valuta
(de zogeheten ‘gulden-gaaf-reclame’).31
Op een ander affiche — waarop opmerkelijk genoeg eveneens de
naam van de ARP ontbreekt — werd Colijn afgebeeld als ‘ ’s Lands
Stuurman’. Getooid met een zuidwester en gehuld in een oliejas,
heeft de ARP-leider met vastberaden blik het stuurrad van het schip
van staat stevig in handen, te midden van de woedende storm. Voor
zover bekend is dit het eerste verkiezingsaffiche in de Nederlandse
politieke geschiedenis waarop een lijsttrekker is afgebeeld. Het
was gemaakt door de kunstschilder en illustrator Hein Kray, die ook
spotprenten tekende voor het antirevolutionaire satirische blad
De Houten Pomp. In De Standaard schreef een journalist: ‘De mooie
reclameprent van De Houten Pomp, Colijn aan ’t stuurrad, zie ik ook
aangeplakt en achter vensters hangen, en toen ik verleden week in
den spoortrein zat en een van onze nieuwste buurten voorbijspoorde,
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een buurt die als “rood” staat aangeschreven, zag ik onder een paar
vensters een flink Oranjekleurig biljet geplakt met Stemt Colijn erop.
Flink zoo, overal worden onze kleuren gezien.’32 In linkse kringen
werd de ARP-leider verguisd. ‘Colijn, verdwijn’, zo klonk het. Een
communistisch affiche toonde een weldoorvoede Colijn met een
nimbus om zijn hoofd waarin ‘petroleum-schijnheiligheid’ stond
te lezen — een verwijzing naar diens voormalige functie als directeur
van de Bataafsche Petroleummaatschappij.33
In 1925 ontwierp Collette opnieuw het verkiezingsaffiche voor
de RKSP. Dit keer beschermt een ‘Roomsche ridder’ met geveld rapier
het kruis, het zinnebeeld voor het christendom. Het kruis heeft de
kleur groen, het teken van de hoop. Oprukkende socialistische (rode)
en anarchistische (zwarte) massa’s, zwaaiend met vaandels, dreigen
het kruis in lichterlaaie te zetten; iemand met een brandende fakkel
in zijn hand is al dicht in de buurt. De lauwerkrans — het symbool van
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de overwinning — met het Christusmonogram dat de ridder in zijn
andere hand houdt, suggereert echter dat de zege geborgen is. Het
devies ‘Christus’ vrede in Christus’ rijk’ (pax Christi in regno Christi;
de P en de X komen terug in het monogram) is ontleend aan de encycliek die paus Pius XI in 1922 had uitgebracht. De strekking was dat
alleen door terugkeer naar de christelijke samenleving er werkelijke
vrede mogelijk zou zijn.34
In de verkiezingscampagne van 1925 werd weer volop geklad.
Daarnaast kende de campagne enkele noviteiten die het gevolg waren
van de stroomversnelling waarin de ontwikkeling van de commu
nicatiemiddelen was geraakt. Zo maakten de radio en de film hun
opwachting en werd een vliegtuig ingezet om strooibiljetten neer te
laten. Bij al deze moderniteiten leek de aandacht voor de verkiezingsposters wat te verflauwen. Een journalist van het Algemeen Handels
blad had tijdens de campagne geen enkele kiezer stil zien staan voor
een aanplakzuil, met daarop affiches van ‘olie-jassen-reclame en de
minderwaardige valuta der AR …, de middeleeuwse ridder, die zich
in deze omgeving niet thuis kan voelen’.35
De door de ARP op Colijn gerichte campagne mislukte: de partij
verloor drie zetels, waarvan twee als gevolg van een wijziging van de
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kieswet die een einde maakte aan het profijtelijke splitsen van kan
didatenlijsten. De derde zetel lijkt bij de SGP te zijn beland, die de
ARP verweet haar oren te veel naar ‘Rome’ te laten hangen. De CHU
bleef in zeteltal gelijk, maar zag zich ook geconfronteerd met een
antikatholieke r ivaal: de Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij
(HGS). Deze partij, die vooral weerklank vond in de behoudende
stroming binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en de samen
werking van de CHU met de ‘ultramontaanse’ RKSP veroordeelde,
kreeg een zetel. De RKSP moest twee zetels inleveren. Ook zij had
concurrentie gekregen: de vooruitstrevende Roomsch-Katholieke
Volkspartij (RKVP) sleepte één zetel in de wacht. Van binnenuit
kwam de RKSP eveneens onder druk te staan, toen meer vooruit
strevende katholieken zich onder de naam ‘St. Michaël’ afzonderlijk
in de partij organiseerden. Zij vonden de ARP en CHU te behoudend
en wilden dat de RKSP samenwerking met de SDAP in overweging
zou nemen — wat het einde van de Coalitie zou betekenen.
