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7

Over het huidige politieke bedrijf gaat het verhaal dat de beeld-
vorming inmiddels belangrijker is dan de inhoud. Met elk uur een 
nieuwsbulletin op televisie en nieuwssites op internet die 24  /7 
 nieuwe berichten de wereld in slingeren, is er voor politici geen 
 ontkomen aan om goed na te denken over hoe je je politieke bood-
schap verpakt en hoe en op welk moment je die naar buiten brengt. 
Wanneer je verhaal eenmaal verkeerd of ongunstig naar buiten 
is  gekomen, is het daarna moeilijk om het ontstane scheve beeld 
recht te trekken. 

Er spreekt enige nostalgie uit de constatering dat het beeld van-
daag de dag zo dominant is in de politiek. Hiermee wordt veronder-
steld dat dat vroeger veel minder het geval was, ergo: dat de politiek 
toen meer ging om de essentie en dus de inhoud. Maar is dat wel 
zo? Toegegeven, de belangrijke nieuwsmomenten beperkten zich 
tot de deadlines van de kranten en later het achtuurjournaal. Dat 
gaf  politici meer tijd om na te denken over reacties op belangrijke 
nieuwsfeiten. Maar uiteindelijk was politiek ook toen een ragfijn 
 samenspel van enerzijds idealen en grote verhalen, en anderzijds 
het spel om die goed en kernachtig bij de juiste mensen voor het 
 voetlicht te krijgen. 

In het verkiezingsaffiche komt de inhoud en de verpakking van 
de boodschap samen. Zeker in tijden dat internet en televisie nog 
niet bestonden, was het affiche een belangrijk communicatiemiddel 
waarin de verkiezingsleus, de kleuren, de gelaatsuitdrukking van de 
politicus die er wellicht op stond afgebeeld, kortom de algehele uit-
straling overeen moest stemmen met de boodschap die de politieke 
partij wilde verkondigen. Dit boek laat zien dat over die affiches heel 
wat is nagedacht en gesteggeld. Het is opmerkelijk dat de komst van 

Voorwoord
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Voorwoord

nieuwe media het belang van die affiches in het totale pakket van 
communicatiemiddelen minder groot heeft gemaakt, maar dat geens-
zins tot gevolg heeft gehad dat nu minder indringend en intensief 
over de verkiezingsposter wordt nagedacht. 

Het onderzoek naar de geschiedenis van het christendemocratische 
verkiezingsaffiche is uitgemond in een prachtig boek waarin niet 
 alleen het beeld en de beeldvorming nadrukkelijk een rol speelt, maar 
ook steeds het debat over de inhoud en het grote politieke verhaal 
van de christendemocratie in doorklinkt. 

Ruth Peetoom     
Partijvoorzitter CDA 

Rien Fraanje
Wnd. directeur Wetenschappelijk Instituut
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Verkiezingsaffiches zijn ongeveer zo oud als het algemeen kiesrecht. 
Vanaf 1918 kon iedere man en vanaf 1922 iedere vrouw ouder dan 
25 jaar zijn of haar stem uitbrengen. De politiek werd zo massaler en 
de politieke partijen zochten naar nieuwe manieren om hun achter-
ban te benaderen. Een van die middelen was het verkiezingsaffiche. 
Voor die tijd waren er wel advertenties en aanplakbiljetten waarop 
kandidaten werden aanbevolen, maar daarop stonden doorgaans 
geen afbeeldingen. Dat veranderde na de invoering van het alge- 
meen kiesrecht. Met deze beeldaffiches maakten de partijen zich- 
zelf zichtbaar in de publieke ruimte en konden zij zich aan de kiezer 
presenteren. Sindsdien hebben de partijen die aan de Tweede Kamer-
verkiezingen deelnamen tientallen miljoenen exemplaren van die 
plakkaten laten drukken, die hun aanhangers vervolgens voor de 
 ramen hingen of op muren of borden plakten. Bij de Tweede Kamer-
verkiezingen van 1956 bijvoorbeeld ging het om bijna twee miljoen 
stuks. 

Het gebruik van het affiche is de laatste decennia wel sterk af-
genomen; zo bedroeg de totale oplage in 2002 niet veel meer dan een 
half miljoen.1 De reden voor die terugval is vooral de dalende poli-
tieke betrokkenheid. In de aanloop naar de verkiezingen verdwijnen 
de affiches steeds meer uit het straatbeeld. Zo nu en dan duikt de 
 suggestie op om ze dan maar helemaal af te schaffen, maar daar willen 
de partijen niet aan — althans niet alleen: ze zijn er niet geheel zeker 
van dat partijen die er wel mee doorgaan, daar op de een of andere 
manier toch van zouden profiteren. De affiches bestaan dus nog altijd, 
maar ze kwijnen wel wat weg nu hun verspreiding vooral beperkt is 
tot het van gemeentewege geplaatste verkiezingsbord.

Inleiding
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Inleiding

Het verkiezingsaffiche is op leeftijd gekomen; het bestaat nu een 
kleine honderd jaar. Achter elkaar geplaatst geven die plakkaten 
een fraai beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse politiek in 
de twintigste eeuw. De veranderingen in de boodschap die zij uit-
dragen en in hun vormgeving weerspiegelen de overgang van ver-
zuilde, ideologische politiek naar meer gepersonaliseerde vormen 
van politiek. De affiches tonen ook de ontwikkelingen bij de partijen 
zelf. Lijsttrekkers kwamen en gingen, nieuwe thema’s doken op, 
 campagneleuzen losten elkaar af — het is vaak op de affiches te zien. 
Met dat alles geven de plakkaten ook een goede indruk van de iden-
titeit van de partij.

In dit boek wordt een overzicht gegeven van de affiches van het 
CDA en zijn voorlopers, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de 
Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Roomsch-Katholieke 
Staatspartij (RKSP) en haar opvolger de Katholieke Volkspartij (KVP). 
We beperken ons tot de plakkaten die zijn gemaakt voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1918 tot 2012 — in totaal 27 verkiezingen. 
Achter elkaar gezet geven de affiches met hun symboliek en thema-
tiek een prachtig beeld van het eigene van de verschillende partijen, 
en hoe dat tot uiting kwam in hun benadering van de kiezer. De RKSP 
koos voor een uitgesproken ideologische aanpak, in allegorische 
voorstellingen verbeeld, zich vaak afzettend tegen het socialisme. 
De ARP stelde al in het interbellum de persoon van de lijsttrekker 
op zinnebeeldige wijze centraal. De CHU wilde aanvankelijk weinig 
van verkiezingsaffiches weten, maar realiseerde zich dat ze niet kon 
achterblijven. Veel werk maakte zij er nooit van. Na de Tweede 
 Wereldoorlog verdween al snel de symboliek van de affiches en 
 werden ze zakelijker. Vanaf de jaren zeventig kwam eigenlijk zonder 
uitzondering de persoon van de lijsttrekker centraal te staan. Met 
de veelvormigheid van het affiche was het toen wel gedaan. 

Dat de ideologie aan relevantie inboette, blijkt niet alleen uit de 
affiches — het is ook zichtbaar aan de toenadering tussen ARP, CHU 
en KVP. Doordat hun onderlinge religieuze verschillen aan scherpte 
inboetten, konden zij samengaan in het CDA — daartoe gestimuleerd 
door hun electorale verval. De ontwikkeling van de verhoudingen 
tussen deze drie partijen is het onderliggende verhaal in dit boek. 
Daarom komen in het eerste hoofdstuk allereerst de moeizame betrek-
kingen tussen protestanten en katholieken in de negentiende eeuw 
aan de orde. Hun regeringssamenwerking in de zogeheten ‘Coalitie’ 
in het interbellum staat centraal in hoofdstuk 2. Vervolgens komt in 
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het derde hoofdstuk de naoorlogse periode tot het begin van de jaren 
zestig aan bod. ARP en CHU zakten toen al wat weg in de kiezers-
gunst, maar de KVP wist zich nog goed te handhaven. Het vierde 
hoofdstuk gaat over de totstandkoming van het CDA. Nadat de KVP 
bij de verkiezingen van 1967 electoraal onderuit was gegaan, begonnen 
de gesprekken over eenwording, die in 1977 leidden tot één verkie-
zingsprogram en één kandidatenlijst, aangevoerd door Dries van Agt. 
Het laatste hoofdstuk gaat over het CDA, van Van Agts opvolger 
Ruud Lubbers tot de huidige partijleider Sybrand van Haersma Buma. 
Centraal in deze beschrijving staat echter het Christen Democratisch 
Affiche: meer dan honderd stuks vertellen hun eigen verhaal.
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In 1980 kwam het CDA tot stand. In dat jaar gingen de protestants-
christelijke Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en Christelijk-Histo-
rische Unie (CHU), en de Katholieke Volkspartij (KVP) op in één 
partijverband. Achteraf bezien was de fusie het sluitstuk van een 
 toenaderingsproces dat tegen het einde van de negentiende eeuw, 
zo’n honderd jaar daarvoor, op gang was gekomen. Voor die tijd 
 verkeerden de orthodoxe protestanten en katholieken op voet van 
vijandschap met elkaar.  Paradoxaal genoeg gingen zij zich meer op 
elkaar richten, juist in een periode waarin zij hun eigen identiteit 
sterker begonnen te benadrukken en zichzelf gingen organiseren, 
zowel maatschappelijk (in zuilen) als politiek (in fractie- en partij-
verband). Dat de onderlinge animositeit afnam, had veel te maken 
met het inzicht dat zij uiteindelijk een gemeenschappelijke tegen-
stander hadden: de liberalen. 

Katholieken Eeuwenlang zijn de katholieken in Nederland als 
tweederangs burgers behandeld. Ondanks het feit dat zij in de negen-
tiende eeuw 35 à 40 procent van de bevolking uitmaakten, verkeer-
den zij in een achtergestelde positie.1 De opstand tegen de katholieke 
Spaanse koning Philips de Tweede had in 1588 geleid tot de oprichting 
van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de Republiek 
deelden de calvinisten de lakens uit. De katholieken mochten hun 
geloof niet openlijk belijden en kwamen evenmin in aanmerking voor 
openbare ambten. Deze religieuze en staatsrechtelijke achterstelling 
bevor derde de interne samenhang van het katholieke volksdeel; het 
onderscheid met de niet-katholieken was allesbepalend.2 De katho-
lieke identiteit was dan ook sterk defensief gericht. Kenmerkend was 
het zogeheten ‘ultramontanisme’. De Nederlandse katholieken voel-

Protestanten en katholieken :
van oppositie naar Coalitie

1 

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   13 20-10-15   14:34



14

Protestanten en katholieken : van oppositie naar Coalitie1

den zich ten diepste verwant met de paus in Rome en erkenden dat 
het pontificaal gezag zich niet alleen over geestelijke zaken uit-
strekte, maar ook over wereldlijke kwesties. In de nationale politiek 
ging de bescherming en bevordering van het katholieke belang 
 boven alles. 

In het midden van de negentiende eeuw kwam er verbetering in 
de positie van de katholieken door de helpende hand van de liberalen. 
De nieuwe grondwet van 1848, die was opgesteld onder leiding van 
de liberaal Johan Rudolph Thorbecke, voerde directe verkiezingen 
in voor de Tweede Kamer. Een beperkte groep kiezers die een be-
paald bedrag aan belastingen (census) betaalde, kon stemmen op 
de kandidaten voor de Tweede Kamer, die in districten werden ver-
kozen. Op deze wijze drong het geluid van de katholieke elite sterker 
door in het parlement. Verder garandeerde de grondwet ook de vrij-
heid van vereniging, drukpers en onderwijs.3 De Nederlandse Her-
vormde Kerk raakte haar geprivilegieerde positie kwijt en andere 
kerkgenootschappen kregen meer vrijheid. 

