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hun monopoliewinsten in andere 
branches steken, als ziekenfond
sen zich vcrbinden met particu
liere ziektekostenverzekeraars, 
als het GA K deals maakt met de 
particuliere verzekeraar Achmea 
en als het streekvervoer bij de 
honorering van zijn directeur 
doet alsof het over een van de 
meest winstgevende branches 
gaat, dan wordt het hoog tijd, dat 
sociaal -democraten het maat
schappelijk middenveld in ere 
herstellen. Voor dat wij het 
weten zijn pensioenfondsen, bij
zondere scholen en universitei
ten, ziekenhuizen en verpleegkli
nieken en collectief betaalde om
roep n objecten geworden van 
het marktmechanisme . 
In veel gevallen zal er nauwelijks 

Heimwee naar een 
progressieve ARP 

Jan-Jaap van den Berg bespreekt: 

W. Breedveld en J . Jansen van Gal n , 

~ Gaius. Deanverstoorbareaana van W.F. de 

Gaay Fortman, Utrecht : Scheffers, 1996 . 

Rond het kabinet-Den Uyl is , 
twintig jaar na de val ervan , de 
nodige legendevorming ontstaan. 
De mythen hebben niet alleen 
betrekking op het beweerde unie
kc karakter van dit 'meest linkse 
kabinet ooit', dat bemand zou zijn 
g weest door kleurrijke persoon 
lijkheden die afwisselend nach
tenlang doorvergaderden of 
'vechtend over straat rolden ' . 
Ook de twee formati es die het 
tijdperk-Den Uyl omspanden, 
zijn deel geworden van de legen-
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een miljoen nodig zijn om een 
bestuur uit te kopen teneinde 
over een veelvoud van dat mil
joen te kunnen beschikken. Uit
eraard gefinancierd uit collectie
ve middelen . Als het 'baas in ei
gen huis op kosten van de belas
tingbetaler' overgaat van het 
middenveld naar de markt is er 
alle reden voor de sociaal -demo
cratie als hoeder van het midden
veld op te treden. En dat laatste is 
weer iets anders dan het onder
brengen bij de overheid, zoals de 
PvdA al laat zien bij de nieuwe 
bestuursvorm van het openbare 
onderwijs. 

De laatste vraag, die het boek 
van Woldring oproept is: doet 
politieke filosofie er wel toe, als 
het om echte politiek gaat? Voor 

de. Beide formati cs ontlenen hun 
faam aan het verloop als ook aan 
hun uiteindelijke uitkomst: in 
197 3 smeedde formateur Jaap 
Burger met behulp van zijn unie
ke ' inbreekmethode' een combi 
natie van PvclA-P PR-K v P en 
ARP, die - opnieuw een staats
rechtelijk novum - door beide 
christelijke partij en werd 'ged
oogd'. Vier jaar later kreeg een in 
lengte ongeëvenaarde formati e 
eveneens een verrassende ont
knoping: het tweede kabinet-Den 
Uyl kwam er niet, ondanks een 
verkiezingsuitslag die duidelijke 
taal sprak. 

Een van de ARP-ministers in 
het kabinet-Den Uyl was W.F. 
De Gaay Fortman . Het is dus 
begrijpelijk dat zijn biografie 
wordt ingeleid met een sfeer
beeld dat aan deze roerige jaren is 

de korte termijn mag j je daar 
weinig illusies over maken; een 
goed geplaatste column heeft 
meer effect dan een doorwrocht 
boekwerk . Ik troost me met de 
langere termijn . Volgens Keynes 
zijn we weliswaar allemaal ' in the 
long run' dood . Maar volgens 
diezelfde Kcynes, die zowel 
doorwrochte boeken als ook 
columns schreef, zijn de m cstc 
beleidmakers zonder het zelf te 
weten de adept van een of andere 
overleden sociaal-filosoof. Ik 
hoop dat Woldring nog lang zal 
leven. 