Na de Kamerverkiezingen van 1925 was de coalitie weliswaar
vijf zetels kwijtgeraakt, maar zij behield met 54 zetels een ruime
meerderheid. De RKSP was weer de grootste partij geworden, maar
na zeven jaren met een rooms-katholieke premier koos koningin
Wilhelmina ditmaal voor de man die de verkiezingen had gedomineerd (maar ook had verloren): Colijn. Hij formeerde een Coalitiekabinet waarvan hijzelf premier werd. ‘Colijn had zijn doel bereikt:
eindelijk was hij minister-president’, aldus de parlementaire geschiedschrijvers Joop van den Berg en Jan Vis.36 Tot Colijns grote
ergernis en frustratie kwam dit kabinet al op 11 november 1925 ten
val, door toedoen van de SGP. In de ‘nacht van Kersten’ stemde de
CHU, die nog steeds niet vrij was van antipaapse opwellingen, in
met een amendement van de SGP dat de opheffing beoogde van het
Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan. In de pers werd hier en
daar met leedvermaak gereageerd op het echec. ‘En dan te weten,
dat de anti-revolutionairen tijdens de verkiezingscampagne het land
overstroomden met hun mooie plaat, waarop de stoere heer Colijn
werd afgebeeld aan het roer staande als “ ’s Lands stuurman”. Wel,
zijn stuurmanskunst heeft gefaald: het regeringsschip is gestrand
— drie maanden na het uitzeilen al ! Gelukkig, dat die verkiezings
platen intusschen al verdwenen zijn’, aldus de katholieke Tilburgsche
Courant.37
In de kabinetsformatie stelde Nolens dat zijn partij geen regeringssamenwerking wenste met de SDAP, ‘wier diepere beginselen
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met de katholieke beginselen lijnrecht in strijd zijn’.38 Na maanden
van onderhandelen was er nog geen oplossing gevonden, totdat de
koningin in het geheim De Geer tot formateur benoemde. In alle
stilte benaderde hij aspirant-ministers en zette zo een extraparlementair kabinet in elkaar. Op deze wijze loste De Geer Colijn als
premier af. Dat schoot niet alleen de ARP-aanvoerder maar ook
diens achterban in het verkeerde keelgat: de CHU-leider zou hun
sterke man een stok tussen de benen hebben gestoken. De Coalitie
had weer een flinke deuk opgelopen, maar de samenwerking tussen
de confessionele drie werd voortgezet.
Het ‘intermezzokabinet’, zoals De Geer het zelf noemde, zat de
zittingstermijn tot 1929 uit. Bij de Kamerverkiezingen liepen de
spanningen tussen de RKSP en de SDAP hoog op. De sociaaldemocraten waren onder de grote rivieren in het katholieke thuisland
op jacht naar de stemmen van katholieke arbeiders. Uit voorzorg
had de RKSP haar kandidatenlijsten aangepast om electoraal verlies
naar links te voorkomen. Er waren zogeheten ‘kwaliteitszetels’ ge
reserveerd voor de katholieke standsorganisaties, waaronder die
van de arbeiders. Ook had het verkiezingsprogram een wat socialer
tintje gekregen. De RKSP bleef op dertig zetels staan. Hoewel de
verwachte electorale winst was uitgebleven, jubelde de katholieke
pers over ‘het zegevierend afslaan, over de heele linie, van den rooden
aanval op ons zwarte Zuiden’.39 Dat de RKVP dit keer de kiesdeler
niet had gehaald, was een tweede opsteker.