Aan de achtergestelde positie van de katholieken kwam nog niet 
meteen een einde; in openbare functies waren zij nog lange tijd in 
ruime mate onderbedeeld. Ook bleef het processieverbod van kracht. 
Wel schiepen de nieuwe grondwettelijke vrijheden de staatsrechte-
lijke context voor niet  alleen hun geleidelijke integratie in het Neder-
landse politieke bestel, maar paradoxaal genoeg tegelijkertijd ook 
voor een strategie van maatschappelijke afzondering. Op het kerke-
lijk vlak leidden de  nieuwe vrijheden in 1853 tot herstel van de bis-
schoppelijke hiër archie — tot afgrijzen van veel orthodoxe protestan-
ten. Het episcopaat speelde vervolgens een grote rol bij de totstand-
koming van een katholieke zuil, bestaande uit een eigen pers, eigen 
onderwijs, eigen vak- en standsorganisaties en nog veel meer. Deze 
zuil was een soort ‘  “morele gemeenschap”, met een eigen identiteit, 
met eigen inzichten op levensbeschouwelijk, politiek en moreel 
 terrein, met een eigen zingevend verleden en met eigen tradities, 
 gebruiken en zelfs taal’.4 De zuil was bedoeld als ‘een strijd- en be-
schermingsapparaat’, dat was gericht tegen de gevaarlijke invloeden 
van de niet-katholieke wereld en had tot doel de eenheid in het eigen 
katholieke kamp te  bevorderen.5 

Op politiek terrein organiseerden de katholieken zich betrekkelijk 
laat. Dit had te maken met de centrale rol van de hiërarchische rooms-  
katholieke kerk, die aanvankelijk het katholieke volksdeel ook in 
 politiek opzicht de weg wees, zij het veelal niet direct of in het open-
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baar. ‘Bij katholieken liep de loyaliteit via de kerk naar de politiek’, 
aldus de historicus Ron de Jong. ‘Hierdoor verkeerden politici en 
kiesverenigingen in een zwakke en afhankelijke positie en was 
een krachtige partij minder noodzakelijk om de achterban te binden 
en te mobiliseren.’6

Ook de sterke regionale concentratie van de katholieke geloofs-
gemeenschap speelde mee: in overgrote meerderheid woonden zij 
in het zuiden van het land. Veel van de kiesdistricten onder de Moer-
dijk waren in religieus opzicht homogeen, dat wil zeggen: katholiek. 
Van een wezenlijke politieke strijd was hier nauwelijks sprake. Soms 
werden er zelfs in het geheel geen verkiezingen gehouden, omdat zich 
maar één kandidaat had gemeld. De noodzaak van politieke organi-
satie werd daarom niet zo gevoeld. Hier en daar ontstonden wel lokale 
kiesverenigingen en in 1870 werd de machtige provinciale kiesver-
eniging Noord-Brabant opgericht, maar een geïntegreerde, nationale 
massapartij liet nog lang op zich wachten. De priester- politicus 
 Herman Schaepman stelde in 1878 voor een ‘algemeen christelijke 
centrumpartij’ te vormen naar het voorbeeld van het inter con fessio-
nele Zentrum in Duitsland, maar daarvoor kreeg hij geen steun.7 

De steun van de liberalen aan de katholieken had politieke samen-
werking tussen beide stromingen op gang gebracht, maar daaraan 
kwam een einde op last van Rome. In 1864 veroordeelde paus Pius IX 
in zijn encycliek Quanta Cura (‘met hoeveel zorg’) en de bijbehoren-
de Syllabus Errorum het liberalisme als een goddeloze dwaling. 
 Daarbij kwam dat de liberalen staat en kerk gescheiden wilden houden 
en om die reden niets wilden weten van de katholieke wens dat de 
overheid het bijzonder (dat wil zeggen confessioneel) onderwijs zou 
subsidiëren.8 Na de breuk met de liberalen kwamen voor de katholie-
ken onvermoede medestanders in beeld: de orthodoxe protestanten, 
die enkele honderden jaren hun erfvijand waren geweest. 

Orthodoxe protestanten De orthodoxe protestanten waren al 
sinds de Reformatie in de zestiende eeuw gezworen tegenstanders 
van de katholieken. Zij beschouwden de opstand tegen de Spaanse 
katholieke koning bovenal als een strijd om het ware geloof. De ont-
wikkeling die de Republiek had doorgemaakt, vergeleken zij met het 
Bijbelse Israël. Beide waren door God uitverkoren: zoals Mozes de 
joden uit het ‘diensthuis van Egypte’ had gevoerd, zo had Willem 
van Oranje zijn volk van het Spaanse juk verlost. De Republiek, later 
Nederland, was een door God gewilde protestantse natie, waarin 

1

1
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1 Protestanten en katholieken : van oppositie naar Coalitie

voor de katholieken geen volwaardige plaats was.9 Het katholieke 
geloof was volgens de calvinistische Nederlandse Geloofsbelijdenis 
een ‘valse godsdienst’, die door de overheid moest worden ‘geweerd 
en uitgeroeid’. De loyaliteit van de katholieken zou niet in Nederland 
liggen maar bij Rome. Zij zouden er als handlangers van de paus op 
uit zijn om de calvinistische grondslagen van de Nederlandse samen-
leving te vervangen door de hunne, waarna het met de geestelijke 
vrijheid gedaan zou zijn.10 Hoewel dit antipapisme gaandeweg wat 
minder virulent werd, stak het in 1853 nog wel weer sterk de kop 
op toen paus Pius IX was overgegaan tot het herstel van de bisschop-
pelijke hiërarchie. 

Net als de katholieken zochten de orthodoxe protestanten hun 
kracht in organisatorische afzondering. Ook hier ontwikkelde zich 
een morele gemeenschap — met een uitgesproken orthodox-protes-
tantse eigen identiteit, waarin naast het traditionele antipapisme 
een relatief nieuw vijandbeeld, de geest van het modernisme, bepa-
lend was. Door de ideeën van de Verlichting en de Franse Revolutie, 
zoals volkssoevereiniteit, liberalisme en rationalisme, had de staat 
zijn christelijke karakter verloren en waren de orthodoxe protestan-
ten in een isolement beland. De historicus en politicus Guillaume 
Groen van Prinsterer legde in het midden van de negentiende eeuw 
de basis voor de antirevolutionaire richting in de politiek, die zich 
verzette tegen de zelfverheffing van de mens en daartegenover diens 
onderschikking aan Gods wil stelde. Tegen ‘ongeloof en revo lutie’  
— de titel van het invloedrijke boek dat Groen in 1847 publiceerde — 
plaatste hij evangelie en openbaring.11

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)  De orthodoxe protestanten 
gingen relatief snel over tot politieke mobilisatie en partijvorming. 
Anders dan de katholieken kenden zij geen hiërarchisch centralis-
tisch reli gieus instituut dat de regie in de nationale politiek kon 
 nemen. Daarnaast leefden zij ook veel meer verspreid over het land. 
Aanleiding voor hun organisatorische aaneensluiting was de eerder 
al vermelde financiële achterstelling van het bijzonder onderwijs. 
In 1879 richtte de charismatische predikant-politicus en de geeste-
lijke erfgenaam van Groen, Abraham Kuyper, de Anti-Revolutionaire 
Partij (ARP) op, de eerste moderne politieke partij in Nederland. 
De ARP was een betrekkelijk hecht georganiseerd centraal verband 
van kiesverenigingen met één programma, dat de naam van de partij 
weerspiegelde: verzet tegen het gedachtegoed van de Verlichting en 

2

3

2
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de Franse Revolutie. Het door Kuyper opgestelde program was een 
gedetailleerde ‘blauwdruk voor een christelijke maatschappij’, dat 
de Kamer kandidaten moesten onderschrijven.12 Naast organisato-
rische vaardigheden beschikte Kuyper ook over grote  retorische 
 talenten waarmee hij zijn geestverwanten bij elkaar wist te brengen, 
te mobiliseren en aan zich te binden. Het ging hem daarbij niet alleen 
om  degenen die het stemrecht hadden, maar ook om ‘het volk achter 
de kiezers’. 

De ARP was geen kerkelijke partij; wel was zij informeel verbon-
den met de Gereformeerde Kerken. Dit kerkgenootschap was in 
1892 ontstaan uit het samengaan van twee orthodox-protestantse 
afsplitsingen van de Hervormde Kerk: de Afscheiding van 1834 en 
de Doleantie van 1886. Bij dat laatste schisma had ‘scheurmaker’ 
Kuyper vooraan gestaan. Niettemin rekenden zich ook orthodoxe 
hervormden tot de ARP. In sociaal opzicht was de partij tamelijk 
 heterogeen: naast aristocraten als jonkheren, baronnen en graven 
organiseerde zij ook ’kleine luyden’: kleine boeren, ambachtsvolk 
en arbeiders. Met de oprichting van de ARP legde Kuyper ‘niet alleen 
de grondslag voor de politieke organisatie van het protestantse volks-
deel maar ook voor de gehele christelijke partijvorming, die tot ver 
in de twintigste eeuw het Nederlandse politieke landschap zou domi-
neren’.13 

De Coalitie van protestanten en katholieken Gegeven de 
 eeuwenoude, diepgewortelde wederzijdse vijandigheid lag samen-
werking van de orthodoxe protestanten met de katholieken in de 
  jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw niet voor de hand. 
Aan de andere kant liepen zij te hoop tegen dezelfde politieke tegen-
stander, de liberalen. Dat beide stromingen elkaar vonden was mede 
het werk van ARP-leider Kuyper. Bescheidenheid was hem vreemd: 
hij meende dat het calvinisme, ‘door Oranje geleid’, de ‘grondtoon 
van ons volkskarakter’ of de ‘kern der natie’ was, én superieur aan 
de ‘Roomsche’ en ‘revolutionaire’ schakeringen.14 Niettemin had zijn 
afkeer van het liberalisme het na verloop van tijd gewonnen van zijn 
antiroomse gevoelens. Het door de voormalige ‘papenvreter’ ontwik-
kelde leerstuk van de antithese — de tegenstelling tussen godsdien-
stigen (‘rechts’) aan de ene kant en ‘paganisten’ zoals liberalen en socia-
listen (‘links’) aan de andere kant — drukte de tegenstellingen tussen 
protestanten en katholieken naar de achtergrond en verschafte hun 
de theoretische basis voor hun politieke krachtenbundeling. 15

3
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De altijd zo verachte ‘ultramontanen’ werden zo door Kuyper 
 opgewaardeerd tot van God gegeven bondgenoten. Net als de protes-
tanten erkenden de katholieken immers ook de Bijbel als Gods Woord. 
Daarnaast waren beide stromingen het over belangrijke zaken met 
elkaar eens, zoals maatschappelijke harmonie, zedelijkheid en de 
financiële gelijkberechtiging van bijzondere scholen met neutrale 
scholen. Deze laatste kwestie (de ‘Schoolstrijd’) vormde zoals al 
 vermeld de concrete aanleiding voor het gezamenlijk optrekken van 
beide stromingen tegen het antiklerikale ‘links’. Kuyper vond bij 
Schaepman een willig oor. De katholieke politieke voorman speelde 
zelf ook met de gedachte van een antithese, ook al bestond er in zijn 
achterban de nodige weerstand tegen de antirevolutionairen. De door 
hem voorgestelde interconfessionele ‘centrumpartij’ mocht dan te 
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hoog zijn gegrepen, politieke samenwerking tussen ‘Rome’ en ‘Dordt’ 
was wel mogelijk.16 De vrees voor de aantrekkingskracht van het 
 opkomende socialisme op de kerkelijke arbeiders versterkte de alli-
antie alleen maar.17

Deze Coalitie van katholieken en protestanten werd bevorderd 
door het districtenstelsel dat Nederland tot 1918 kende. Een kandi-
daat was verkozen wanneer hij de absolute meerderheid van de uit-
gebrachte stemmen had behaald. Wanneer die ontbrak, werden er 
nogmaals verkiezingen gehouden tussen de twee kandidaten die in 
de eerste ronde de meeste stemmen hadden gekregen. Katholieken 
en protestanten maakten voor de verkiezingen onderling afspraken 
om zich ervan te verzekeren dat in kiesdistricten waar het erom 
spande, een kandidaat van één van hen zou worden verkozen en niet 
een liberaal of (later) een sociaaldemocraat. Terwijl zij zich in maat-
schappelijk opzicht steeds meer ingroeven in hun eigen vesting, 
werd hun politieke en electorale samenwerking steeds intensiever. 
In de periode tot de Eerste Wereldoorlog leidde dit tot drie kabinet-
ten, die werden geleid door achtereenvolgens Æneas baron Mackay 
(1888–1891), Kuyper zelf (1901–1905) en Theo Heemskerk (1908 – 
1913). Alle drie waren zij van antirevolutionaire huize, en dat ter- 
wijl de katholieken sterker vertegenwoordigd waren in de Tweede 
Kamer — hetgeen enerzijds aantoonde dat vooral de antirevolutio-
nairen van de alliantie profiteerden en anderzijds dat het antikatholi-
cisme in de Nederlandse samenleving in de decennia rond 1900 nog 
steeds aanzienlijk was.

Christelijk-Historische Unie (CHU) In orthodox-protestantse 
kringen leidde de toenadering van Kuyper tot de katholieken tot ver-
zet: niet weinigen zagen die als verraad aan het protestantse karakter 
van Nederland.18 Deze weerstand, die vooral onder behoudende her-
vormden leefde, was niet het enige. Zo waren er meningsverschillen 
over de uitbreiding van het kiesrecht: Kuyper was voorstander van 
een aanzienlijke verruiming. Daarnaast bestond er onvrede over de 
fractiediscipline binnen de ARP en het centralistische karakter van 
de partijorganisatie (wat bijvoorbeeld tot uitdrukking kwam in de 
naam ‘Centraal Comité’, zoals het partijbestuur heette). De oppositie 
concentreerde zich op het autocratische en eigengereide optreden 
van partijleider Kuyper, die met zijn polemische artikelen in de door 
hem opgerichte krant De Standaard niet alleen zijn tegenstanders 
buiten de partij geselde, maar ook die erbinnen. Tegen het einde van 
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de negentiende eeuw splitste de behoudende, ‘vrij-antirevolutionaire’ 
vleugel onder leiding van jonkheer Alexander Frederik de Savornin 
Lohman zich van de ARP af, wat uiteindelijk in 1908 zou resulteren in 
de totstandkoming van de Christelijk-Historische Unie (CHU). 

Anders dan de straffer georganiseerde massapartij die de ARP was 
geworden, was de Unie een losjes opgezette federatie van kiesvereni-
gingen, waarin de Kamerfractie en de individuele Kamerleden grote 
zelfstandigheid genoten. Niet toevallig was van de aanduiding ‘partij’ 
afgezien. De adel en de gegoede burgerij waren erin oververtegen-
woordigd. De ingetogen CHU kende de bij een dergelijke notabelen-
partij passende identiteit van betrekkelijke tolerantie, maar wel met 
een sterk antipapistische inslag.19 Met een dominante leider, prin-
cipiële scherpslijperij of hoogoplopende politieke hartstochten had 
zij weinig op. De Unie was informeel verbonden met de gematigde 
middengroepen van de Hervormde Kerk, alhoewel er ook gerefor-
meerden in de partij te vinden waren. De eenheid van de natie, ge-
symboliseerd in het Huis van Oranje, ging haar boven alles, wat 
haar huiverig maakte voor de antithese en de door de katholieken 
en antirevolutionairen gepraktiseerde strategie van maatschappe-
lijke segregatie en zuilvorming. 

