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De dissertatie van dr. R. S. Zwart, 'Gods wil in Nederland' biedt
een waardevolle beschouwing over de totstandkoming van het
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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 politieke koers een te zwaar accent.
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Zwart is dat hij in een aantal gevallen

koers warcn er hinnen de Centrum-
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gcsprcksgroep voorstanders van ver-

maakt zijn dissertatie tot een waardevol

sterking van de principicle christelijkc

boek. Soms echter geeft hij bepaalde

grondslag en personen die het her-

ontwikkelingen, die in de tijd dat zij

vormd-protestants

speclden van grotc betekenis waren, te
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van het CDA Maar juist in deze discus-

over de politieke koers in de Slot-

sic met DeZeeuw - die op een zeer cru-

heschouwing op biz. 257 vee! genuan-

ciaal moment werd gevoerd via artikelen

ccerder dan de stellingname die hij op

in het maandblad 'Politiek Perspecticf' -

dit punt betrekt in zijn conclusies met

maakte Andriessen enkelc belangrijkc

name op biz. 252.
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Zwarts dissertatie draagt de kenmerken
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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
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