De verhouding tussen de RKSP en haar beide orthodox-protestantse regeringspartners was vanzelfsprekend veel beter dan haar
relatie met de SDAP, maar toch was hier evenmin alles koek en ei.
De CHU stelde zich in de verkiezingscampagne uitermate gereserveerd op tegenover de RKSP. Belaagd door de antipaapse HGS liepen
de christelijk-historischen te hoop tegen de ‘macht van Rome’ in
Nederland. Na de Nacht van Kersten was de sfeer bekoeld. Zo sprak
fractievoorzitter Schokking van de CHU uit dat hij ‘liever met de
Engelsche Labour Party zou samenwerken dan met de Nederlandsche Katholieken’.40 In haar verkiezingsprogram stelde de Unie nog
altijd dat Nederland ‘worde bestuurd als een Christelijke Staat in
Protestantschen zin’. Het affiche van de CHU benadrukt met de
Nederlandse driekleur de nationale eenheid. De kleding van de
man die de vlaggenstok vasthoudt, verwijst naar de zestiende en
zeventiende eeuw — naar het glorieuze vaderlandse verleden dus,
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waarmee de katholieken zich vanzelfsprekend veel minder konden
identificeren.
Ook binnen de ARP waren er die moeite hadden met de samenwerking met de katholieken, zoals hoogleraar theologie en Tweede
Kamerlid Hugo Visscher. Hij behoorde tot de Gereformeerde Bond
in de Hervormde Kerk, en moest als Kamerkandidaat voorkomen
dat antirevolutionaire hervormde kiezers overliepen naar de SGP.
De eigengereide Visscher lag vanwege zijn geldingsdrang bij velen
in de partij niet goed. In 1926 verweet hij de meerderheid van zijn
fractiegenoten aan ‘appendicitis coalitica’ te lijden: zij zouden alleen
maar met een bepaald wetsvoorstel hebben ingestemd om de RKSP
niet tegen de haren in te strijken.41 Geen wonder dat in 1929 de steun
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in de antirevolutionaire Kamerfractie voor een hernieuwde kandi
datuur van Visscher minimaal was, maar partijleider Colijn zette
die toch door uit angst dat de SGP anders zou profiteren. Visscher
werd zelfs beloond met de eerste positie op de kandidatenlijst in
de kieskring Utrecht. Na het mislukte experiment met maar één
lijstaanvoerder (Colijn) in 1925, had de ARP er in 1929 niet minder
dan twaalf. Alleen het affiche met Visschers naam erop is b
 ewaard
gebleven. Duidelijk is dat de ARP zich wilde presenteren als een
brede volkspartij voor alle orthodox-protestantse schakeringen
en maatschappelijke geledingen. Ook dit plakkaat, ontworpen
door Willem den Uyl, een achterneef van de latere PvdA-leider
Joop den Uyl, heeft een defensief karakter: de alarmklok wordt
geluid voor het behoud van kennelijk bedreigde waarden als kerk,
gezin en recht.
De RKSP kwam in 1929 met een erg modern affiche voor de dag.
Het was ontworpen door Frans Bosen, die graficus was en in de jaren
twintig ook affiches voor films maakte. Het grote potlood onderstreept als het ware de oproep tot aaneensluiting in de RKSP, met
andere woorden: om op deze partij te stemmen. ‘ ’t Is ’n technische
plaat, die de aandacht trekt, met opzet zonder religieuze motieven
om ook slappe, zwakke broeders te trekken’, aldus het katholieke
dagblad Het Centrum. De stijl van dit affiche, dat zeer in trek was bij
de afdelingen, wijkt sterk af van de eerdere verkiezingsplakkaten van
Collette, die gekenmerkt worden door de verdediging van katholieke
beginselen en waarden. Bosen beheerste echter ook het meer tradi
tionele metier, zoals te zien valt op het tweede affiche dat hij in 1929
maakte en dat als het vervolg op het eerste kan worden beschouwd.