De CHU noemde zich christelijk-historisch; zij ging uit van de 
 gedachte dat de Nederlandse natie onder Gods leiding door de ge-
schiedenis haar protestantse inborst had verkregen.20 De grootste 
bedreiging van dat karakter bleef Rome, maar dat weerhield de Unie 
er niet van om in de politiek met de katholieken (en de ARP) samen 
te werken, alhoewel dat zo nu en dan wel tot problemen leidde. Vol-
gens de CHU stond voor haar politieke machtsvorming evenwel niet 
voorop (de ‘verovering van het regeerkasteel’, die door de ARP werd 
nagestreefd), maar de ‘macht van het beginsel’: het ging haar niet 
om de ‘majoriteit’ (de meerderheid van de kiezers), maar om de ‘auto-
riteit’ (het gezag van het woord Gods). Het uitdragen en doen door-
dringen van beginselen was belangrijker dan electoraal gewin en 
 tijdelijke machtsverovering, aldus Lohman.21 

Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) Zo bestond de Coa-
litie aan het begin van de twintigste eeuw uit twee orthodox-protes-
tantse partijen: de hechter georganiseerde ARP en de losser gestruc-
tureerde CHU. De katholieke partijorganisatie stelde nog altijd 
niet zoveel voor. Net als Kuyper streefde de energieke en bezielende 
Schaepman naar nationale partijvorming: het katholieke volksdeel 
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zou pas macht kunnen ontwikkelen wanneer het was verenigd in 
een solide, landelijk georganiseerde en zich op een programma 
 baserende politieke partij.22 De Proeve van een program die Schaep-
man in 1883 presenteerde, vond echter weinig weerklank. Toch had 
zij op de langere termijn wel degelijk grote invloed: de historicus 
Hans Bornewasser noemde de auteur dan ook ‘de geestelijke vader 
van de katholieke partij in Nederland’.23 De komst van die nationale 
organisatie verliep evenwel uiterst traag. In 1891 kwam er in de 
Tweede Kamer een rooms-katholieke Kamerclub tot stand (de voor-
loper van de huidige fracties), zes jaar later dan eindelijk gevolgd 
door een programma waarmee niet alleen de Kamerclub maar ook 
vrijwel alle katholieke kiesverenigingen instemden. De sociale para-
graaf was geïnspireerd door de in 1891 door paus Leo XIII uitgevaar-
digde pauselijke encycliek Rerum Novarum (‘van een omwenteling’). 
Het socialisme werd hierin verworpen als ‘waanzinnig, onrechtvaar-
dig en leidende tot vernietiging van alle recht, vrijheid en alle orde’. 
Het program erkende ‘de zelfstandigheid der Katholieke Staatspartij’ 
— een term waarmee de katholieke politieke organisatie in statu 
 nascendi werd aangeduid.24 

Toen Schaepman in 1901 voorzitter van de Kamerclub was gewor-
den, deed hij opnieuw een poging een landelijke organisatie van de 
grond te krijgen. Nogal wat katholieke Kamerleden zaten echter niet 
te wachten op bemoeienis door zo’n landelijk verband, en de meer 
behoudende kiesverenigingen in het Zuiden vreesden dat zij zo te 
veel in democratische richting zouden worden gedrongen (dat wil 
zeggen: van de uitbreiding van het kiesrecht).25 Verder dan een Alge-
meene Bond van R. K. Kiesvereenigingen in Nederland kwam men 
niet in 1904. De Bond bleef een zwakke aangelegenheid. In de zuide-
lijke provincies hielden de meeste kiesverenigingen zich afzijdig, en 
over de fractie had de Bond weinig te zeggen. Mede door de gestage 
uitbreiding van het kiesrecht zagen de bisschoppen in dat krachtige 
politieke organisatie geboden was — enerzijds om de katholieke 
werkman te immuniseren tegen de socialistische verleiding, ander-
zijds om alle katholieken als zodanig in een politiek verband bijeen te 
brengen en te houden, kortom: om het grote doel van de katholieke 
staatkundige eenheid te bereiken.26 Pas met de invoering van het 
 algemeen kiesrecht en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging 
in 1918 zou de Bond meer de gedaante van een nationale politieke 
partij gaan aannemen.
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Verkiezingscampagnes ten tijde van het districtenstelsel, 
1848–1917 Na de oprichting van de ARP verschenen er meer lande-
lijke politieke partijen. In 1881 werd de Sociaal-Democratische Bond 
(SDB) opgericht, en in 1885 verenigde een aantal liberale kiesvereni-
gingen zich in de Liberale Unie. Net zoals de ARP slaagden deze 
 nieuwe partijen er niet in de eenheid te bewaren. Zo ontstond na 
een scheuring in de SDB in 1894 de Sociaal-Democratische Arbei-
derspartij (SDAP), en na een schisma in de Liberale Unie in 1901 
de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). 

De verschijning van landelijke partijorganisaties tegen het einde 
van de negentiende eeuw had te maken met veranderingen in de 
 politieke cultuur. Geleidelijk aan was de verhouding tussen kiezer 
en (kandidaat-)Kamerlid er anders uit komen te zien. In de eerste 
decennia na 1848 was het ongebruikelijk dat de laatste zich uitsprak 
over hoe hij zich in de Tweede Kamer zou opstellen.27 Kamerleden 
behoorden onafhankelijk te staan ten opzichte van hun kiezers, zodat 
zij in de Kamer de vrijheid hadden om — zonder ‘last of ruggespraak’, 
aldus de grondwet — in een beheerste, rationele uitwisseling van ar-
gumenten de juiste keuzes te kunnen maken die het algemeen belang 
dienden. Bij die autonome opstelling pasten noch partijen die het 
vrije mandaat van de Kamerleden inperkten, noch verkiezings-
campagnes waarin Kamerkandidaten toezeggingen aan hun achter-
ban zouden doen. Openbare redevoeringen hielden die kandidaten 
aanvankelijk dan ook niet; vaak meden zij in de aanloop naar de 
 verkiezingen het contact met de kiezer. Niet iedereen was trouwens 
zo zuiver in de leer: Groen van Prinsterer kwam er in de Tweede 
 Kamer ronduit voor uit dat hij een ‘partijman’ was. Hij en zijn mede-
standers wilden vanuit vaste — Bijbelse — beginselen politiek be-
drijven en kwamen er openlijk voor uit dat zij een bepaalde — gods-
dienstige — stroming vertegenwoordigden.28 In 1864 stelde Groen 
een beknopt ‘program van actie’ op en riep hij de antirevolutionaire 
kiezers op in hun districten de Kamerkandidaten aan de tand te 
 voelen over hun opstelling inzake de onderwijskwestie.29 

Waar de onafhankelijkheid van de Kamerleden — ondanks Groen — 
 als zo’n groot goed werden beschouwd, bleven de verkiezingscam-
pagnes in die tijd in het algemeen veelal beperkt tot het rondzenden 
of aanplakken van strooibiljetten en het plaatsen van advertenties 
in kranten, waarin kiesverenigingen of vooraanstaande kiezers hun 
geestverwante kandidaten aanbevalen.30 In de tijd na 1870, toen 
de politieke verhoudingen gaandeweg scherper werden, kwam er 
meer behoefte aan profilering. De liberale ingetogenheid en afstande-
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lijkheid kreeg te maken met antirevolutionaire bezieling en — wat 
later — socialistische strijdlust. Doordat beginselen botsten, kwam 
er meer ruimte voor heuse verkiezingscampagnes. De liberalen 
 kwamen in de Schoolstrijd tegenover de antirevolutionairen en 
 katholieken te staan, zoals eerder al werd aangegeven. ‘Partijdigheid, 
in de zin van partij kiezen en het publiek tonen tot een partij te be-
horen, werd steeds positiever gewaardeerd’, aldus De Jong.31 De 
 oprichting van de ARP gaf uitdrukking aan die nieuwe gezindheid, 
evenals de opvatting van Kuyper dat stemmen getuigen was. De pola-
risatie werd verder bevorderd doordat vanaf 1887 bij verkiezingen 
de gehele Tweede Kamer werd verkozen, en niet langer de helft.32 
Het door kiesrechtuitbreiding uitdijende electoraat kon zich zo-
doende direct uitspreken over het gevoerde beleid, of over de kleur 
van het toekomstige kabinet: zo wisselden tussen 1897 en 1913 
 rechtse (confessionele) en linkse (liberale) kabinetten elkaar na 
elke  Kamerverkiezing steeds af.33 

Met deze politisering deed in de loop van de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw de ‘publieke verkiezingscampagne’ haar intrede. 
Kandidaten werden door hun politieke medestanders niet meer uit-
sluitend aangeprezen in advertenties, maar ook tijdens openbare ver-
gaderingen. Wat later richtten de kandidaten op zulke bijeenkomsten 
zelf het woord tot de kiezer en gingen zij in debat met politieke tegen-
standers. In dit steekspel probeerden zij elkaar verbaal de loef af te 
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steken. Deze debatavonden boden spektakel en groeiden uit tot de 
hoogtepunten van de campagne, waarop veel mensen afkwamen. 
Ook zochten de partijen de kiezer thuis op. Katholieken en antirevo-
lutionairen (maar ook de sociaaldemocraten) besteedden veel tijd 
aan huisbezoek. Op systematische wijze brachten ze in kaart waar 
hun kiezers woonden, die dan vervolgens werden ‘bewerkt’. Tot 1896 
kon de kiezer het stembiljet thuis invullen, waardoor partijen daarop 
directe invloed konden uitoefenen.34

De christelijk-historischen hadden (net als de liberalen) veel meer 
moeite met dit gebedel. Ook de debatavond moest het van de Unie 
ontgelden, omdat die volgens haar ‘al te gemakkelijk in geschreeuw 
en gejoel ontaardde, in haantjesgedrag en in al te lichtzinnige be-
loften’.35 Niettemin ontkwamen de kandidaten van de CHU, die nog 
wilden vasthouden aan de traditionele onafhankelijkheid en zelf-
standigheid van het Kamerlid, er niet aan om zich te voegen in de 
nieuwe electorale cultuur. 

Slot Aan het begin van de twintigste eeuw traden de katholieken, 
gereformeerden en hervormden in de Nederlandse politiek organisa-
torisch gescheiden op. Zij waren confessionele partijen, die zich op 
een bepaalde geloofsbelijdenis baseerden en hun kiezers grotendeels 
in bepaalde kerkgenootschappen vonden. Ondanks wezenlijke reli-
gieuze verschillen — vooral tussen de orthodox-protestantse partijen 
en de katholieken — werkten zij wel met elkaar samen: hun weerzin 
van de moderniteit, die in de politiek de gedaante van het liberalisme 
en het socialisme had aangenomen, was veel groter dan wat hen ge-
scheiden hield. De Schoolstrijd ging verder dan alleen de financiële 
gelijkstelling van het bijzonder aan het openbaar onderwijs: het was 
een botsing tussen een christelijk en rationeel gefundeerde wereld-
beschouwing. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zouden de confessio-
nele partijen de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs 
in de wacht slepen. Daarmee viel een samen bindend element weg, 
ook al bleef de afkeer van vooral de sociaal democraten groot. Tege-
lijkertijd kwam er met het algemeen kiesrecht een nieuw kiesstelsel, 
waardoor electorale afspraken tussen de confessionele partijen niet 
meer nodig waren. Ook wonnen  sociaaleconomische vraagstukken 
in de politiek verder aan gewicht. De omstandigheden waarin de 
 Coalitie kon gedijen, veranderden  aanzienlijk in de periode na de 
Eerste Wereldoorlog; de vraag was hoe bestendig zij in die nieuwe 
situatie zou zijn.
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In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal gebleven. Van-
wege de uitzonderlijke omstandigheden hadden de grote partijen 
 besloten de politieke strijdbijl te begraven. Ten tijde van deze zoge-
heten ‘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 kies-
recht (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 con-
fessionele 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  katholieken hadden betracht ten aanzien van hun orthodox-
protestantse partners en hun antipapistische achterban nam af. 
In 1918 claimden zij voor het eerst het premierschap. 

De confessionele samenwerking, waaraan nu ook de CHU deel-
nam, vormde de kern van de kabinetten in het interbellum. In 1933 

De krakende Coalitie 
1918–1940

2 
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De krakende Coalitie ( 1918–1940)2

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 ‘atomis-
tisch-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-

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 gebruik-  
gemaakt van opgaves 
Kiesraad.

