
Drs. Th.B.F.M. Brinkel 

Het CDA is geen 
nationale partij 

Opeens kan blijken dat het CDA nieuwe 
symbolen hanteert. Zo verschenen er ver
leden jaar in de verkiezingscampagne 
nieuwe CDA-affiches, die ook nu nog ge
bruikt worden. Niet aileen het type waarin 
de letters 'CD A' staan afgedrukt is veran
derd (namelijk hetzelfde als de letters 
'C D U' in West-Duitsland). Maar tegen
woordig voert het CDA ook de Nederland
se vlag op zijn verkiezingsposters. En een 
ander gebruik, dat waarschijnlijk voor een 
deel uit dezelfde motivatie voortkomt, is 
het afsluiten van partijraden met het Wil
helmus. Waarom hanteert het CDA deze 
nationale symbolen? Manifesteert het 
CDA zich als nationale partij? Past zoiets 
wei bij de christen-democratie? 

Uit wat voor behoefte zou die identifica
tie van het CDA met nationale symbolen 
voortkomen? Aileen partijen als SGP en 
RPF pretenderen nog de 'grondtoon van 
ons volkskarakter' aan te slaan. Ondanks 
het feit dat zij slechts luttele zetels in de 
volksvertegenwoordiging innemen. Zo 
christelijk is Nederland kennelijk niet meer. 
Daar is onze samenleving te pluriform 
voor. Oat hanteren van vlag en volkslied 
zou in het geval van het CDA wei eens 
kunnen voortkomen uit een gevoel van 
gearriveerd-zijn Het zal wei de indruk 
moeten wekken dat Je je als Nederlander 
in veilige handen weet bij het CDA en zijn 
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vertegenwoordigers. 
Oat laatste is natuurlijk waar, maar het is 

de vraag of je dat moet uitdrukken door de 
Nederlandse vlag voor partijpolitieke doel
einden te gebruiken. Het hanteren van 
nationale symbolen zou een verkeerde 
indruk kunnen wekken, omdat juist van de 
christen-democratie een internationale in
stelling verwacht mag worden. In een tijd 
waarin alles water aan internationale orga
nisaties is opgebouwd onder zware druk 
staat. Bijna niemand hecht nog vertrou
wen in de Verenigde Naties, aan de ge
loofwaardigheid van de NAVO wordt ge
twijfeld en ook het proces van Europese 
eenwording is niet meer wat het geweest 
is. Benadrukken van het nationale belang 
is weer bon ton. En zou het CDA daar aan 
moeten meewerken? Dan zou het heel wat 
van zijn eigen ideeengoed over boord 
moeten zetten. 

Een televisie-omroep als de TROS sluit 
tegenwoordig haar programma-avonden 
af met het Wilhelmus. En bij de ope
ningsriedel van de omroep wordt de volle
dige voorraad kleinburgerlijk-nationalisti
sche symbolen, van polders en oude ge
veltjes tot deltawerken, van stal gehaald. 
De Nederlandse vlag op verkiezingsaf
fiches riekt naar hetzelfde. Het CDA moet 
geen misbruik willen maken van dergelijke 
waarden voor partijpolitieke doeleinden, 
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zoals de TROS dat doet voor haar !eden
marketing. Oat is namelijk wat anders dan 
het zingen van het Wilhelm us, omdat je de 
overtuiging die daarin verwoord is onder
schrijft: een overheid die bidt 'vroom' te 
mogen blijven en 'Gods dienaar t'aller 
stand'. 

Er is trouwens nog een overweging te 
maken bij het hanteren van een vlag en 
volkslied in partijverband. De christen-de
mocratische partijen ontstonden als on
derdeel van een brede emancipatiebewe
ging van katholieken en protestanten te
gen conservatieve en liberale elites. Elites 
van het type artistocraten, gearriveerde 
kooplieden en intellectuelen die zichzelf 
het 'denkend deel der natie' noemden en 
slechts met weerzin kon spreken over klei
ne luyden, 'fijnen', of room sen. In dat 
emancipatieproces groeiden de protes
tantse en katholieke maatschappelijke or
ganisaties en hun politieke bewegingen. 
Aan dat verschijnsel ontleent de christen
democratie een fors deel van haar histori
sche betekenis. 

In de jaren zestig dacht men even dat 
dat emancipatieproces voltooid was. De 
overheid nam veel taken van maatschap
pelijke organisaties over, de christen-de-
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mocratie leek op haar retour. Anderen 
gaven in de politiek de toon aan. Men was 
'nieuw links', 'gematigd progressief' of 
'links van het midden'. De fusie van de 
voormalige christen-democratische partij
en in het CDA stimuleerde echter tot het 
opnieuw bewust worden van de eigen 
traditie. Het leverde nieuwe aandacht op 
voor de verantwoordelijke maatschappij, 
het maatschappelijk middenveld. Verster
king van de gespreide verantwoordelijk
heid is geen geringe opgave. De emanci
patie van de verantwoordelijke samenle
ving ten opzichte van de overheid blijkt 
nog lang niet voltooid te zijn. 

Daarom is identificatie van het CDA met 
nationale symbolen ongepast. We zijn er 
nog lang niet. Je kan dus niet arrive doen. 
Bovendien: christen-democratie is niet 
aan nationale grenzen gebonden. Natio
nale belangenbehartiging hoort niet tot de 
hoofdthema's Het CDA is geen 'Nationale 
Partij'. 
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