Het rijke korenveld ‘is de uitbeelding van de vruchten der aaneensluiting’; de katholieke idealen zijn gesymboliseerd door het kruis en
het Christusmonogram. Het plakkaat bevat ook een waarschuwing:
afscheidende aren raken verstrikt in de rode doornen — waarmee
zeker de SDAP zal zijn bedoeld.42 Het derde affiche, dat was ont
worpen door Louis de Leeuw, toont een blauw silhouet van huizen,
fabrieken en de kerk, met de door een stralenkrans omgeven stenen
tafelen der wet. De katholieken werden opgeroepen mee te bouwen
aan de maatschappij, ‘bezield door de tien geboden als zinnebeeld
van onze Christelijke levenswet’.43 De Limburger Koerier achtte de
plakkaten ‘geschikt om de aandacht te trekken, zonder nochtans het
waardig karakter te ontsieren door schreeuwerige leuzen’.44 Naast
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deze drie plakkaten is er van de RKSP ook nog een affiche bewaard
gebleven in art deco-stijl met het lijstnummer en de naam van partijleider Nolens, die lijsttrekker was in de kieskring Maastricht. De
afdelingen werd gevraagd de affiches niet tegelijk op te hangen, ‘doch
met eene tusschenruimte van b. v. 5 dagen (eerst de blauwe plaat en
daarna die met het potlood)’.45 Ruijs de Beerenbrouck, sinds 1925
voorzitter van de Tweede Kamer, was lijsttrekker in drie kieskringen
en had eveneens een affiche met naam en lijstnummer. Het ontwerp
van Anton Dirkx sprak wat minder tot de verbeelding dan Nolens’
plakkaat.
Van de steunpilaren van het ‘intermezzo-kabinet’-De Geer ging
alleen de ARP een zetel achteruit ; de RKSP en CHU bleven gelijk.
Nolens koerste weer aan op een rechts kabinet, ondanks de christelijk-historische reserves. De ARP was eveneens voorstander van
herstel van de coalitie. Een parlementair kabinet van de confessionele drie zat er niet in; de Unie wilde zich niet binden aan een regeerprogramma. Ruijs de Beerenbrouck formeerde een extraparlementair kabinet waarvan hij premier werd — na Colijn en De Geer leverde
de RKSP weer de eerste minister.
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Het derde kabinet-Ruijs raakte in financieel en economisch opzicht
in zwaar weer verzeild. In oktober 1929 stortten de koersen op de
beurs van New York in. De beurskrach luidde de Grote Depressie in,
die na enige tijd ook Nederland bereikte. De gevolgen ervan zouden
leiden tot verdere spanningen in de Coalitie. In 1931 was Nolens in
het harnas overleden. Daarmee was de derde drager van de antithese
van het politieke toneel verdwenen, na het overlijden van Kuyper
in 1920 en Lohman in 1924. Van den Berg en Vis wijzen erop dat hun
opvolgers Colijn en De Geer in economisch opzicht veel liberaler
waren dan Nolens’ opvolger Piet Aalberse. De nieuwe katholieke partijleider, die in de jaren 1918–1925 minister van Arbeid, Handel en
Nijverheid was en onder meer de achturige werkdag had ingevoerd,
was meer sociaal georiënteerd. Deze tweede lichting partijleiders
tilde niet zo zwaar als hun voorgangers aan de antithese, die als politieke scheidslijn door de steeds overheersender wordende sociaaleconomische tegenstellingen meer en meer naar de achtergrond werd
gedrukt. ‘Daarbij schoven ARP en CHU naar de liberalen, de RKSP
naar de sociaaldemocratie.’46 Het gevolg was dat de Coalitie naast
de barsten van het antipapisme nu ook meer scheuren ging vertonen
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die te maken hadden met diepgaande onenigheid over de mate waarin de overheid in het sociaaleconomische leven kon ingrijpen.