Figuur 1  
Stempercentages CDA en voorlopers bij de Tweede Kamerverkiezingen  
van 1918 tot 2012.
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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 be-
tichtte 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 kies- 
recht. 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 uit-
ging dat de Coalitie zich daarmee van een stabiele electorale meer-
derheid 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 vertegenwoor-
diging 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 katho-
lieke machtstoename. Het districtenstelsel benadeelde immers de 
‘ultra-montanen’, waardoor zij qua Kamerzetels onder hun stand 

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   27 20-10-15   14:34



28

2 De krakende Coalitie ( 1918–1940)

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 uit-
bracht, 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 stem-
bus werden gelokt: met gratis bier of een ritje met de auto. Deze argu-
menten 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 kiesgerechtig-
den dienden zich bij het stembureau te melden. In 1970 werd de op-
komstplicht 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 ‘kies-
kringen’ 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 afge-
schreven omdat van tevoren al vaststond welke partij die ene Kamer-
zetel 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 vroe-
gen 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 districten-
stelsel 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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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 stem-
men 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 onder-
werpen vast waarop de partij zich wilde profileren, liet het verkie-
zingsmateriaal drukken en coördineerde het optreden van de spre-
kers. De meeste grote partijen hielden het debat eigenlijk voor  gezien. 
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  toezeggingen aan 

Bron: R. de Jong,  
‘Van diversiteit naar 
eenvormigheid.  
Verkiezingscampagnes 
onder het absolute 
meerderheidsstelsel  
en het stelsel van  
evenredige vertegen-
woordiging 1909–1925’, 
in: A. Bos, R. de Jong 
& J. Loots (red.),  
Sprong in het duister.  
De overgang van het 
absolute meerderheids
stelsel naar het stelsel 
van evenredige ver
tegenwoordiging in 
1918, Den Haag, 2005,  
59-92, 78.

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
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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 aan-
tal 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 dienten-
gevolge 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 kies-
recht 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 Christe-
lijk-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 on-
verenigbaar 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  partijen er bij hun kiezers op aan op de lijsttrekker te stem-
men. 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 aaneengesloten-
heid 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 cam-
pagnemiddel gebruik hebben gemaakt. De CHU had er weinig mee 
op: ‘De Unie heeft nooit hare kracht gezocht in groote reclame. Pracht-
advertenties, 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 aan-
duiding staat op het plakkaat vermeld, al zou het zoals eerder al 
 vermeld nog tot 1926 duren voordat het nationale katholieke partij-
verband 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, ver-
morzelen de draak van het socialisme. Het plakkaat is gericht op de 
katholieke werkman, die vaak voor het eerst zijn stem mocht uit-
brengen: transportarbeiders, spoor- en tramwegpersoneel, metaal-
bewerkers, slagersgezellen, schilders, landarbeiders en velen meer, 
zo maakt de rij titels van  bladen van allerlei katholieke beroeps-

8
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organisaties in het dak van de baldakijn duidelijk. Het  affiche 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 
arbeids omstandigheden 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 over-
al. 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 stembiljet-
ten 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-
ver kiezingen 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 kabi-
netsformateur 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 tus-
sentijds toetreden. CHU-leider De Savornin Lohman ging akkoord 
met het zogeheten ‘kabinetsprogram’, dat in overleg met de kandidaat-
ministers door formateur Ruijs de Beerenbrouck was opgesteld. 
Dat schuurde wel met de christelijk-historische dualistische opvat-
ting 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 kies-
recht verleend en de constitutionele barrière voor hun actieve kies-
recht 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-demo-
craat 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 respec-
tievelijk 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  kiezers 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 blij-
ven, omdat stemmen strijdig zou zijn met de  roeping van de vrouw. 
Ook al benutte de SGP zo zeker niet haar  gehele 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 dwars-
liggende 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 door-
dat zij gebruikmaakte van de door de kieswet geboden technische 
mogelijkheid om kandidatenlijsten te splitsen in zogeheten ‘groeps-
lijsten’, 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 partij-
leider 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. 

9
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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 plak-
katen 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 wapen-
rusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen 
van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar te-
gen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duister-
nis, 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 merk-
waardige 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 spaar-
zaamheid. 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 rom-
melde 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 uit-
breiding 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 begro-
tingstekort 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. 

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 12
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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 ency-
cliek 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 verkiezings-
posters 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  rivaal: 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 gedomi-
neerd (maar ook had verloren): Colijn. Hij formeerde een Coalitie-
kabinet waarvan hijzelf premier werd. ‘Colijn had zijn doel bereikt: 
eindelijk was hij minister-president’, aldus de parlementaire ge-
schiedschrijvers 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 rege-
ringssamenwerking 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 extraparle-
mentair 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 sociaaldemo-
craten 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-protes-
tantse 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 gereser-
veerd 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 Nederland-
sche 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 
identifi ceren. 

Ook binnen de ARP waren er die moeite hadden met de samen-
werking 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  bewaard 
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 onder-
streept 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 aaneen-
sluiting’; 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 partij-
leider 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 christe-
lijk-historische reserves. De ARP was eveneens voorstander van 
 herstel van de coalitie. Een parlementair kabinet van de confessio-
nele drie zat er niet in; de Unie wilde zich niet binden aan een regeer-
programma. Ruijs de Beerenbrouck formeerde een extraparlemen-
tair 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 par-
tijleider, 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 poli-
tieke scheidslijn door de steeds overheersender wordende sociaal-
economische 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 waar-
in de overheid in het sociaaleconomische leven kon ingrijpen. 

Dat niet zozeer de economische crisis en de sterk oplopende werk-
loosheid 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 ander-
zijds 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  torpedo 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 reclame-
bureau.50 Het derde antirevolutionaire plakkaat, een bombastisch 
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ontwerp van Kray, is met zijn zware, platgetreden symboliek en gril-
lige 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 onder-
schreven.51 Daarom stond De Geer niet op het zwart-witte affiche 
 afgebeeld. De kiezer wordt aangesproken met nationale symbo- 
liek 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 kunste-
naar 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 karak-
ter 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 verzinne- 
beeld 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  mannenkop, 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. Van-
wege 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 bezui nigingen 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 
 de valueren 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 optre-
den 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 antirevolutio-
naire 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 portretteer-
de 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 sym-
boliek: driekleur, oranje wimpel en Nederlandse leeuw. Nieuw is 
de spreuk ‘saevis tranquillus in undis’ — ‘kalm temidden van grim-
mige 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 inter-
bellum veelvuldig gebruikte metafoor van het schip van staat, met 
als achtergrond de kleuren van de Prinsenvlag uit de tijd van de op-
stand 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 affi-
ches uit. De twee die waren ontworpen door Jos van Woerkom ver-
wezen nadrukkelijk naar de crisis van de jaren dertig. Het ene symbo-
liseert 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 voor-
spoed, verbeeld door het volle koren in de aar en de rokende schoor-
steen. 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 kleedings-
stukken 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 zeven-
tien. 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 ge-
poogd 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 grond-
slag’. 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 weg-
gestuurd 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 katho-
lieke 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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Het verzuilde partijstelsel had de Tweede Wereldoorlog relatief 
 ongeschonden doorstaan, ondanks de roep om vernieuwing die in 
de dagen na de bevrijding had geklonken. De protestants-christelijke 
verzetskrant Trouw bepleitte de totstandkoming van een Christelijke 
Volkspartij. Hierin zouden de ARP en CHU moeten opgaan, waar-
door de scheiding tussen Kuyper en De Savornin Lohman ongedaan 
werd gemaakt. De tijd daarvoor leek na de bevrijding gunstig, ook 
al omdat beide partijen door nieuwe leiders werden aangevoerd. De 
in 1944 overleden Colijn en de teruggetreden De Geer hadden een 
moeizame verstandhouding met elkaar gehad; hun opvolgers Jan 
Schouten en Hendrik Tilanus konden beter met elkaar overweg.1 
Dat nam niet weg dat geen van beiden geloofde in een samengaan. 
Het hoofdbestuur van de CHU vond ‘het verschil in mentaliteit’ een 
groot bezwaar. Men was bang ‘dat de antirevolutionairen in een nieuwe 
partij “in no time” de baas zouden zijn’.2 Ook in de ARP stond men 
niet te trappelen. Met zoveel reserves kwam er niets van een fusie; 
beide partijen keerden in hun oude gedaanten terug. 

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

De grootste tegenstrever van de KVP zou gedurende haar gehele 
bestaan de Partij van de Arbeid (PvdA) zijn. Deze was in februari 1946 
ontstaan uit een fusie van SDAP, VDB, Christelijk-Democratische 

De antithese voorbij
1945–1967

3 
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Unie (CDU) en enkele kleinere groeperingen. De PvdA wilde afreke-
nen met verstarde beginselen als antithese en klassenstrijd. Doel was 
uit te groeien tot een volkspartij waarin ruimte was voor verschil-
lende sociale groeperingen (naast arbeiders ook middengroepen) en 
religieuze gezindten. Dit streven naar een ‘doorbraak’ beschouwde 
de KVP als een regelrechte poging van de PvdA om de katholieke 
 arbeider voor zich te winnen. Hoewel beide partijen van meet af aan 
elkaars directe electorale concurrent waren, werkten zij tegelijker-
tijd samen in de regering, wat hun onderlinge verhouding nog in-
gewikkelder maakte. Op sociaaleconomisch terrein waren de tegen-
stellingen aanzienlijk. Beider opvattingen over de rol van de overheid 
liepen sterk uiteen; daarbij waren ‘verhoging van de belastingdruk 
en bezitsvorming de tegenpolen’.4

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

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

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

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

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

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

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

1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972

ARP 1 1 1 1 1 3 1 1 1

CHU 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KVP 6 6 8 1 1 4 4 1 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het plakkaat van de ARP is een nogal ingewikkelde allegorische 
voorstelling. De partij, die op dat moment in de oppositie zat, wilde 
kennelijk laten zien dat zij nog altijd van groot belang was voor het 
land: de letters AR vormen de wortels van een boom met een blader-
dek in de vorm van Nederland.21 In het ledenblad van de ARP werden 
de leden opgeroepen een raambiljet op te hangen. ‘Ja, dat is ook vaak 
een kwestie van de vrouw. Zij zit in haar huis meer dan de man. En 
dan zo’n ding voor de ramen. Het belemmert het uitzicht. Het trekt 
zo de aandacht. Maar het moet ! … Natuurlijk — onze  mensen stemmen 
wel goed. Maar die duizenden anderen moeten het ook weten. En 
daarom een biljet voor het raam.’22 

60

61

62

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   90 20-10-15   14:34



60 61

62

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   91 20-10-15   14:34



92

3 De antithese voorbij ( 1945–1967)

De KVP telde in 1952 maar liefst acht lijsttrekkers. Terwijl niet 
alleen de beide protestants-christelijke partijen maar ook de PvdA 
(Drees) en de VVD (Oud) maar één lijstaanvoerder kenden, werd 
 partijleider Romme steeds door anderen omringd. Officieel wilde 
de KVP als katholieke eenheidspartij met dit meervoudig lijsttrek-
kerschap de diversiteit van haar achterban tot uitdrukking brengen. 
Wat ook meespeelde om niet alleen met Romme in zee te gaan, was 
de wetenschap dat hij niet goed lag bij de arbeiders.23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij de CHU werd Tilanus weer lijsttrekker, voor de vijfde keer, 
maar nog altijd zonder dat zijn beeltenis op het affiche verscheen.  
De leus ‘in ‘s lands belang’ was niet echt onderscheidend; geen 
 wonder dat er in de Unie werd geklaagd over een bleek profiel. Dat 
vlakke imago was een uitvloeisel van de wens van de CHU om tegen-
stellingen te overbruggen en de eenheid te bevorderen; Tilanus wees 
erop dat het zoeken naar synthese het gevolg was van de afwijzing 
van de antithese.40 ‘Op veler verzoek’ was er weer gebruikgemaakt 
van lichtgevende verf, voor de kleur oranje.41 Omdat de VVD in 
1956 groter was geworden dan de Unie, moest deze het nu met lijst-
nummer vijf doen. 

68, 69, 70, 71
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De ARP wees Zijlstra weer als lijstaanvoerder aan. Op het affiche 
verscheen opnieuw zijn kop, ‘uitgevoerd in natuurlijke gelaats-
kleuren tegen een witte achtergrond’. Opmerkelijk genoeg was dit 
affiche ook van de hand van Mettes, die in dat jaar ook de KVP- 
affiches had ontworpen. Van het cijferaffiche konden de aanduiding 
‘AR’ en het cijfer ‘3’ ook in lichtgevende verf worden uitgevoerd. 
‘Dit is met name geëigend voor de laatste periode (1-12 maart) als 
 menig reeds eerder aangeplakt biljet wegens “ouderdom” vervangen 
moet worden.’42

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

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

Omdat Zijlstra — die Schouten in 1956 was opgevolgd — ook ver-
trok, was in alle drie de confessionele partijen het partijleiderschap 
vacant. In de CHU kostte de opvolging nog de minste moeite. Henk 
Beernink, al lange tijd Tweede Kamerlid, werd overeenkomstig de 
christelijk-historische traditie de enige lijsttrekker. Het affiche uit 
1963 vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met dat uit 1959: 
de schrijfwijze ‘C.-H.U.’ en de in de schuine balk weergegeven leuze, 
de kleuren — in feite de gehele vormgeving alsook de leuze zelf.  
Het enige wat echt afweek was de naam van de lijsttrekker. 

