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De dissertatie van dr. R. S. Zwart, 'Gods wil in Nederland' biedt 

een waardevolle beschouwing over de totstandkoming van het 

CDA. In zijn wens om de betekenis die de grondslagdiscussie in 

de literatuur doorgaans krijgt te relativeren schiet Zwart echter te 

ver door en geeft hij de betekenis van de discussie over de politie

ke koers een te zwaar accent. 

D
rs_ JJ_ van den Berg gaat in 

zijn recensie vrijwel niet in 

op een opvallende uit· 

spraak van Zwart. Dit 

hetreft zijn stelling dat niet de discussie 

over de grondslag van het CDA de oor

zaak is van de trage vor

ming van deze partij maar 

de onenigheid over de po· 

litieke koers_ Centrale 

vraag was aldus Zwart: 

Wordt hct CDA ecn mid

dcnpartij of krijgt het een 

progressief karakter? 

cen radicale politiek mocst zijn_ Terecht 

stelt Van den Berg in zijn rccensie dat 

Zwart wcinig oog heeft voor de overtui

ging van de christen-radicalcn, met na· 

me in de ARP, dat het mogelijk bleef om 

uit de Bijbel algemcen geldende politie

ke richtlijncn af te lciden_ 

Als 'vage middenpartij' had 

de te vormen christen-de

mocratischc partij voor 

hen gecn waardc. Boven

dicn wilden de radicalen 

de uilvocring van het 

christen-democratisch pro

gramnla ge\vaarborgd zien 

door vorming van ecn ka

binct met de PvdA 

Een uitdagende opvatti ng 

voor hen die · zoals ik · de 

vorming van het CDA, 

vanaf de start van de groep 

van 18 in 1967, bewust Dr_ H van Spanning Bezwaren 
hcbben meegemaakt. Craag wil ik en

kele kanttekeningcn bij dezc stelling 

plaatscn. 

Zwart sluit hier in feite aan bij het 

standpunt dat eind jaren zestig door de 

christen-radicalen werd gefonnulccrd 

Zij heklemtoonden dat een politiek ge

baseerd op hct Evangelic per dehnitie 

Welke hezwaren hcstonden er tegen de-

*/)it ts em reaclie of> /Jet artikel '/)e ,deolo

gisc!Je comf>o11Cnl in de totstandkotning 1'<111 

het CD A' van drs_ I .I um1 den Berq dat in 

!Jet maartnummer vm1 Christm Democra
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ze opvatting J Vooral in de CHU en de 

KVI' achtten velen het niet mogelijk 

om een directe verhinding te lcggen 

tus<;en uitspraken in de Bijbel en concre

te politieke programmapunten. Daar

naast zagen zij -met velen in de ARP

de voorkeur bij de radicalcn voor poli

tieke <,amenwerking met de PvdA niet 

als een hevestiging van de christen-de

mocratische identiteit maar juist als 

symptoom van het onthreken daarvan. 

Ten onrechte maakten de radicalen vol

gens hen de vraag naar de uitvoering 

van het programma tot alles heheersen

de norm. Centraal stond voor deze 

meer gematigde stroming de vraag of 

katholieken en protestanten, verenigd 

in ccn christen-democratische partij, 

met het Evangelicals uitgangspunt ecn 

eigen identiteit konden ontwikkelen 

naast lihcralisme en <,ocialismc. In dat 

kadcr wa<, voor hen de door KVP-voor

zitter DeZeeuw hepleite erkenning van 

andere inspiratiebronnen naast de Bijbel 

een zcer tundamentele vraag. 

In hoeverre hedt nu de discussic inzake 

de politieke koers de vraag naar de 

grondslag van hct CDA gedomineerd ? 

Zwart meent dat bij de discu<;<;ie die mr 

W Aantjes aanging op hct eerste CDA

congrcs in 1975 en hct ijveren van mr. 

H.KJ Beernink voor een amendement 

op de grondslagformulcring in Ieite de 

grondslagdiscussie werd gebruikt om 

cen '>trijd over de politieke koers uit te 

vechten. AantJes wer1ste cer1 evange

lisch-radicale koers. Beernink wilde met 

hct in de statutcn vervangen van de term 

'Evangelic' door 'de helc llijbel' de pro

gressieven een hak zetten, aldus Zwart. 

De schrijver komt tot deze stellingnamc 

zonder dat hij zijn visie duidelijk onder

bouwt. Maar zelfs als we aanncmen dat 

voor Aantjes en Beernink de vraag naar 

de politicke koer., domineerde boven 

de grondslagkwe<;tie mag dit niet als 

kenmcrkend voor de discussie in zijn 

totaliteit binnen de christen-democratic 

worden beschouwd. Zwart laat voort

durend ecn aantal aspecten van de 

grondslagdiscussie onderbelicht. 

In de eerste plaats neigt hij er toe de 

betekeni<; van de grondslagdiscussie tc 

onderschattcn. De vraag naar de crken

ning van andere inspiratiebronnen 

naast het Evangelic was niet aileen tij

dens het optredcn van De Zeeuw, als 

voorzitter van de KVP, van hclang. Het 

vormt-gehcel afgezien van een discus

sie over de politiekc koers- ook anno 

1996 een e'>Sentieel gegeven voor de 

gee<,telijke grondslag van het CDA. lk 

verwijs in dit verband naar de gedach

tcnwisscling over de vraag naar het lid

maatschap van het CDA van personen 

die een niet-christelijke godsdienst dan 

wei gecn godsdienst belijdcn 

Daarnaast wa<; de discussie over de po

litieke koers. tijdens de vorming van 

het CDA, zowel hinnen de kring van 

de radicalen als bij hun tegenvoeters 

(de Centrumgesprcksgroep in de CHU 

en de Verontrusten in de ARPJ niet 

voor allen hct overheersende thema. 

