
 

1956: verkiezingen op 13 juni 

Hoe kon de verkiezingscampagne in 1956 uitlopen op zo’n felle strijd tussen de 

‘roomsen’ en de ‘roden’?

Politieke verhoudingen in 1956 

Net als in 1952 was ook bij de verkiezingen in 

1956 de vraag in hoeverre de overheid sturing 

mocht geven aan de economie. De VVD was 

voor een vrije markt en wilde liever niet dat de 

overheid zich met de economie bemoeide. Op 

één van hun verkiezingsaffiches stond de leus 

“Verzorging van de wieg tot „t… Reeds bij de 

wieg gaat ‟t mis". Ook adverteerde de VVD 

met de leus “Houdt de vrijheid hoog” waarbij ze 

het Vrijheidsbeeld afbeeldden.  

 
 

Hiermee liet de VVD haar keuze voor 

samenwerking met de Verenigde Staten zien. 

Bij de meeste partijen speelde de woningnood 

een belangrijke rol, ook dat is in de affiches 

zichtbaar.  

  

Toch werden de verkiezingen van 1956 

vooral gekenmerkt door de tweestrijd 

tussen de KVP en de PvdA. Hoewel de 

KVP en de PvdA al enige jaren samen in 

de regering zaten, stonden de 

verhoudingen op scherp. De KVP vond 

het maar niks dat de PvdA stemmen van 

de KVP had afgesnoept bij de 

verkiezingen in 1952. De KVP wilde 

dolgraag weer een partij voor alle 

katholieken zijn. 

 
De bisschoppen gingen zich weer met de 

stemkeuze bemoeien. Ze riepen 

katholieke PvdA-stemmers op om toch 

weer op de KVP te stemmen. Deze 

inmenging van de bisschoppen haalde 

weinig uit. De KVP ging ook met de 

Katholieke Nationale Partij (KNP) praten 

om te kijken of de KNP (weer) op wilde 

gaan in de KVP. Dit had meer succes.  

  

Op een pamflet verbeeldde de KVP de 

rampzalige toekomst van katholieke 

instellingen als “de roden” aan de macht 

zouden komen. Dit was het begin van een 

partijtje moddergooien. Zo verspreidde de 

KVP pamfletten met een tekening  van in 

vlammen opgaande katholieke 

instellingen. Aanhangers van de PvdA 

hingen vervolgens PvdA-affiches op langs 

de route van de processie in Heerlen. 

Drees was wederom hét gezicht van de 

PvdA. De KVP koos ook voor één 

duidelijk gezicht: Romme. 
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Verkiezingen in 1956 

De CPN hoopte meer aansluiting bij de PvdA 

te vinden door tijdens de campagne duidelijk 

hun steun voor de PvdA uit te spreken. Hier 

zat de PvdA niet op te wachten: ze wilden niet 

geassocieerd worden met de CPN, die ze 

namelijk nog veel te communistisch vonden. 

De liberale VVD en de CHU en de ARP 

vonden elkaar in het vrije marktdenken. De 

grootste stemmentrekkers waren echter alsnog 

de KVP en de PvdA. 

 

Wist je dat: 

 … het aantal Tweede Kamerzetels van 
100 naar 150 ging en de Eerste 
Kamerzetels van 50 naar 75? 

 
  

Dit leidde tot het kabinet Drees III genoemd (KVP, PvdA, CHU, ARP, totaal 81 zetels). 
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