75

75

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   102 20-10-15   14:34



103

76

Zowel in de ARP als de KVP leidde het vervullen van de vacature 
van de politiek leider tot problemen. In beide partijen werd de op-
lossing gezocht in het meervoudig lijsttrekkerschap (zie tabel 2, 
p. 79). De ARP, waarin zich in deze tijd een conflict openbaarde 
 tussen een traditionele en vernieuwingsgezinde stroming, wees drie 
lijstaanvoerders aan: Bauke Roolvink, die tot de behoudenden kon 
worden gerekend, en Barend Biesheuvel en Jan Smallenbroek, die 
het nieuwe ‘evangelisch-radicale’ gedachtegoed aanhingen. Alle drie 
kregen ze hun eigen affiche, dat afgezien van hun namen identiek is. 
Helder was het plakkaat niet, vanwege de combinatie van moder-
nistische vormgeving en traditionele boodschap. De leus ‘AR, uw 
 eigen huis’ had niets te maken met de woningnood of het eigen huis-
bezit, maar was bedoeld als een ideologisch appel van de ARP op haar 
kiezers om ‘mee te bouwen aan een staatkundig tehuis, dat op een 
goed fundament rust. Het fundament van de Bijbel’. Door op de ARP 
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te stemmen, leverde de kiezer een bijdrage aan dat antirevolutionaire 
onderkomen. ‘Indien dat huis u vertrouwd is, blijft het trouw! Indien 
u dat huis verlaten hebt, ga het dan nu weer versterken! Indien u dat 
huis nog niet kent en u zich politiek dakloos voelt, treedt er dan nu 
binnen. U bent er welkom dat u uw entree gemaakt hebt door uw 
 keuze te bepalen op lijst 4’.46 De slogan was velen niet duidelijk; ach-
teraf gaf de ARP toe dat die niet zo geslaagd was geweest.47 

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

De grote verliezer van de verkiezingen was de PvdA. In de oppo-
sitie leverde zij vijf van de 48 zetels in. De regeringsdeelname kwam 
de liberalen op een verlies van drie zetels te staan. De ARP verloor 
een zetel, terwijl de CHU en KVP er beide één bijkregen. De KVP 
werd zodoende met afstand de grootste partij. Zij zette de samen-
werking met VVD, ARP en CHU voort, zij het onder leiding van een 
andere premier. De Quay, die er geen zin meer in had, werd opgevolgd 
door zijn partijgenoot Victor Marijnen. Voor het eerst verbond een 
regeringscoalitie zich aan een tamelijk gedetailleerd regeerakkoord, 
het befaamde ‘Akkoord van Wassenaar’. Dit kon echter niet voor-
komen dat het kabinet binnen twee jaar ten val kwam. Zonder ver-
vroegde verkiezingen kwam het kabinet-Cals tot stand, waar de 
PvdA de plaats van de VVD had ingenomen. Voor de CHU ging deze 

77

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   105 20-10-15   14:34



106

3 De antithese voorbij ( 1945–1967)

partnerruil te ver, waarna zij voor het eerst sinds 1948 voor de oppo-
sitie koos. Het kabinet-Cals sneefde op zijn beurt al in oktober 1966. 
Een overgangskabinet geleid door de voormalige ARP-leider Zijlstra 
bereidde vervolgens de verkiezingen voor, die in februari 1967 
 zouden worden gehouden. De verkiezingsuitslag zou dramatisch 
zijn, met grote gevolgen voor ARP, CHU en KVP. 
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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 

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

4 
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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-
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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 

96

97

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   124 20-10-15   14:34



125

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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Na drie Kamerverkiezingen en twee kabinetten waarvoor het CDA 
de premier had geleverd, was de naam van de nieuwe partij bij de 
 buitenwacht wel gevestigd. De fusie had het electorale verval niet 
geheel kunnen stoppen, maar de neergang was aanzienlijk kleiner 
dan aan het begin van de jaren zeventig. Ook intern werd het CDA 
als een feit gezien. Het fusieprotocol dat de onderlinge verhoudingen 
vastlegde tussen de ARP, CHU en KVP (en de rechtstreekse leden, 
die vanaf 1975 lid konden worden van de federatie) werd eerder af-
geschaft dan gepland. Daarmee verdween ook de verdeelsleutel van 
tafel die beoogde de oude partijen een evenredig deel van de kandi-
daten voor de vertegenwoordigende lichamen te garanderen. Wel 
hield de partijleiding vast aan een gelijkwaardige verdeling van func-
ties tussen katholieken en protestanten.1

Nadat Dries van Agt zich had teruggetrokken, werd de meer prag-
matische Ruud Lubbers in de herfst van 1982 partijleider en premier. 
Voor de KVP was hij onder meer minister van Economische Zaken 
geweest in het kabinet-Den Uyl. Onder zijn aanvoering steeg het CDA 
in de jaren tachtig in de kiezersgunst, mede omdat hij in staat was 
niet-christelijke stemmers aan te trekken. In de jaren negentig ging 
het CDA bij de verkiezingen onderuit en belandde het in de oppositie, 
wat als een grote schok werd ervaren. Na de eeuwwisseling krabbelde 
de partij weer op uit het dal en leverde zij met Jan Peter Balkenende 
voor de derde keer in haar bestaan de minister-president. De pieken 
bij de Kamerverkiezingen in het eerste decennium van de eenen-
twintigste eeuw lagen met ruim veertig zetels echter behoorlijk lager 
dan de 54 in de tweede helft van de jaren tachtig. In de nieuwe eeuw 
bleken, vergeleken met de magere verkiezingsjaren in de jaren 
 negentig, ook de dalen dieper. In 2010 kwam aan de periode van 

Op de golven van 
de kiezersgunst
1982–2012

5 
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 voorspoed onder Balkenende een einde, toen het CDA twintig zetels 
verloor. De partij kwam uit op 21 zetels, waarvan er bij de verkiezin-
gen van 2012 nog eens acht af gingen. De eenwording van de con-
fessionele partijen heeft veel opgeleverd, maar kon uiteindelijk de 
achteruitgang geen definitief halt toeroepen (zie figuur 1, p. 26).2

Periode Lubbers, 1982–1994 In november 1982 was het kabinet-
Lubbers van CDA en VVD van start gegaan. De gemeenteraads-
verkiezingen van maart 1986 waren voor de CDA-top een belangrijke 
graadmeter om te zien hoe de partij er onder leiding van Lubbers 
voorstond. Diens populariteit had in zijn eerste jaren als premier 
te wensen overgelaten, mede omdat zijn kabinet flink het mes in de 
overheidsuitgaven had gezet. Toen de resultaten van het ingrijpende 
bezuinigingsbeleid zichtbaar werden en de economische situatie 
v erbeterde, nam de waardering voor de premier toe, vooral bij voor 
het CDA nieuwe kiezersgroepen. Campagneleider Ries Smits wilde 
dan ook bij de raadsverkiezingen, die een paar maanden voor de 
 Kamerverkiezingen werden gehouden, vol inzetten op Lubbers  
— inclusief een affiche met hem erop. ‘Het gekke was dat Ruud dat 
niet wilde; die vond het eigenlijk maar onzin. We hebben dat toen 
een keer besproken met zijn vrouw en toen is hij eigenlijk via Ria 
een beetje overtuigd geraakt dat hij toch op dat affiche moest.’ 3 
 Binnen het campagneteam bestonden nogal wat bezwaren tegen 
een ‘persoonsgerichte campagne’, zoals het werd genoemd. Lubbers 
zelf had ‘twijfels’, zo herinnert Jan Schinkelshoek zich. ‘Maakten 
we ons niet te kwetsbaar?’ Voornamelijk in het voormalige antirevo-
lutionaire smaldeel zat het dieper, principiëler. ‘We hebben er intern 
heftige discussies over gehad. Er waren mensen die ronduit tegen 
waren, die ons verweten dat we switchten van programma naar per-
soon en zo afweken van de goeie christendemocratische traditie. Dat 
het óók bij ons om de poppetjes ging’, aldus Schinkelshoek.4 Dat was 
toch wel opmerkelijk, gezien de antirevolutionaire gewoonte om de 
lijsttrekker in de verkiezingscampagne centraal te stellen.

Het plan ging toch door. De campagneleiding koos voor een poster 
met een foto van de premier, die aangevuld moest worden met de 
naam van de lokale lijsttrekker. De wat donkere foto stamde volgens 
Smits uit de eigen collectie van de premier: ‘we hadden een foto nodig 
voor het affiche en toen kwam Ruud op een gegeven moment met 
een schoenendoos vol met oude foto’s !’ Hoewel de gemeentelijke 
 afdelingen graag wilden profiteren van het ‘Lubbers-effect’, waren 
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ze niet allemaal gediend van een nationaal kopstuk dat hun eigen 
lijsttrekker overvleugelde.5 Sommige weigerden de affiches op te 
hangen. ‘De landelijke politiek moet met de vingers van de gemeente-
raadsverkiezingen afblijven’, aldus lijsttrekker Wyger Miedema 
van de CDA-afdeling in Leeuwarden.6

Na de raadsverkiezingen liep de campagne gewoon door tot aan 
de Kamerverkiezingen in mei. Dit keer lukte het Smits wel een ‘kies 
de minister-president’-campagne op te zetten. De bezwaren tegen een 
nationale campagne geconcentreerd op de persoon van de premier 
werden nauwelijks meer gehoord. Net als bij de raadsverkiezingen 
stond op het affiche Lubbers prominent afgebeeld. Dit keer kwam 
hij niet meer weg met een foto uit de schoenendoos; er moest een 
 professioneel portret van de lijsttrekker komen. Zijn beeltenis zou 
op het affiche vergezeld moeten gaan van een leuze die echt bij Lubbers 
paste, zo luidde het advies van publiciteitsbureau NPO waarmee het 
CDA in de campagne samenwerkte. Uit een analyse van teksten van 
Lubbers bleek dat hij nogal eens het woord ‘karwei’ bezigde. ‘Daar is 
toen de leuze uitgekomen: “Laat Ruud zijn karwei afmaken”’, aldus 
Smits. ‘Toen ben ik met die leuze naar Ruud gegaan en die zei: “daar 
moet je Ria naar laten kijken”. En Ria Lubbers zei: “veel te populis-
tisch: van Ruud dit en Ruud dat. Hij is per slot van rekening wel 
de minister-president”.’ Op advies van Lubbers’ echtgenote werd 
de voornaam vervangen door de achternaam. ‘Achteraf bezien bleek 
die alliteratie, “Laat Lubbers zijn karwei afmaken”, veel beter te 
 klinken’, zo memoreert Smits. ‘Dus eigenlijk kun je zeggen dat zij 
die cruciale keuze heeft gemaakt.’ 7 

Partijvoorzitter Piet Bukman lanceerde de leuze op het CDA- 
congres in april. De slogan was een schot in de roos: hij bleek bij de 
kiezers goed te blijven hangen. De media varieerden op de leus en 
droegen zo bij aan de bekendheid.8 De poster was qua vorm en inhoud 
zo goed gekozen dat deze 25 jaar later als derde zou eindigen bij een 
publieksverkiezing van het beste Nederlandse verkiezingsaffiche.9 
De partij riep de achterban op om zo veel mogelijk affiches op te 
 hangen. In de aanloop naar de Kamerverkiezingen trok Lubbers 
 iedere ochtend uit alle CDA-lidnummers één nummer. Als dat lid 
een poster voor de ramen had hangen, kwam Lubbers op de koffie, 
zoals bij een CDA-lid in het Gelderse Elst.10 Ook werd er nog een 
groen standaardaffiche gemaakt met enkel de naam van de partij  
erop — overeenkomstig het nieuwe logo cursief, net zoals het kop-
affiche met Lubbers.
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Het CDA boekte een enorme overwinning van negen zetels en 
kwam op 54 zetels uit. Vriend en vijand spraken van het ‘Lubbers-
effect’. De partij maakte snel een affiche met de leus ‘Lubbers gaat 
zijn karwei afmaken’. De VVD daarentegen verloor negen zetels. 
De coalitie van christendemocraten en liberalen behield dan wel haar 
meerderheid, maar de krachtsverhoudingen in het tweede kabinet-
Lubbers, dat snel tot stand was gekomen, waren wel behoorlijk 
 veranderd: het CDA was twee keer zo groot geworden als de VVD. 
De liberalen kregen het gevoel dat zij vaak onder het juk van hun 
 senior-regeringspartner moesten doorgaan. In mei 1989 was de maat 
vol ; VVD-leider Joris Voorhoeve blies toen de samenwerking op. 