Dat niet zozeer de economische crisis en de sterk oplopende werkloosheid maar vooral gezagshandhaving het thema werd bij de Tweede
Kamerverkiezingen in april 1933, kwam enerzijds door de opkomst
van het fascisme en nationaalsocialisme elders in Europa en anderzijds door de muiterij op De Zeven Provinciën, een paar maanden
eerder. Een deel van de bemanning had het in de Indische wateren
varende pantserschip overgenomen, uit protest tegen de korting
van het kabinet-Ruys op de salarissen van het marinepersoneel.
ARP-leider Colijn was buiten zinnen van woede; hij vond dat deze
insubordinatie moest worden neergeslagen, ‘zoo noodig, door het
schip met een t orpedo naar den bodem van den Oceaan te zenden’.47
Inderdaad werd de actie met geweld de kop ingedrukt, waarbij
23 opvarenden omkwamen.
De muiterij drukte haar stempel op de verkiezingscampagne. Met
name de confessionelen en liberalen pleitten ‘ter bescherming van
de vrijheid’ voor meer orde en gezag, zoals de leuzen op hun affiches
ook laten zien. Onder het motto ‘voor krachtig staatsbestuur’ schoof
de ARP Colijn als sterke man naar voren: ‘bij woelige zee behooren
bekwame mannen aan het roer van het schip van staat, mannen die
het vaarwater kennen, die verstand hebben van navigatie en met
vaste hand weten te leiden. Dr. Colijn heeft getoond zo’n man te
zijn.’ 48 Hij was weer de enige antirevolutionaire lijsttrekker; velen
verwachtten dat hij Ruijs als premier zou opvolgen. De ARP had
maar liefst drie affiches met Colijns naam erop. De partijleider zou
later bescheiden opmerken ‘dat een zekere soberheid van aanprijzen
in de schriftelijke propaganda, vooral ten opzichte van de personen
der kandidaten, een zaak van goede smaak is’.49
Op één plakkaat staat Colijn zelf afgebeeld. De tekenaar Henk
Munnik ontwierp een nogal kaal affiche in de nationale kleur oranje
met de lijsttrekker erop, met als slogan ‘voor Gezag, Orde en Vrijheid’.
Wat zeggingskracht betreft is het tweede affiche sterker, misschien
wel juist omdat Colijn erop ontbreekt. Het lijkt te verwijzen naar
het bekende plakkaat van 1925: opnieuw een stuurrad, dat met een
krachtige hand wordt omklemd, maar dit keer zonder de beeltenis
van de stuurman erbij. Het abstracte, strak vormgegeven ontwerp
was in opdracht van de Dr. Abraham Kuyperstichting gemaakt door
Machiel Wilmink, grafisch ontwerper en directeur van een reclamebureau.50 Het derde antirevolutionaire plakkaat, een bombastisch
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ontwerp van Kray, is met zijn zware, platgetreden symboliek en grillige belettering wat stijl betreft het tegenovergestelde.
Partijsecretaris en Tweede Kamerlid Hendrik Tilanus van de
CHU erkende dat de ARP electoraal goed had geboerd door haar
verkiezingscampagne geheel op de persoon van Colijn te richten.
De Unie had dezelfde truc kunnen uithalen door minister De Geer,
die Schokking als lijsttrekker was opgevolgd, in te zetten ‘als strenge
handhaver van het recht en bewaarder van de schatkist’. Dergelijke
‘persoonsverheffing’ wees de Unie evenwel principieel af, aldus
Tilanus, en dat terwijl de CHU de enige grote partij was die tussen
de beide wereldoorlogen bij de Kamerverkiezingen steevast met
één lijsttrekker uitkwam. Het leek erop dat de CHU eigenlijk liever
geen stemmen kreeg van kiezers die niet haar beginselen onderschreven.51 Daarom stond De Geer niet op het zwart-witte affiche
afgebeeld. De kiezer wordt aangesproken met nationale symboliek en de ideologische termen ‘Gezag en Vrijheid’, de titel van het
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in 1875 verschenen hoofdwerk van de aartsvader van de CHU,
De Savornin Lohman.
