Dankwoord

Aan dit boek hebben niet alleen de beide auteurs gewerkt; ook
anderen leverden op uiteenlopende wijze een bijdrage. Peter Dillingh
(medewerker van de Tweede Kamerfractie van het CDA) wees ons
op een aantal mooie affiches en foto’s. De medewerkers van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA gaven commentaar op het manuscript. Yvonne de Geus-Bosma van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen
stond ons organisatorisch bij; David Veldman, eveneens verbonden
aan het DNPP, duikelde uit vele digitale kranten relevante artikelen
op. Aranka van der Borgh, redacteur bij Uitgeverij Boom, droeg zorg
voor de fysieke totstandkoming van het boek.
Aan de inhoud van dit boek werkte ook een aantal betrokkenen
mee, door verhelderende antwoorden te geven op allerhande
vragen en door anekdotes te delen. In alfabetische volgorde zijn
dat Cees Bremmer, Dick Corporaal, Frits Frietman, Hans Janssens,
Meüs v
 an der Poel, Jan Schinkelshoek, Hans Schripsema, Michael
Sijbom, Ries Smits en Jack de Vries.
Daarnaast hebben vele instellingen digitale afbeeldingen van
en achtergrondinformatie over affiches beschikbaar gesteld: Atlas Van Stolk te Rotterdam; het DNPP van de Rijksuniversiteit Groningen; het Gemeentearchief Den Haag; het Historisch Centrum
Leeuwarden (HCL); het Historisch Documentatiecentrum voor
Nederlands protestantisme (1800–heden) (HDC) van de Vrije Universiteit te Amsterdam; het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG) te Amsterdam; het Katholiek Documentatie
Centrum (KDC) te Nijmegen; het Nationaal Archief te Den Haag;
het ReclameArsenaal te Hilversum; het Stadsarchief Amsterdam en
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het Stadsarchief Rotterdam. Met name de hulp van Berend de Boer
(DNPP), Lennie van Orsouw (KDC) en Hans Seijlhouwer (HDC) was
onmisbaar.
Dit boek is mede tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen
van het CDA, het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, het
DNPP, de Dr. Abraham Kuyperstichting en de Stichting Dr. Schaepmanfonds. Het DNPP, KDC en HDC waren zo vriendelijk geen kosten in rekening te brengen voor het opnemen van de door hen beheerde affiches.
Alle personen en instellingen willen wij graag hartelijk danken
voor hun bereidwillige medewerking.
Maaike Kamps & Gerrit Voerman
Den Haag /Groningen, augustus 2015
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