De campagne voor de vervroegde Kamerverkiezingen in september 
1989 werd nog sterker dan drie jaar eerder gevoerd vanuit de positio-
nering van Lubbers als minister-president. Zijn zichtbaarheid kreeg 
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vooral gestalte op de televisie en op het verkiezingsaffiche; het aantal 
bijeenkomsten in het land waar hij als lijsttrekker sprak lag een stuk 
lager dan in 1986. Op de posters met Lubbers’ portret staat de slogan 
‘Verder met Lubbers’. Lubbers zelf had volgens Cees Bremmer, die 
toen campagneleider was, nog wel moeten wennen aan die leus. 
‘Hij aarzelde: is het niet te persoonlijk, is het niet te leeg?’ 11 Volgens 
het bureau NPO, dat de uitwerking van de verschillende mogelijke 
slogans had onderzocht, was deze tekst verreweg de beste — ook 
 vanwege de positieve toonzetting, die uitging van de eigen kracht 
van het CDA en de continuïteit van het beleid.12 

Naast de Lubbers-poster verspreidde het CDA ook weer een affiche 
met zijn lijstnummer, dit keer met daarop de kleuren van de Neder-
landse vlag. De schuine rood-wit-blauwe lijn was een paar jaar eer-
der voor het eerst op het affiche voor de Provinciale Statenverkiezin-
gen gebruikt. Op deze wijze wilde het CDA illustreren dat het een 
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volkspartij voor alle Nederlanders was en de verbondenheid met 
 Nederland en het ‘nationaal eigene’ zichtbaar maken. Campagne-
leider Bremmer herinnert zich dat de CDU als voorbeeld diende: 
de Duitse zusterpartij voerde in de jaren tachtig campagne in de 
 kleuren van de Duitse vlag.13

De Tweede Kamerverkiezingen van 1989 leverden het CDA de 
beste uitslag ooit op, ook al bleef het zeteltal gelijk: de partij behaalde 
35,32 procent van de stemmen, nog altijd het record in de Nederlandse 
 politieke geschiedenis. De VVD maakte in de regeringscoalitie plaats 
voor de PvdA, waar Wim Kok Joop den Uyl was opgevolgd. Het derde 
kabinet-Lubbers maakte met veel kunst- en vliegwerk de gehele 
 termijn vol. De zware ingrepen in de Wet Arbeidsongeschiktheid 
(WAO) hadden de populariteit van CDA en PvdA geen goed gedaan. 
De problemen voor het CDA werden nog groter toen de partij voor-
stelde de AOW-uitkering te bevriezen. En tot overmaat van ramp 
 boterde het al een tijd niet tussen Lubbers en zijn beoogde opvolger 
Elco Brinkman. De premier had intern aangegeven bij de Kamer-
verkiezingen in 1994 te zullen vertrekken; Brinkman was in 1989 
voorzitter van de Tweede Kamerfractie geworden om zich warm 
te lopen voor het lijsttrekkerschap. Gaandeweg was hij zich gaan 
 ergeren aan wat hij als het gebrek aan daadkracht van de coalitie zag, 
en ging hij hameren op grotere besluitvaardigheid. Uitspraken als 
‘geen woorden maar daden’ en ‘knopen doorhakken’ moesten dat 
 onderstrepen. Door Brinkmans profileringsdrang ontstond publieke-
lijk het beeld van onmin tussen de gaande en komende partijleider. 
In de top van het CDA gingen sommigen zich steeds duidelijker 
 distantiëren van de periode-Lubbers. Zo sprak de commissie die 
het verkiezingsprogramma had opgesteld zelfs van een ‘water-
scheiding’.14

Vanwege de verslechterende economische situatie koos het 
CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 voor een affiche 
met de leus ‘een groot karwei vraagt een sterke partij’. Voor Lubbers, 
die twaalf jaar aan het roer had gestaan, was dit geen leuke bood-
schap. De slogan greep terug op 1986, toen ‘Lubbers zijn karwei 
moest afmaken’. Maar was die klus dan nog niet geklaard?15 De leus 
kon ook zo worden gelezen dat het derde kabinet-Lubbers niet 
 voldoende had aangepakt.16 Een foto van Brinkman met de tekst 
‘Laat Brinkman zijn karwei beginnen’ verdween meteen van tafel.17 
Wel kwam er een affiche met een zwart-witfoto van de nieuwe lijst-
trekker. Omdat Brinkman op televisie soms nogal stuurs en streng 
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oogde, stond hij hierop lachend afgebeeld. Niettemin moest menig 
 partijlid in het katholieke zuiden van het land de poster niet: ‘In 
 belangrijke delen van Brabant en Limburg wilden afdelingen toen 
liever geen affiche van Brinkman ophangen. Dan weet je wel hoe laat 
het is’, aldus Bremmer.18 Daarbij zal ook hebben meegespeeld dat 
veel partijleden de landelijke CDA-leiding door haar onderlinge 
 gehakketak medeverantwoordelijk hielden voor het enorme verlies 
dat de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1994 had 
geleden.19 De animo om zich vervolgens in te zetten voor de lande-
lijke campagne had daardoor een knauw gekregen.

De zware nederlaag bij de raadsverkiezingen was een voorbode 
van nog groter onheil. Het verlies bleek bij de Kamerverkiezingen 
zich niet — zoals gehoopt — tot tien zetels te beperken, maar twee 
keer zo groot uit te vallen. Nog niet eerder had een partij zo veel   
zetels verloren. De gevolgen waren groot. Brinkman, wiens positie 
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verzwakt was door de nederlaag, trad tijdens de kabinetsformatie 
terug als voorzitter van de Tweede Kamerfractie; hij werd opgevolgd 
door Enneüs Heerma, die van 1986 tot 1994 staatssecretaris was 
 geweest. Wat voor het CDA als een grote schok kwam, was dat de 
PvdA (die ook zwaar had verloren, maar minder dan het CDA en zo 
de grootste partij was geworden), de VVD en D66 tot overeenstem-
ming kwamen om gezamenlijk te regeren. Deze zogeheten ‘paarse’ 
coalitie kwam onder leiding te staan van Kok. Voor het CDA restte 
de oppositie — voor het eerst sinds 1918 maakten de confessionelen 
dan wel de christendemocraten geen deel meer uit van het lands-
bestuur. 

In de oppositie, 1994–2002 De oppositiebanken waren een on-
natuurlijke habitat voor de gouvernementeel ingestelde christen-
democraten. De Tweede Kamerfractie worstelde als grootste oppo-
sitiepartij met het vinden van de juiste houding en toon. Ook de 
 nieuwe partijleider Heerma had het moeilijk. Hij was geen gehaaid 
debater en werd vaak overtroefd door andere oppositionele fractie-
voorzitters zoals Paul Rosenmöller. De aanvoerder van GroenLinks 
ging met de titel oppositieleider aan de haal, die normaal gesproken 
is gereserveerd voor de leider van de grootste oppositiefractie.20 
 Bovendien was het voor het CDA lastig oppositievoeren nu de eco-
nomie verbeterde — nota bene mede als gevolg van het onder Lubbers 
gevoerde saneringsbeleid. Vanwege de aanhoudende kritiek op zijn 
persoon trad een ontmoedigde Heerma in 1997 terug. Jaap de Hoop 
Scheffer nam zijn functie als fractievoorzitter over; een jaar later 
werd hij lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Het motto van de verkiezingscampagne in 1998 was ‘samenleven 
doe je niet alleen’. Over de slogan was volgens campagneleider Hans 
Schripsema heel wat af vergaderd. ‘In een campagne moet je eigenlijk 
nooit het woord “niet” gebruiken, maar we kwamen niet op iets 
 anders en hebben toen voor deze tekst gekozen.’21 Deze leus kwam 
ook op de verkiezingsaffiches  te staan. De gekozen campagnethema’s 
 lagen vooral in de immateriële sfeer, zoals zorg en participatie. Het 
CDA probeerde tegenover het sterk economische en individualis-
tische verhaal van de paarse coalitie het belang van de samenleving 
te onderstrepen. De bedoeling van de verkiezingsaffiches was dat zij 
een sfeer van betrokkenheid bij de kiezer uitstraalden.22 De reacties 
waren echter kritisch: ‘esthetisch verantwoord, maar niet herken-
baar CDA’.23 Dat laatste had ook te maken met de grauwe kleur van 
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de affiches. ‘Zo’n tekst kan niet gepaard gaan met een schreeuwerige 
kleur, het moet een beetje rust uitstralen. Maar de kleuren hadden 
wel helderder gemoeten’, geeft Schripsema toe.24 Sommige partij-
leden waren verrast door de geheel nieuwe stijl en hingen in plaats 
van de nieuwe posters de oude met het vertrouwde groene ontwerp 
voor de ramen, bij voorkeur met de rood-wit-blauwe banier.25 Van 
de nationale driekleur op de CDA-posters was eerder al afscheid 
 genomen, niet alleen vanwege de hoge kosten die de full colour-druk 
met zich meebracht, maar ook omdat het nationale tintje niet aan-
sprekend zou zijn voor migranten.26 

Waar de campagnetop in 1994 nog had gekozen voor een affiche 
met Brinkman, was de beslissing in 1998 helder: geen posters met 
De Hoop Scheffer. Zijn geringe bekendheid vergeleken met de andere 
lijsttrekkers was hiervoor de reden. Wel waren er in het najaar van 
1997 op stations grote posters verschenen met daarop een joggende 
De Hoop Scheffer.27 De campagne was verder ook weinig rondom 
hem geconcentreerd. Een probleem vormde ook het diplomaten-
verleden van De Hoop Scheffer: hij was geen lijsttrekker met boude 
uitspraken en stevig stelling nemen — wat volgens Schripsema in 
goede campagnes juist nodig is. 28

Dat het CDA in 1998, na de klap van vier jaar daarvoor, nog eens 
vijf zetels verloor, kwam hard aan. Van de 54 zetels in 1989 waren er 
nog 29 over. ‘Wat moeten we dán in hemelsnaam doen?’, zo vroeg men 
zich in wanhoop af.29 De weg omhoog was nog niet gevonden, of zoals 
de evaluatiecommissie de situatie omschreef: er was nog slechts 
sprake van ‘nieuwe wegen in aanleg’.30 Voor De Hoop Scheffer 
stond in ieder geval vast dat hij aan zou blijven: ‘samen verder gaan 
doe je niet alleen’.31

Periode Balkenende, 2001– 2010 Toch zou De Hoop Scheffer het 
CDA niet aanvoeren bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. 
Na de verkiezingen in 1998 hadden PvdA, VVD en D66 het tweede 
kabinet-Kok gevormd. Het economisch herstel zette zich voort: de 
werkloosheid daalde en het begrotings tekort sloeg om in een over-
schot. De brede waardering die er voor de regeringscoalitie bestond, 
begon scheuren te vertonen door het sloperswerk van Pim Fortuyn, 
de outsider die in het voorjaar van 2002 in zijn eentje de Nederlandse 
politiek helemaal op zijn kop zou zetten. In zijn columns in Elsevier 
sprak hij van de ‘puinhopen van Paars’ en hekelde hij de schaalver-
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groting in het onderwijs, de wachtlijsten in de zorg, de problema- 
tische integratie van minderheden, de migratie en nog veel meer.  
Fortuyns kritiek sloot aan bij de maatschappelijke onvrede die zich  
na de eeuw wisseling manifesteerde en die mede het gevolg was van  
de beginnende economische recessie en de terroristische aanslagen 
van 11 september 2001 van Al Qaida in de Verenigde Staten. 

Na zeven jaar in de woestijn van de oppositie te hebben verkeerd, 
leek voor het CDA het pad omhoog verder weg dan ooit. De Hoop 
 Scheffer was in de nazomer van 2001 met partijvoorzitter Marnix 
van Rij in conflict geraakt over het lijsttrekkerschap en de te volgen 
campagnestrategie. Na enkele maanden van intern gekrakeel barstte 
de bom, waarna beiden opstapten. De verwarring in de partij was 
groot. In deze turbulente omstandigheden kwam vice-fractievoor-
zitter Jan Peter Balkenende plotseling in het spotlicht te staan. 
Hij was in 1998 lid van de Tweede Kamer geworden en werd nu de 
nieuwe voorman van het CDA.32 Naast de onervaren lijsttrekker 
kwam wel een ervaren campagneman te staan: Smits, die in 1986 
 ‘jeune premier’ Lubbers aan een verkiezingszege had geholpen. 
Hij ging Balkenende bijstaan en wist dat diens relatieve onbekend-
heid een bottleneck zou zijn in de campagne. Smits positioneerde 
de lijsttrekker daarom met nieuwe verhalen en lezingen over  
thema’s als de multiculturele samenleving, Europa en ‘law and  
order’ — onderwerpen die in de Nederlandse politiek betrekkelijk 
onderbelicht  waren gebleven. ‘We gaan niet het land in, daar is geen 
tijd voor. We zoeken het op een aantal locaties hier in Den Haag, 
dicht bij de journalisten’, zo besloot Smits.33 Balkenendes bespiege-
lingen sloegen aan en zorgden voor extra bekendheid. Als basis hier-
voor kon Balkenende putten uit vele artikelen en rapporten die hij en 
zijn collega’s van het Wetenschappelijk Instituut in de voorgaande 
jaren hadden geschreven. 

 Dat de christendemocratische campagne heel inhoudelijk was 
opgezet, bleek ook uit de nieuwe manier waarop het verkiezings-
programma tot stand was gekomen. Via de website van het CDA 
 konden burgers in een ‘competitie van ideeën’ hun plannen voor een 
beter Nederland insturen. Ook duizenden niet-CDA-leden deden 
mee. De stroom van reacties gaf een helder beeld van de zorgen van 
veel Nederlanders, waardoor het CDA eerder dan Paars een indruk 
kreeg van de thema’s die in samenleving speelden.34 Als een ‘groene 
draad’ liep door de campagneonderwerpen het hoofdthema ‘waarden 
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en normen’. Bij de gemeenteraadscampagne in maart had de Rotter-
damse afdeling zelfs een affiche ontworpen met de tekst ‘geen woor-
den, maar waarden’.35

Ondertussen maakte Fortuyn een stormachtig debuut door niet 
alleen bij de raadsverkiezingen in maart in één klap met zeventien 
zetels de Rotterdamse gemeenteraad binnen te komen, maar ook 
op landelijk niveau met zijn partij Lijst Pim Fortuyn (LPF) voor een 
ongekend tumult te zorgen. Fortuyn richtte zijn pijlen vooral op alles 
dat ‘Paars’ was. Balkenende deed hetzelfde, maar dan op een meer 
gematigde toon.36 Tussen Fortuyn en Balkenende was in november 
2001 een niet-aanvalsverdrag gesloten.37 Sprak campagneleider 
Smits voor de opkomst van Fortuyn nog over het CDA als ‘het enige 
alternatief ’, na diens deelname werd het CDA ‘het redelijk alter-
natief ’.38 De kiezer leek ineens genezen van Paars en een stem op 
het CDA leek opeens een stem op, zoals Schinkelshoek het stelde, 
‘het alternatief voor het alternatief ’. ‘Dat was de keus die we — in 
 samenspraak met Jan Peter — welbewust maakten.’39 Strategisch 
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positioneerde het CDA zich daarom als de partij die ‘voor de andere 
aanpak’ was. Die andere aanpak verwoordde Balkenende in een boek-
je met de titel Anders en beter, dat vlak voor de verkiezingen werd 
gepresenteerd.40 Het CDA ontwierp twee affiches: een groene met 
een groot lijstnummer en een met een foto van Balkenende. 