De RKSP pleitte in de verkiezingscampagne ook voor ‘sterk
overheidsgezag’, maar op haar affiches keerde dat niet terug. De
plakkaten waren uitgekozen door het partijbestuur in samenwerking
met een jury bestaande uit de architect Kees van Moorsel, de kunstenaar Toon Ninaber van Eyben en H. de Man. De kunstschilder Joep
Nicolas gaf de crisisdreiging weer in het affiche met de tekst ‘Storm
op til, stut uw huis’. De afgebeelde vrouw kijkt ongerust naar het
naderende onweer, terwijl de man een paal draagt om hun huis te
stutten. De figuren ‘zijn opzettelijk somber en bijna raadselachtig
gehouden om de aandacht te trekken’, aldus de Limburger Courier.
‘De uitvoering is in één kleur (grisaillebruin), waardoor zij het karakter draagt van een ernstigen, waarschuwenden strijdkreet.’52 Het
katholieke dagblad De Tijd was minder over het plakkaat te spreken,
en nam bovendien een andere kleur waar: de krant schreef over ‘een
ietwat al te stemmige paarse tint’. Het affiche van de kunstschilder
Lou Manche vond De Tijd ‘met de opwekkende tinten van ’n veld
boeket … kleuriger en frisscher’.53 Er wordt niet aan de politieke
maar aan de economische crisis gerefereerd: de leus is verzinnebeeld door de bedrijvigheid in de landbouw, handel en industrie.
Het derde uitverkoren plakkaat was ontworpen door de kunst
schilder Charles Eyck. Het devies ‘opbouw in godsvertrouwen’
wordt tegen de gele achtergrond van een Christusfiguur verbeeld
in een krachtige m
 annenkop, met een hand die het kruis omklemt,
terwijl de geheven andere hand naar de hemel wijst.
De Kamerverkiezingen van 1933 liepen uit op een triomf voor
Colijn. Terwijl de RKSP twee zetels verloor (hoogstwaarschijnlijk
één aan de RKVP, die weer in de Kamer kwam) en de CHU één,
won de ARP er twee. Andere gevestigde partijen verloren eveneens.
Dat Colijn formateur werd, was dan ook een uitgemaakte zaak. Vanwege de buitengewone omstandigheden verving hij de Coalitie door
een ‘kabinet van gemengde samenstelling’, bestaande uit het con
fessionele drietal aangevuld met de VDB en de Liberale Staatspartij
(LSP), dat onder zijn leiding kwam te staan. De CHU-fractie blun
derde door een ministerskandidaat aan te dragen die geen lid van
de Unie bleek te zijn, maar een partijloze liberaal. De formatie was
niet eenvoudig geweest, omdat de RKSP zich verzette tegen de door
Colijn voorgestelde financiële politiek, die absolute voorrang gaf
aan bezuinigingen en het sluitend maken van de rijksbegroting boven
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de werkloosheidsbestrijding.54 Ook piekerde de onwrikbare Colijn
er niet over om de gouden standaard los te laten en de gulden te
devalueren om zo de export te bevorderen.55 De katholieke partij
leider Aalberse liet bij de regeringsverklaring weten geen enkele
verantwoordelijkheid te dragen voor het optreden van het tweede
kabinet-Colijn. De aanpassingspolitiek leidde tot aanvaringen met
de RKSP-fractie, die in 1935 uitliepen op een kabinetscrisis. Uit
eindelijk kon Colijn in ongewijzigde partijpolitieke samenstelling
verder. Dit derde kabinet-Colijn stuitte wederom op weerstand van
de RKSP-fractie, temeer omdat Aalberse als fractievoorzitter was
opgevolgd door Carel Goseling, die weinig van het financiële beleid
van de ARP-leider moest hebben. Niettemin haalde het kabinet de
Tweede Kamerverkiezingen van mei 1937 ongeschonden.
