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Vertrossing in 
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De column van drs. Th.B.F.M. Brinkel in het 
septembernummer schept een merkwaardlge 
tegenstell1ng. In een u1tgebreid betoog over 
het gebruik van nat1onale symbolen in het CDA 
stelt Bnnkel dat d1t verschiJnsel onrecht doet 
aan het 1nternat1onale karakter van de chnsten
democratle. Een parliJ met een Nederlands ka
rakter en u1terlijk kan dus geen 1nternat1onaal 
ger1chte parliJ ZIJn 

Een tweede stell1ng 1n hetzelfde betoog IS zo 
mogelljk nog opvallender. Het gebru1k van een 
tweetal na!lonale symbol en zou voortkomen u1t 
een gevoel van gearnveerd-ziJn. 

Tegen be1de stell1ngen ZIJn een aantal praktl
sche en pr1nC1p1ele argumenten aan te voeren. 
Praktisch gez1en IS de beWIJSvoering van Brln
kel wei erg mager. daar hiJ afgaat op een rood
Wil-blauw streepJe op het affiche en het 
volksl1ed aan het e1nd van de partwaad. HiJ 
spreekt 1n d1t verband over een nationale parliJ. 
maar hiJ suggereert nat1onal1sllsche tenden
zen Nu IS het nat1onal1sme loch wei een heel 
ander en verderre1kend verschiJnsel dan het 
gebru1k van twee nat1onale symbolen. naast de 
talloze andere symbolen d1e we ook gebrui
ken. Waarom heeft Br1nkel het n1et over deaf
beeldlng van een persoon op een aff1che. Is de 
kleur groen m1ssch1en loch n1et te agrar1sch. Is 
het z1ngen van een gezang over vrede aan het 
beg1n van partwaden n1et te pretent1eus en de 
vaste rad1o en telev1s1e-tune van he! CDA n1et te 
sw1ngend. Symbolen en beelden ziJn er voor 
de herkenbaarhe1d en de toegankel1]khe1d. Die 

moeten met mate en op een evenwichtige ma
nier worden toegepast. De twee nat1onale sym
bolen d1e Brinkel bekrit1seert, ziJn naast een 
aantal andere, 1n dat opzicht loch bepaald n1et 
domtnant. Bovendien ziJn verschillende op
merkingen 1n de column van Brinkel onJuist en 
suggest1ef. Zo heeft het CDA een heel ander. 
veel schuiner logo dan het Duitse CDU. En de 
gesuggereerde gelijken1s tussen beide zuster
partijen welke een kwalljke zaak zou z1jn, ge
tulgl nou n1et bepaald van een sterke lnterna
tionale genchtheid. 

De verzen een en zes van het Wilhelmus ter 
afslu1t1ng van partwaden kunnen loch moei
zaam worden afgedaan met m1sbru1k voor 
parliJ-politieke doele1nden ·. De vergelljking met 
het spelen van de melodie van het W1lhelmus 
na afslu1ting van de programma's van TROS en 
ovengens ook andere omroepen en de radlo
zender. doet geen recht aan de inhoudelijke en 
reltgieuze strekk1ng van het z1ngen van ons 
volkslied. Maar waardenng voor dlegenen die 
kr1l1sch opbouwend meedenken over presen
tatle en hutssliJI van het CDA. Oil soort opmer
klngen doen eerder Vertrossing 1n CD-Verken
ningen vermoeden dan 1n de hu1sslijl en pre
sentalle van het CDA. 

Het pr1nc1p1ele argument tegen Bnnkels ver
haal ts dat hiJ ten onrechte suggereert dat een 
nationale herkenbaarheid van christen-demo-
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craten niet goed zou zijn. De grootste lout die 
we bij de eenword1ng van Europa kunnen rna
ken. is het onder tafel schu1ven van de eigen 
nationale ident1teit van de afzonderlijke part
ners. De suggestie dat nationale gevoelens 
strijdig zouden ziJn met internationale gemeen
schapszin, geeft voeding aan anti-Europese 
stromingen die dit argument ongetwiJfeld nog 
in aile breedte zullen uitspelen ter voorkoming 
van de eenwording. Christen-democraten ken
merken zich juist door bij processen van een
wording ruimte te geven aan eigen identiteit en 
plunformiteit. 

De chnsten-democraten vormen een sterke 
1nternationale politieke beweg1ng in de EVP. 
81nnen die EVP IS het CDA een partiJ met een 
eigen en zeer Nederlands karakter. Waar Brin
kel de histone aangnjpt om te Iaten z1en hoe 
emanc1pato1r het CDA tot stand is gekomen, 
kan ook gesteld worden dat d1t een typisch Ne
derlands proces was. De verzuil1ng en de 
daarop volgende ontzuiling, het samengaan 
van de versch1llende politieke part1jen u1t de 
christel1jke zuil 1n een brede en florerende 
volkspartiJ, z1jn typisch Nederlandse fenome
nen. Waar een partiJ zo'n Nederlandse ontwik
keling tot nu toe posit1ef heeft kunnen meema
ken en waar een duidelijk gevoel van eenheid 
is ontstaan, kan geen bezwaar bestaan tegen 
een u1terlijk Nederlandse herkenbaarheid, als 
dat met mate gebeurt. Onze ne1ging om Ne-
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derlanderschap voor anderen te verhullen of 
ons er zelfs wat voor te schamen is in dit ver
band echt misplaatst. 

Is dat dan een uiting van 'geamveerd den
ken te ziJn'. D1e vraag legt wei het zwakste deel 
van Bnnkels betoog bloot. De partij voert op dit 
moment van top tot bas1s 1ntensieve discussies 
op allerle1 politieke terreinen. De koers voor de 
Jaren negentig wordt in een open sfeer 1n de 
voile breedte van het CDA bed1scussieerd. Op 
allerlei terre1nen aangekaart door fracties, We
tenschappeliJk lnstituut en part1j, vindt een dul
delljke pol1t1eke orientat1e plaats. Het CDA stelt 
zich met deze intens1vering van open discuss1e 
als politieke partiJ bepaald kwetsbaar op. Een 
groei van het zelfbewustz1jn is daar zeker een 
belangriJke reden voor. Maar de part1j op dit 
moment, op grond van het gebruik van een 
rood-w1t-blauw IIJntJe en het zingen van het 
volkslied, afdoen met 'een zeker gevoel van 
geamveerd z1jn' doet onrecht aan de gehele 
part1j. 
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