Na de moord op Fortuyn op 6 mei staakten alle partijen hun cam-
pagne. Het CDA ging er in de dagen tot aan de verkiezingen flink op 
vooruit: van 29 zetels in de peilingen op 1 mei naar 43 zetels bij de 
Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei.41 In de instabiele situatie na 
de moord op Fortuyn fungeerde de partij van Balkenende, die zich 
altijd bedaard over hem had uitgelaten, kennelijk als een vluchtheuvel 
voor onzekere kiezers.42 Landelijke media spraken van ‘een wonder-
lijke beloning’, omdat het verkiezingen betrof die deels tegen het 
 politieke establishment gericht waren.43 Door de acht jaren in de 
 oppositie en geleid door de nieuwkomer Balkenende had het CDA 
zich daaraan weten te onttrekken. 

Ook al had het CDA het erg goed gedaan, de LPF was de grote 
 winnaar van de Kamerverkiezingen in 2002. De nieuwe partij be-
landde meteen in de regering, waarvan verder de VVD en het CDA 
deel  uitmaakten. Als aanvoerder van de grootste partij werd Balken-
ende premier. De regeringsleider die net kwam kijken had de grootste 
moeite zijn coalitie bij elkaar te houden als  gevolg van de vele interne 
ruzies binnen de onervaren LPF. Partij organisatie, Kamerfractie 
en ministers lagen continu met elkaar overhoop. Nog geen drie maan-
den na de installatie viel het kabinet; in januari 2003 werden ver-
vroegde verkiezingen gehouden. Het CDA handhaafde zijn verkie-
zingsprogramma en ook de lijsttrekker bleef dezelfde. Balkenendes 
positie was echter op bepaalde punten anders dan een jaar eerder. 
Waar hij in 2002 een nieuw gezicht was geweest, was zijn naam 
nu verbonden met de brokkenmakers van de LPF en een kreupel 
 kabinet. Het was de kunst die mislukking niet voor zijn rekening 
te laten komen. Het beeld van ‘jeune premier’ moest blijven bestaan, 
maar worden aangevuld met een imago van ‘coming statesman’, 
die zijn programma en een te vormen kabinet van CDA en VVD ver-
dedigde.44 

Jack de Vries, voorlichter van de premier, gaf de aanzet tot de trits 
‘Betrokken, betrouwbaar, Balkenende’ — kennelijk geïnspireerd door 
de reclameslogan ‘Heerlijk, helder, Heineken’. De eerste twee termen 
werden op het affiche afgedrukt, onder een foto van Balkenende. 
 Helemaal uit de lucht vallen kwamen ze niet. De titel van het verkie-
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zingsprogramma uit 2002 — en dus ook uit 2003 — luidde ‘Betrokken 
samenleving, betrouwbare overheid’. ‘De Vries wist die begrippen 
handig te verbinden met de naam van de lijsttrekker die ook nog 
 dezelfde beginletter had’, aldus campagneleider Meüs van der Poel. 
‘Ik heb toen een lijst gemaakt met 25 typeringen waar ook het woord 
“toekomst” en “morgen” in zat, maar die drieslag bleef de hele tijd 
terugkeren. De tijd ontbrak om de slogan te laten testen, maar het 
voelde goed.’45 Balkenende miste er nog iets in: ‘ik voeg er graag al-
tijd een ‘b’ aan toe van bescheidenheid. Het CDA mag nooit meer 
 beschuldigd worden van arrogantie van de macht.’46 Het affiche is 
in de zelfde stijl als een jaar eerder. 

Op de uitslagenavond in café Dudok in Den Haag kon Balkenende 
zijn tweede overwinning vieren: 44 zetels. In de evaluatie van de 
campagne klonk weinig kritiek, maar de commissie vond wel dat de 
‘b’ van ‘betrokkenheid’ te weinig zichtbaar was geweest.47 Van der 
Poel beaamde die conclusie. ‘Het “betrouwbaar” kwam beter uit de 
verf dan “betrokken”, maar die slogan deed het wel heel goed. Hij 
 allitereerde en bleef lekker hangen bij mensen.’48 Het CDA sprak 
 tijdens de kabinetsformatie eerst met de PvdA, maar dat liep spaak, 
mede door de felle verkiezingsstrijd tussen de christendemocraten 
en de door Wouter Bos aan gevoerde sociaaldemocraten. Met de VVD 
en D66 kwam het CDA er wel uit. Het tweede kabinet-Balkenende, 
bestaande uit deze drie partijen, kwam in de zomer van 2006 ten val, 
toen de D66-fractie in de Tweede Kamer haar vertrouwen opzegde. 
Een romp kabinet van CDA en VVD bereidde vervolgens de verkiezin-
gen voor, die werden gehouden in november.

Jack de Vries, die in 2005 campagneleider was geworden voor het 
CDA, zou aan de landelijke verkiezingscampagne leidinggeven. In 
maart 2006 hadden de christendemocraten bij de gemeenteraads-
verkiezingen zwaar verloren, terwijl oppositiepartij PvdA een 
 eclatante zege had behaald. Er moest dus wat gebeuren om de 
 sociaaldemocratische lijsttrekker Bos in te halen. Zowel CDA als 
PvdA zouden baat hebben bij een tweestrijd Bos versus Balkenende. 
Het CDA liet onderzoeksbureau Motivaction daarom meten hoe 
 beiden scoorden op allerhande aspecten. Hoewel Bos op veel punten 
hoger uitkwam dan Balkenende, waren er positieve uitschieters voor 
de christendemocratische lijstaanvoerder op het gebied van ‘eerlijk’, 
‘doet wat hij zegt’ en ‘betrouwbaar’.49 De Vries maakte ‘betrouwbaar-
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heid’ van de lijsttrekker daarom tot inzet van de campagne. De strijd 
begon al maanden voor de Kamerverkiezingen met uitlatingen als 
‘Met Bos bent u de klos’, en door de omschrijving van Tweede Kamer-
fractievoorzitter Maxime Verhagen van de door de PvdA-leider 
 bepleite fiscalisering van de AOW: ‘Bos-belasting’. In navolging van 
Lubbers probeerde Balkenende zich in debatten te positioneren als 
de boven de partijen staande premier.
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Het affiche toont een uitsnede van het gezicht van Balkenende. 
Sinds zijn aantreden als premier waren de aanmerkingen op zijn 
 uiterlijk niet van de lucht geweest. De vergelijking met Harry Potter 
— de bekende hoofdpersoon uit de verfilmde boeken van de Engelse 
schrijfster Joanne Rowling — die al sinds 2002 regelmatig opdook, 
maakte Balkenende steeds meer tot geuzennaam. Het was de kunst 
Balkenende zichzelf te laten blijven, maar toch enkele accenten 
 anders te leggen. Zijn kapsel werd iets aangepast en de relatief zware 
bril werd omgeruild voor een lichter exemplaar.50 Voor de foto van 
het affiche ging De Vries nog een stapje verder. ‘Een bril heeft de 
 neiging afstand te scheppen tot de kijker. Dat wil je niet. We hebben 
daarom voor de foto hetzelfde montuur met gewoon glas gebruikt’.51 
Het affiche toonde verder de leus ‘Kies voor toekomst, kies voor 
 elkaar’. Ook andere kandidaten op de CDA-lijst kregen de beschik-
king over een affiche met hetzelfde format, maar dan met hun eigen 
foto erop. Dat was voor wat betreft de Tweede Kamerverkiezingen 
voor het eerst. 

Uiteindelijk verloor het CDA in november 2006 drie zetels, maar 
de partij bleef veruit de grootste — voor de derde keer op rij. De PvdA 
ging er negen zetels op achteruit. Ondanks het grote verlies van zijn 
sociaaldemocratische concurrent ontkwam het CDA dit keer niet 
aan samenwerking met Bos en zijn partij. Om over een parlementaire 
meerderheid te beschikken, nam ook de ChristenUnie deel. Dit vier-
de kabinet-Balkenende ging gebukt onder de tegenstelling tussen 
de christen- en sociaaldemocraten. In februari 2010 kwam het ten 
val, nog geen twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om 
onduidelijkheid te voorkomen en om aan te geven dat het CDA pal 
achter zijn partijleider stond, wees het partijbestuur binnen een dag 
Balkenende opnieuw aan als lijsttrekker. 

Bij de raadsverkiezingen verloor het CDA een paar honderd raads-
zetels, wat weinig goeds voorspelde voor de vervroegde Kamer-
verkiezingen in juni. Veel raadsleden en wethouders raakten hun 
 zetel kwijt, wat leidde tot boosheid ‘richting Den Haag’. Lokale 
CDA’ers liepen niet over van enthousiasme voor nog een keer 
 Balkenende als lijsttrekker: veertig procent van hen vond hem niet 
de beste keuze.52 Om hen nog op de been te krijgen om zich in te 
 zetten voor de Kamerverkiezingen, werd het accent in de lande- 
lijke campagne deels verlegd naar de lokale kandidaat. Volgens cam-
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pagneleider Michael Sijbom had het CDA met deze persoonlijke 
campagnes bij de Europese verkiezingen een jaar eerder goede er-
varingen opgedaan. ‘Ze zorgden voor herkenbaarheid en pasten ook 
goed bij het CDA: we zijn een partij van heel Nederland.’ 53 Zo besloot 
de partijafdeling in Nederhorst den Berg de daar woonachtige Kamer-
kandidaat Maarten Haverkamp te steunen en affiches met zijn hoofd 
erop te plakken in plaats van de Balkenende-poster.54 Ook elders 
in het land hingen affiches met ‘lokale helden’ als Eddy van Hijum 
en Sabine Uitslag (Overijssel) en Raymond Knops en Martijn van 
Helvert  (Limburg). 

Op het affiche staat weer een portret van Balkenende, maar dit 
keer als een wat informele, lossere verschijning, zonder colbertjasje 
en breed lachend. Sijbom: ‘de primaire reactie van mensen op Bal-
kenende was in die tijd, na alle discussie over hem, niet goed, zo 
bleek uit onderzoek. Dat wilden we verbeteren. Een foto zonder jasje, 
maar met CDA-stropdas, en de keuze voor lichtere kleuren moesten 
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zorgen voor een open, toegankelijke en vriendelijke uitstraling van 
Balkenende, zoals hij ook in de praktijk is. We kregen hierop veel 
 positieve reacties.’55 

Bij de Kamerverkiezingen in juni 2010 verloor het CDA twintig 
zetels, net zo veel als in 1994. De partij hield er 21 over. Ook al was 
het niet onverwacht, de klap kwam hard aan. Balkenende vertrok 
 direct als partijleider, waarna Verhagen voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie werd. Partijvoorzitter Peter van Heeswijk legde een 
dag later zijn functie neer. Ondanks de electorale dreun was de rol 
van het CDA in het landsbestuur niet uitgespeeld. Toen tijdens de 
kabinetsformatie ‘paars-plus’, een combinatie van PvdA, D66, Groen-
Links en de VVD, voor de laatste partij een brug te ver was, kwam 
het CDA weer in beeld. De VVD, die als grootste partij het initiatief 
had, vormde met de christendemocraten een minderheidskabinet 
met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders. Binnen het CDA 
was de samenwerking met de PVV omstreden. Op het partijcongres 
in oktober dat deze constructie moest fiatteren liepen de gemoederen 
hoog op, maar uiteindelijk stemde een twee derde meerderheid ermee 
in. Dat de constructie van het eerste door VVD-leider Mark Rutte 
geleide kabinet wankel was, bleek na anderhalf jaar. Onderhande-
lingen tussen de beide regeringspartners en gedoogpartner PVV 
over aanvullende bezuinigingen mislukten, toen Wilders in april 
2012 de samenwerking opzegde.

Periode Van Haersma Buma, 2010 – Na de val van het eerste 
 kabinet-Rutte werden vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor 
september. Het CDA, dat nog bezig was zich te herstellen van zijn 
zware nederlaag in 2010, moest plotsklaps overschakelen naar een 
‘full speed campagnemodus’. De grote vraag was wie de nieuwe lijst-
trekker moest worden. Enkele maanden eerder had vicepremier 
 Verhagen ondubbelzinnig laten weten dat hij het in ieder geval niet 
zou zijn.56 Het partijbestuur besloot dat de leden direct de lijsttrek-
ker konden verkiezen, een unicum in de geschiedenis van het CDA.57 
Van de twaalf sollicitanten bevond de selectiecommissie er zes goed: 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sybrand van Haersma Buma, 
demissionair minister Liesbeth Spies, demissionair staatssecretaris 
Henk Bleker, Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, onder-
wijsbestuurder Marcel Wintels en de Purmerendse wethouder Mona 
Keijzer. De onderlinge strijd trok veel media-aandacht. Buma had 
een eigen banner, het campagneteam van Bleker had groene petjes 123
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gemaakt met ‘heerlijk helder Henk’ erop. De lijsttrekkersverkiezin-
gen waren vooral een interne partijaangelegenheid waarvoor de 
 verschillende teams geen affiches maakten. Buma kreeg 51 procent 
van de stemmen, genoeg om al na de eerste ronde tot nieuwe lijst-
trekker te worden uitgeroepen.