Deze verkiezingen draaiden om de economische en politieke crisis :
enerzijds de enorme werkloosheid, anderzijds het dreigende optreden van Hitler in nazi-Duitsland en de spectaculaire opkomst van
de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) van Anton Mussert
in de Nederlandse politiek. In deze tijden van nationale en interna
tionale spanning en onzekerheid speelde de ARP weer haar bekende
troef Colijn uit. Hij werd weer als enige lijsttrekker door zijn partij
aangewezen. Colijn voerde een intensieve ‘verkiezingsveldtocht’,
die hem langs 43 bomvolle zalen, tenten en kerken en tienduizenden
toehoorders voerde. Voortzetting van de brede samenwerking was
zijn parool. De inmiddels op leeftijd gekomen premier werd door
de ARP gepresenteerd als kloeke, vastberaden en boven de partijen
staande staatsman, als ‘de leider van ons volk’, die in deze woelige
tijden uitkomst kon bieden.
Van de soberheid bij het aanbevelen van kandidaten, zoals Colijn
in 1933 had voorgesteld, bleek vier jaar later niets: de antirevolutionaire partijleider verscheen op drie affiches. Het bekendste is het
ingetogen ontwerp van Wilmink, die er in 1933 voor had gekozen
Colijn niet op het verkiezingsplakkaat af te beelden. Hij portretteerde Colijn, van wie hij eerder bij hem thuis al een paar schetsen had
gemaakt, boven alles als staatsman.56 Ook nu was er weer een affiche
dat in bijna alles het tegendeel was: het pompeuze ontwerp van de
jonge reclametekenaar Daan van Driel, waarop Colijn als ridder in
harnas is afgebeeld. Het staat bol van de traditionele nationale symboliek: driekleur, oranje wimpel en Nederlandse leeuw. Nieuw is
de spreuk ‘saevis tranquillus in undis’ — ‘kalm temidden van grimmige golven’: de lijfspreuk van Willem van Oranje, door Colijn in
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1934 als titel gebruikt voor zijn boek waarin hij het antirevolutionaire
beginselprogramma toelichtte. Van Driel vervaardigde een tweede,
eveneens nogal clichématig plakkaat, waarop Colijn weer als ’s lands
stuurman verschijnt, met net als op zijn andere affiche de allitere
rende leuze ‘kiest Colijn’. En of dit alles nog niet genoeg was, waren
er nog twee affiches zonder de kop van Colijn.
Van een personalisering van de campagne waarvoor de ARP weer
had gekozen wilden de beide andere confessionele partijen nog altijd
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niets weten, ook al was deze strategie bij de vorige Kamerverkiezingen
electoraal lonend gebleken. De CHU bracht een affiche uit dat een
moderne, strakkere versie was van het exemplaar uit 1933. Daarnaast
had de partij een eenvoudig, ongekunsteld affiche met de in het interbellum veelvuldig gebruikte metafoor van het schip van staat, met
als achtergrond de kleuren van de Prinsenvlag uit de tijd van de opstand tegen Spanje: oranje, blanje, bleu. Verder dan de vermelding
van de naam van lijsttrekker De Geer ging de Unie niet.
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De RKSP kwam net als in 1933 met drie totaal verschillende affiches uit. De twee die waren ontworpen door Jos van Woerkom verwezen nadrukkelijk naar de crisis van de jaren dertig. Het ene symboliseert de dreiging voor het christendom van het communisme (de
gekruiste hamer en sikkel, het embleem van de Sovjet-Unie) en het
nationaalsocialisme (de wolfsangel, een runeteken dat onder meer
de NSB gebruikte). Het andere refereert aan economische voorspoed, verbeeld door het volle koren in de aar en de rokende schoorsteen. Opmerkelijk is dat de Nederlandse driekleur als achtergrond
dient; niet eerder maakte de RKSP gebruik van nationale symbolen
op haar affiches.57 Op het derde, veel moderner aandoende plakkaat
gaat alle aandacht uit naar lijstnummer 1. Voor het eerst kregen de
partijen in 1937 op basis van hun zeteltal het lijstnummer toegekend,
en dat betekende dat de RKSP met nummer 1 aan de verkiezingen
kon deelnemen. Het affiche was onderdeel van een campagne waarin
400.000 insignes met dit nummer werden verspreid, die in de aanloop
naar de verkiezingen gedragen dienden te worden ‘op de kleedingsstukken van onze leden als teeken van hun trotsch-zijn op hun
R.K. Staatspartij’.58
De ARP zette met haar boegbeeld Colijn in 1937 de stijgende lijn
van vier jaar eerder voort: met drie zetels winst kwam zij uit op zeventien. Bezien over de periode van 1918 tot 1972 (toen de partij voor het
laatst zelfstandig aan de Tweede Kamerverkiezingen zou deelnemen)
bereikten de antirevolutionairen met 16,4 procent van de stemmen
hun electorale hoogtepunt. Tevergeefs had regeringspartij LSP gepoogd een graantje mee te pikken van de populariteit van de premier.
