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Een politieke partij als het CDA moet juist nu een volledig appel 

doen op mensen om een ander soort samenleving op te bouwen 

die trekken vertoont van een komend koninkrijk waarin voor ie

dereen plaats is. 

D 
e discussie op dit symposi

urn vindt plaats hinnen ccn 

C:DA dat nict volstrckt ze

kcr is waar de plechtankers 

liggcn Vanmiddag tijdem de voor

drachten, waar de 'C heel nadrukkclijk 

in het middelpunt van de aandacht 

stond, werd ik opccns herinnerd aJn 

iet<, wat de oud-hoogleraJr Zending 

van de Vrijc llnivcrsiteit 

lo Verkuyl placht te zcg

gen. ]o Verkuyl was ie

mand die voortdurend met 

zijn partij - het WJS voor 

de fusie, het WJS de Anti-

Revolutionaire Partij 

overhoop lag. AJn de an

dere kant had hij een 

dat dJt de indruk wegncemt dJt dat ko

ninkrqk in de heme! hewaakt wordt 

door met zwJre wickslag vliegende en

gelcn. Het gccft weer dat de vorming, 

de ophouw en de hewaking van het ko

ninkrijk ccn zaak is van menscn, met 

handcn en voeten. Ln dat hct in dcze 

samenleving dient te ge'>chieden. 

Kcmg zei vJnmiddag dat 

iczus ons geen systccm 

heeft nagelaten, gecn u1t 

de heme] gevallen bock. 

Hct is een hoek op de aar

de gcschreven, voor deze 

Jardc geschrcven: voor 

om geschrevcn om daar 

icts mee te doen. Als ik 

cnorme loyalitcit met die KLing gocd hch begrepen, 

pJrtij lk hoop dat al die- dJn moet het gJJn om het 

genen die nu kritisch staan hijeenhouden vJn de sa-

tegenover het CDA in ic- Prof mr. PH. Kooljmcms menleving door cen cthm 

der geval zullen proberen die loyaliteit dat appelleert, dJt mcnscn steunt, moti-

te evenJren. )o Verkuyl placht te zeg

gen: "Hct i'> de opdracht van de chris

ten-democratische politick om in deze 

samenleving tckenen op te richten van 

het komende koninkriJk." lk wcrd er 

opeens aan hcrinnerd vanrniddag en ik 

vind dat een verlosscnde gedachte, om-

vecrt en hij elkaar brengt Misschicn 

dat ik het woord '(;c,innuii,J' gebruikt 

* Deze tekst i'> ecn ingekorte ver<;ie van 

de aanzet tot discussie die de heer 

Kooijrnans bij de aanvJng vJn het 

avondprogramma op 12 mei 1995 gat. 



zou hehhen, want ik hen nu ccnmaal 

een leerling van F llnmner. Waar hct 

on1 gaat 1-.; naar 111ijn gcvocl ccn ant

woord, op datgene wat in dat boek 

'-ltaat en van cbaruit gc-;talte te gcvcn 

aan die maat<,chappij. Fen heroep up 

om vcrantwoordeliJkheid'>gcvocl voor 

de opbouw van clat Koninkr·ijk, in '>a· 

menwnking met anderen, opdat clat 

Koninkrijk ten goedc komt aan een ie

der 

Een beroep doen op mensen 
lk vind ccn tweede gcdachte hij die 

woordcn van Verkuyl hcvrijdend Her 

koninkritk cler Hemclcn i'> niet iets wat 

aileen maar tran<,cendent i'>. Hct is rm

manent. Het moet gestaltc krijgcn hin

nen cleze <,amenlcving. Dat betekent 

dar het nict op on<, wordt ncergclaten. 

Het i'> aan om toevcrtrouwd en wij 

moeten het ge'>lalte geven. Ce<;ta\te ge

ven op een wijze die cen appel doct op 

de volledige inzct en creativiteit van de 

men'>. Ce<,taltc gcven in ecn sterk ver

andercnde wereld, ook hijvoorheeld op 

de elcktronische snclweg ()uncker) 

Ce'>lalte gcven in de wereld, en niet 

ophoudcn hij [ijsdcn of Rodeschool 

I 1\lartens l. 

In zrJn hetoog zei lggcrt dat je de men

selitke waardigheid op twec maniercn 

kar1 schenden namelitk als je een mens 

overvraagt . en ik denk dat niemand dat 

op zichze\1 een kwe<;tieuze stelling 

vindt maar Je schendt de menselijke 

waardighcid ook a\<; jc de men<; onder

vraagt. Hij spit'>le dat toe op de ver

houding binnen Wc<.t· en Oost-Europa, 

je ondcr<;chat de men<; als je clenkt dat 

het hem aileen gaat om economi'>che 

welvaart. Je <;chcndt ziJn waardigheid 

a\<; Je gccn appel doet op zijn inspan-

11ingen voor den1ocratic, voor ccn 

menswaardige <;amcnleving (die zolang 

in de Ianden van Centraal- en Omt

Europa ontbrokcn heett) 

Ook als politickc partij moet je een vol

lcdig appcl docn op mcnsen om die te· 

kenen van het komende koninkrijk in 

de <,amenlcving op tc richten. Dat is 

cer1 hoodschap die kan aampreken, ze

ker in cen periodc waarir1 we het dog

ma van de maakbare <;amcnleving, het 

dogma van de jarcn zeventig, achter 

or1s hebben gclaten, maar ook in ecn 

periodc waarin een andcr dogma de 

overhand drcigt te ncmen. namelijk het 

dogma van de samenlcving die zichzelt 

moct maken. lk geloof dar we in zo'n 

periodc juist van ccn christen-dcmocra

tischc partij mogen verwachtcn dat ziJ 

een beroep doet op men<;en om ecn an· 

dere <;oort samcnlcving op te bouwen, 

die inderdaad trekkcn vcrtoont van ecn 

komend koninkrijk waarin voor ieder

een cen plaat<, is. 
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