Met de nieuwe lijsttrekker kon de campagne voor de Kamerver-
kiezingen echt van start gaan. Het affiche met het portret van Buma 
toont de slogan ‘Samen kunnen we meer’. Hoofd communicatie 
Hans Janssens: ‘“Samen” is natuurlijk echt een CDA-begrip en door 
dat te combineren met het optimistische “kunnen we meer” hadden 
we toch een hele activerende en toekomstgerichte slogan.’58 De 
 inhoudelijke voorstellen werden gebundeld in de drieslag ‘werk, 
 gezin en samenleving’. Voor beide leuzen bleek achteraf dat zij voor 
kiezers niet duidelijk maakten waar het CDA voor stond en dat ze 
niet voldoende aansloten bij de onderwerpen waarover die kiezers 
zich zorgen maakten, zoals zorg en economie.59

Op het affiche met Buma was ook de nieuwe huisstijl van het 
CDA zichtbaar. De oude, die in 2005 was ontwikkeld, had afgedaan 
omdat die te modern oogde, ‘terwijl bij het CDA en onze lijsttrekker 
veel meer waarden als “klassiek, warm en traditioneel” pasten’, 

124
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5 Op de golven van de kiezersgunst ( 1982–2012)

 aldus Janssens. Ook de interne verdeeldheid als gevolg van de samen-
werking met Wilders speelde een rol. ‘We kwamen uit een moeilijke 
tijd. De bol waarin de letters CDA staan symboliseert eenheid. De 
transparante letters moeten laten zien dat het CDA een open en toe-
gankelijke partij is.’60 De ingezoomde foto van de lijsttrekker riep 
in testen de associatie van ‘dichtbij’ op. Hoewel de poster nogal divers 
is wat betreft kleur, tekst en lettertype, kwam hij toch door de ‘schud-
test’. ‘Als je heen en weer schudt met je hoofd blijft die witte bol met 
het CDA-logo goed zichtbaar’, aldus Janssens.‘Dan weet je dat ook 
de voorbijsnellende automobilist je affiche opmerkt.’61

De Kamerverkiezingen van 2012 vormden een dieptepunt in de 
electorale geschiedenis van het CDA: de partij zakte verder tot dertien 
Kamerzetels — minder dan een kwart van het record in 1986 en 1989. 
Onduidelijkheid, onenigheid en onbekendheid, dat was volgens 
de evaluatiecommissie waaraan het verlies te danken was.62 Na de 
nieuwe klap was dit keer voor het CDA de keus om plaats te nemen 
in de oppositiebanken snel gemaakt. De partij had zo de gelegenheid 
zich te bezinnen op de toekomst en de onderlinge verhoudingen te 
herstellen die als gevolg van de samenwerking met de PVV een flinke 
knauw hadden opgelopen. Voor verder herstel is tijd nodig. Onder-
tussen probeert de Kamerfractie onder leiding van Buma het CDA 
weer kleur op de wangen te geven met als doel bij de eerstvolgende 
Tweede Kamerverkiezingen, die zijn gepland op 15 maart 2017, 
 weer de weg omhoog te kunnen vinden. Of zijn hoofd dan wederom 
op het CDA-affiche zal staan, zal moeten  worden afgewacht. 

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   152 20-10-15   14:34



153

In 2017 zullen er weer Tweede Kamerverkiezingen worden gehou-
den, althans wanneer het zittende tweede kabinet-Rutte niet voor-
tijdig valt. Het is dan precies honderd jaar geleden dat het algemeen 
kiesrecht voor mannen werd ingevoerd. In 1919 volgde het algemeen 
vrouwenkiesrecht. Hierdoor groeide in de periode 1913–1922 het 
aantal kiezers bij de Tweede Kamerverkiezingen van minder dan 
één tot meer dan drie miljoen. Met deze massificatie van de politiek 
maakte ook het verkiezingsaffiche zijn opwachting. Na verloop van 
tijd maakte het plakkaat een gedaanteverwisseling door. Om het kern-
achtig en wellicht wat kort door de bocht uit te drukken: van de ver-
beelding van principes veranderde het affiche in de afbeelding van 
personen: ‘kruizen’ werden afgelost door ‘koppen’. Deze metamorfose 
weerspiegelde de evolutie van de Nederlandse politiek in de twintig-
ste eeuw, waarin de verzuilde, ideologische politiek plaatsmaakte 
voor meer gepersonaliseerde vormen van politiek.1 

Ook al hadden de confessionele partijen gezien hun christelijke 
achtergrond veel gemeen, hun affiches leken bepaald niet op elkaar. 
In het interbellum hadden ARP, CHU en RKSP niet een echt her-
kenbare stijl en was de continuïteit gering, aldus Marieke Quak en 
Hillie van de Streek in hun beschrijving van de confessionele ver-
kiezingsposters.2 Tot op zekere hoogte klopt dat : enerzijds waren in 
die tijd de plakkaten van elke partij afzonderlijk bij elke verkiezing 
vaak erg verschillend, anderzijds maakten veel partijen nogal eens 
gebruik van dezelfde verwisselbare niet-ideologische metaforen als 
een schip (het schip van staat), rokende schoorstenen en volle aren 
(als tekenen van economische vooruitgang en voorspoed).  Kortom: 
een eigen herkenbare huisstijl hadden de meeste partijen lange 
tijd niet, de confessionele drie evenmin. 

Slot
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Dat betekent echter niet dat de affiches van de ARP, CHU en 
RKSP ‘onderling inwisselbaar waren’, zoals Quak en Van de Streek 
menen. In de jaren tussen de beide wereldoorlogen waren er wel 
 degelijk in het oog springende verschillen. Zo beeldde de ARP bij 
drie van de zes Kamerverkiezingen haar lijsttrekker op het affiche 
af. De antirevolutionairen waren in die tijd de enigen die hiervoor 
kozen; andere partijen — met uitzondering van de NSB bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1937 — stelden hun leider nooit op deze 
 wijze op de voorgrond. Dat de ARP dit deed was niet zo verwonder-
lijk, gezien de grote verering die aanvoerder Hendrik Colijn — en 
 eerder Abraham Kuyper — in de partij ten deel viel. Het spiegelbeeld 
van de ARP in dit opzicht vormde de CHU. Daar was van een leider-
schapscultus nauwelijks sprake, alhoewel de Unie paradoxaal genoeg 
de enige grote partij was die bij de Kamerverkiezingen standaard met 
maar één lijsttrekker uitkwam. De christelijk-historische affiches 
toonden wel nationale symbolen waarin de beginselen van de partij 
tot uitdrukking kwamen, zoals haar opvatting van Nederland als 
 protestants-christelijke natie. Van de confessionele drie waren de 
affiches van de RKSP het meest ideologisch van aard, met zware 
 katholieke symboliek. Vaak maakten ze een defensieve indruk: 
de  tegenstander was het socialisme, dat als de grootste bedreiging 
voor de katholieke eenheid werd beschouwd. 

Ten tijde van de wederopbouw in de jaren vijftig verdween de 
 symboliek van de affiches en werden ze vlakker en zakelijker. De 
 affiches van de CHU zijn een goed voorbeeld van deze trend: vanaf 
1952 tot 1972 werden alleen de naam van de lijsttrekker, de afgekorte 
partijnaam en het lijstnummer afgedrukt, en soms een verkiezings-
leuze. De enige afwijking van dit vaste patroon was de poster voor 
de Kamerverkiezingen van 1971, met de beeltenis van lijsttrekker 
Berend-Jan Udink. Die frivoliteit beviel de wat bedaagde Unie zo 
slecht, dat zij een jaar later weer terugkeerde naar haar vertrouwde 
stramien. De affiches van de KVP waren wat vorm betreft gevarieer-
der, maar richtten zich bij de Kamerverkiezingen van 1946 tot en met 
1956 vaak op één thema: de gezinspolitiek. Evenals de CHU ging de 
KVP pas aan het begin van de jaren zeventig over tot het afbeelden 
van haar lijsttrekker op de verkiezingsposters. Opmerkelijk genoeg 
had de ARP daarvan na de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk af-
gezien: de kop van Colijns opvolger Jan Schouten heeft nooit op een 
antirevolutionair affiche gestaan. Na diens vertrek werd die traditie 
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weer opgepakt: Schoutens opvolger Jelle Zijlstra prijkte in 1956 
en 1959 wel op de verkiezingsposters, evenals Barend Biesheuvel in 
1971 en 1972. 

Zo zijn na de Tweede Wereldoorlog gaandeweg de affiches van de 
drie confessionele partijen meer op elkaar gaan lijken (net als die van 
de andere partijen overigens), in de zin dat de ideologische trekjes 
verdwenen en de persoon van de lijsttrekker uiteindelijk naar voren 
trad. In zekere zin liepen deze veranderingen op de posters van de 
ARP, CHU en KVP parallel aan de onderlinge toenadering van dit 
confessionele drietal, die resulteerde in de totstandkoming van 
het CDA. Geheel vreemd is dat natuurlijk niet, aangezien affiches 
in  bepaalde mate de identiteit van ‘hun’ partij reflecteren. Wanneer 
door maatschappelijke ontwikkelingen de ideologische of religieuze 
eigenheid van een partij vervaagt en politiek minder relevant wordt, 
zal dat ook zichtbaar worden op de verkiezingsplakkaten, aangezien 
zij hiermee haar kiezers wil aanspreken. Het in 1980 opgerichte 
CDA is daarvan eveneens een goed voorbeeld. Op geen enkele wijze 
refereert de partij op haar affiches aan haar christelijke inspiratie-
bronnen; in de regel staat op haar posters de lijsttrekker centraal, niet 
de christendemocratische beginselen. 

In de afgelopen honderd jaar is niet alleen het affiche zelf, maar 
ook de functie en de betekenis ervan drastisch veranderd. Afgaande 
op de dalende oplages van de affiches wordt in het huidige tijdperk 
niet zomaar meer een poster voor de ramen gehangen. Omdat dat zo 
bijzonder is geworden, betekent een affiche voor het raam wellicht 
nog meer dan vroeger dat iemand een fervent aanhanger van een 
 partij is. Zo hing CDA-coryfee Willem Aantjes in 2012 een poster van 
Sybrand van Haersma Buma voor de ruiten om te laten zien dat hij 
weer met volle overtuiging op het CDA ging stemmen.3 Bij de Kamer-
verkiezingen in 2010 had hij een uitstap gemaakt naar de Christen-
Unie, omdat het CDA samenwerking met de PVV niet op voorhand 
uitsloot.

Toch is het belang van het verkiezingsaffiche tegenwoordig niet 
al te groot meer. Een partij wint de verkiezingen natuurlijk niet met 
posters, hoeveel tijd en geld er soms ook aan wordt besteed. In bijna 
iedere campagne-evaluatie van het CDA stond wel iets over de kleur 
of de vormgeving van het affiche. ‘Onzinnig, alsof beslissingen op dat 
niveau zouden leiden tot een verlies van 1,2 miljoen stemmers in acht 
jaar’, zo schreef iemand terecht na de Tweede Kamerverkiezingen 
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van 1998.4 Waarom de posters dan toch nog steeds gebruikt worden? 
Voor een deel is het folklore die bij de verkiezingscampagne hoort 
en die leden en kiezers misschien wel van hun partij verwachten 
 zonder er zelf aan mee te doen; voor een ander deel wellicht de on-
verdraaglijke gedachte dat wanneer de eigen partij ermee stopt, 
de andere daar wel eens electoraal haar voordeel mee zou kunnen 
doen. Het affiche mag dan op zijn retour zijn, zowel kwalitatief als 
kwantitatief, het ligt vooralsnog niet in de lijn der verwachting dat 
het uit de  Nederlandse politiek verdwijnt.

CDA_Affiches_Binnenwerk_168pp.indd   156 20-10-15   14:34



157

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 Weten-
schappelijk Instituut voor het CDA gaven commentaar op het manus-
cript. Yvonne de Geus-Bosma van het Documentatiecentrum Neder-
landse 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  van 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: At-
las Van Stolk te Rotterdam; het DNPP van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen; het Gemeentearchief Den Haag; het Historisch Centrum 
Leeuwarden (HCL); het Historisch Documentatiecentrum voor 
 Nederlands protestantisme (1800–heden) (HDC) van de Vrije Uni-
versiteit 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 

Dankwoord
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Dankwoord

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. Schaep-
manfonds. Het DNPP, KDC en HDC waren zo vriendelijk geen kos-
ten in rekening te brengen voor het opnemen van de door hen beheer-
de 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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'stANDS ST011ItPIAN 

IWAM 

STEMT ll.COLIJN 
N2 1 VAN LIJST 27 

Het verkiezingsaffiche geeft kernachtig weer hoe 
de partij zichzelf ziet, of door de kiezers graag gezien 
wil worden. In inhoud en vorm weerspiegelt het vaak 
de identiteit van de partij. Tegelijk geven de posters 
ook een beeld van de verkiezingsstrijd: welke thema's 
speelden er en tegen welke partij zette men zich af? 

De verkiezingsposters geven een levend beeld van 
de partijcultuur, maar ook van de parlementaire 
geschiedenis. Dit boek biedt een overzicht van de 
affiches van het CDA en van zijn voorgangers ARP, 
CHU, RKSP en KVP. Daarbij geeft het ook inzicht 
in de verhalen eromheen. Waarom stond premier 
Van Agt bijvoorbeeld nooit afgebeeld op een affiche? 
Hoe kwam de leus 'laat Lubbers zijn karwei afmaken' 
tot stand? En hoe verhield de leiderschapscultus rond 
ARP-voormannen als Colijn en Biesheuvel - beiden 
prominent afgebeeld op de affiches - zich tot de 
beginselen waar het allemaal om zou moeten gaan? 
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