In zijn column in het januarinummer stelde H.E.S. Woldring dat
het GPV en de RPF 'religieuze retoriek' bedrijven. Zij streven naar
een publieke erkenning van 'de norm van Gods woord' en 'goddeu...

lijke geboden' zonder duidelijk te maken wat dat politiek concreet
betekent. In een repliek betoogt de GPV-er Verbrugh dat er geen
sprake is van religieuze retoriek en dat het CDA nog veel zou
kunnen leren van de GPV en RPF.
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