In haar slogan ‘Zet meer liberalen naast Colijn’ hadden veel liberale
kiezers kennelijk een vrijbrief gezien om dan maar meteen op de
antirevolutionaire leider te stemmen, ook al omdat hij op voort
zetting van de regeringscoalitie hamerde. Ook de CHU had, onder
leiding van oud-premier De Geer, moeite zich staande te houden bij
de wervingskracht van Colijn; de Unie leverde twee zetels in. Met
drie zetels winst behoorde de RKSP ook tot de grote winnaars. De
toename was echter mede het gevolg van de invoering van het stelsel
der grootste gemiddelden bij de verdeling van de restzetels, dat grote
partijen bevoordeelt. Daarnaast was het episcopaat de partij te hulp
geschoten met een oproep tot eenheid. Zo te zien had het appel succes
gehad, want de RKVP, de linkse plaaggeest van de RKSP, verdween
weer uit de Kamer.
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Al vóór de verkiezingen hadden RKSP en CHU te kennen gegeven
aan te zullen sturen op een regering op ‘positief-christelijke grondslag’. Met hun oogmerk de Coalitie te herstellen, doorkruisten zij de
opzet van Colijn, die als formateur was aangewezen: voortzetting van
de door hem gewenste brede samenwerking zat er niet in. Zelfs zijn
eigen partij wilde Colijn daarin niet steunen. Hij vormde ten slotte
een ‘zuiver rechts’, christelijk kabinet, het vierde onder zijn leiding.
In de zomer van 1939 kwam het ten val, toen de antirevolutionaire
en katholieke bewindslieden met elkaar botsten. De eersten drongen
aan op terugdringing van het overheidstekort; de laatsten wilden
meer geld om de werkloosheid te bestrijden. Na allerlei verwikke
lingen formeerde Colijn een extraparlementair kabinet onder zijn
leiding, nota bene zonder katholieke ministers. Twee dagen nadat
hij de regeringsverklaring had afgelegd, werd zijn vijfde kabinet weggestuurd op initiatief van de Tweede Kamerfractie van de RKSP.
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CHU-leider De Geer formeerde vervolgens een extraparlementair
kabinet van zijn partij, de RKSP, de VDB en de SDAP.
Zo traden aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog voor het
eerst de sociaaldemocraten tot de regering toe. Met de economische
crisis en de oplopende internationale spanningen had zich in katholieke ogen kennelijk het moment van de ‘uiterste noodzaak’ voor
gedaan. Daarmee werd de basis gelegd voor de naoorlogse rooms-
rode samenwerking. Het tweede opvallende feit was dat de ARP
uit de regering was verdwenen: zij had niet willen samenwerken
met de partijen die Colijn ten val hadden gebracht. Zeer tegen de
zin van zijn antirevolutionaire partijgenoten was de eigenzinnige
Pieter Gerbrandy wel toegetreden. Voor de ARP waren de druiven
bijzonder zuur: na het eclatante electorale succes in 1937 belandde
zij twee jaar later in de oppositie, voor het eerst sinds 1918. Colijn,
de personificatie van de ARP en degene die de partij gedurende
het interbellum had geleid, was afgeserveerd. Het zou de anti
revolutionairen veel tijd kosten voordat ze van deze dreun waren
hersteld.
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