Een aantal radicalen heeft inderdaad 

consequcnties getrokken ui l de door 

het CDA gekozen politieke koer'> Zij 

gingen -op verschillende momenten

naar de PPR, de EVP of de PvdA. De 

Verontrusten en de sympathisanten van 

de Ccntrumgespreksgroep vonden voor 

een dee! politiek onderdak in de RPF 

Ecn aantal KVP-aanhangers ging over 

naar de RKPN. Onder zowel de radica

len a]<; onder de verontrusten bleven 

velcn uiteindelijk hct CDA echtcr 

trouw. Onder hen bcvonden zich zowel 

Aantjes als Beernink. 

Grondslagdiscussie onderbelicht 
Zwart kan de vonning van het CDA 

vanaf groterc afstand bezien dan dit 
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voor mij mogelijk is. Het voordeel voor 

Zwart is dat hij in een aantal gevallen 

meer zicht hecft op de grote lijnen Dit 

maakt zijn dissertatie tot een waardevol 

boek. Soms echter geeft hij bepaalde 

ontwikkelingen, die in de tijd dat zij 

speclden van grotc betekenis waren, te 

weinig aandacht. Dit is met name het 

geval bij kwesties rond de gromhlag van 

het CDA Als voorbeeld noem ik de dis

cussie die in het voorjaar van 1972 

plaats had tussen KVP-fractieleider 

Andriessen en KVP-voorzitter De 

Zeeuw. Zwart volstaat hier in een voet

noot met een verwijzing naar de studie 

van Ten Nape! over de totstandkoming 

van het CDA Maar juist in deze discus

sic met DeZeeuw - die op een zeer cru

ciaal moment werd gevoerd via artikelen 

in het maandblad 'Politiek Perspecticf' -

maakte Andriessen enkelc belangrijkc 

opmcrkingen over de bctekenis van een 

gemeenschappelijke grondslag als ideo

logische basis voor een politieke partij 

Hij wees er onder meer op dat nevcn

schikking van inspiratiebronnen -c.q. 

christendom en humanisme- in de prak

tijk neerkwam op het opgeven van inspi

ratiebronnen als dragende grond voor 

een partij als collcctiviteit. 

Een ander voorbeeld waar De Zwart 

een te ongenuanceerd beeld van de 

werkelijkhcid schetst berrcft zijn weer

gave van de opvattingen van de binnen 

de CHU opererende Centrumgespreks

groep. Primair wilde deze groep voor

komen, aldus Zwart, dat de CHU door 

linkse krachten werd overgenomen. 

Het ging hen dus niet om de grondslag 

maar om de koers en ziJ gebruikten het 

heginselprogramma om de gematigde 

koers van de CHU vcilig tc srellen. 

Deze visie is op zichzelf verdedighaar 

maar zij berust op een inrerpretatie van 

Zwart die ik niet dee!. De realiteit wa., 

gecompliceerder. Naast voorstanders 

van een duidelijk anti-socialistische 

koers warcn er hinnen de Centrum

gcsprcksgroep voorstanders van ver

sterking van de principicle christelijkc 

grondslag en personen die het her

vormd-protestants klimaat wilden 

handhaven en aarzelcnd stondcn regen

over fusie met katholieken. 

Zwart heeft doorgaans wei oog voor 

deze en andere nuances maar hi) kan ze 

moeilijk plaatsen in het beeld dar hij 

zich van de totstandkoming van her 

CDA hecft gevormd. Soms wordt dit in 

zijn tekst zichrhaar Zo is hij voorbeeld 

zijn betoog over de betekenis van de 

grondslagdiscll5sie naast de discussic 

over de politieke koers in de Slot

heschouwing op biz. 257 vee! genuan

ccerder dan de stellingname die hij op 

dit punt betrekt in zijn conclusies met 

name op biz. 252. 

Een belangrijke impuls 
Zwarts dissertatie draagt de kenmerken 

van een auteur die de vorrning van het 

CDA van grotere afstand beziet dan 

hen die destijds aile discussies hebben 

meegemaakt. Tcvens confronteert het 

ons met de juistheid van de stelling dat 

de bcoordcling van politieke standpun

ten- zowel in de actualitcit als in histo

risch pcrspcctiel- nooit waardenvrij kan 

zijn. lk hoop dar Zwart en met hem 

vee! andere jonge historici met hun 

werk de gedachtenwisseling over 

grondslag en kocrs van hct CDA een 

belangri]ke impu!., zullen geven 

Dr H. Pilll Spmmi111} is heleidsllledeiPCrker l'llll 

de ( DA-TiNe de ka111erjmclie. Hij puhl1ceerdc 

o11der 111eer 'De Clnistelijk-Hislorische Ll11ie 

190R-19Ro' (disserlalie Leidcll 19ss) en 'ill 

dic11sl t'<lll de thcocmt1e, kortc geschicdciliS Pilll 

de Protesla11lse Lillie e11 de ce11lrumgcsprekst}roefJ 

ill de CHU' (Zoetennm 1991) 