THIJS WÖLTGENS 

is burgemeester van Kerkrade 

ontleend : op donderdagmorgen 
28 februari 1973 vcrtelt 'Gaius' 
aan antirevolutionair partijleider 
en demissionair premier Barend 
Biesheuvel, dat hij zich bereid 
verklaard heeft, toe te treden tot 
het kabinet-Den Uyl in wording. 
Met de woedende uitval 'jij bent 
een verrader' vat Biesheuvel 
kernachtig samen hoe het meren
deel van de antirevolutionairen in 
het land hierover denkt. De Gaay 
Fortman en Jaap Boersma, de 
twee antirevolutionaire bondge
noten van de 'rooien', zullen 
spitsroeden moeten lopen op de 
partijvergaderingen van de ARP, 
en datzelfde zal gelden voor frac
tievoorzitter Aantj es. Diens frac
tie had dit kabinet immers ged
oogd, al geschiedde dit dan met 
de kleinst mogelijke meerderheid 
van acht tegen zes. 
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Het schrille contrast tussen de 
woede in de ARP en de vanzelf
sprekendheid van deze stap voor 
de kandidaat-minister zelf, vormt 
de perfecte illustratie van de posi 
tic die De Gaay Fortman gedu
rende de na-oorlogse decennia in 
de Anti -Revolutionaire Partij 
heeft ingenomen . Breedveld en 
Jansen van Galen schrijven over 
'de onverstoorbare gang' van De 
Gaay Fortman . M n zou de voor
malig hoogleraar, senator, for
mateur en minister ook kunnen 
betite len als een grensganger. 
Bewust gereform eerd en over
tuigd antirevolutionair heeft De 
Gaay Fortman zich immers toch 
steeds bewogen langs de lange 
tijd scherp getrokken grenzen 
van de gereform eerde wereld. 
Het verdraagzame, naar buiten 
gerichte en sociale christendom 
dat De Gaay Fortman vertegen
woordigde, liet zich maar moei
lijk rijmen met het steil e en leer
ste llige calvinisme dat de gerefor
meerde gezindte van het midden 
van deze eeuw zo kenmerkte . De 
Gaay Fortman liet zich inspireren 
door Buskcs , die een tijd lang zijn 
wijkpredikant was, en via hem 
ook door de Zwitserse theoloog 
Kar! Barth, in een tijd dat Barth in 
gereform eerde kring nog werd 
verketterd. Vanaf 1 94 3 werkte 
De Gaay Fortman mee aan het 
illegale Vrij Nederland, om hier
voor ook na de bevrijding te blij 
ven schrijven . De linkse signa
tuur van het blad vormde voor 
hem geen beletsel. De directeu
ren van de Vrij e Universiteit 
dachten hier anders over: vanwc
ge Vrij Nederland wierpen zij 
bezwaren op tegen zijn benoe
ming als hoogleraar aan de juridi
sche faculteit. De Gaay Fortman 
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hield zijn poot stijf, zoals hij dat 
ook in 197 3 zou doen . Overigens 
zou hij als rector magnificus uit
eindelijk zelf de Vrije Universi
teit gaan besturen. 

Breedveld en Jansen van 
Galen maken goed duidelijk, dat 
de oorsprong van De Gaay 
Fortmans geheel eigen en niet 
zelden dissidente politieke denk
beelden moet worden gevonden 
in zijn jeugd en opvoeding. Gaius 
kreeg van zijn lutherse moeder 
een opvoeding die veel opener en 
'wereldser ' was dan in de gere
form eerde wereld van de jaren 
twintig te doen gebruikelijk. Zijn 
uitgesproken christelijk-sociale 
opvattingen hebben zi ch vervol
gens ontwikkeld onder invloed 
van de ervaringen uit de crisisja
ren . 

Proifschr!ft 
De Gaay Fortman beschouwt zijn 
promotor prof.mr P.S. Gcr 
brandy als zijn belangrijkste poli 
tieke leermeester. De premier 
van de Londense oorlogskabinet
tcn stond in de vooroorlogse ARP 

bekend als de ' rode advocaat uit 
Sneek', vanwege zijn vooruit-
strevende opvattingen over 
arbeidersmedezeggenschap en 
bedrijfshervormingen. In zijn dis
sertatie bepleitte De Gaay Fort
man iets vergelijkbaars. O ok in 
hun houding tegenover de Anti
Revolutionaire Partij zijn er 
overeenkomsten . Wat De Gaay 
Fortman deed in 1 9 7 3, had 
Gerbrandy hem reeds in 1 9 3 9 
voorgedaan: Gerbrandy nam zit
ting in het kabinet-de Geer, 
waarvan voor het eerst ook socia
listen deel uitmaakten. Door de 
hevige protesten van de ARP en 
van partijl eider en demissionair 

premier Colijn liet Gerbrandy 
zich niet van de wijs brengen. Na 
'45 ontpopte de oorlogspremier 
zich tot een zeer eigenzinnig 
Kamerlid, dat zich van fractiedis
cipline niets aantrok en het poli 
tiek leider Jan Schouten bij tijd en 
wijle flink moeilijk maakte . 

O ok de Gaay Fortman heeft 
altijd zijn eigen spoor getrokken 
in de ARP. Zijn belcvenissen in 
deze partij zijn in de biografie 
helaas wat onderbelicht geble
ven. Dit zal zijn veroorzaakt door 
de werkwijze van Breedveld en 
Jansen van Galen, die zich bijna 
uitsluitend baseerden op een 
reeks gesprekken met De Gaay 
Fortman, en het archiefmateriaal 
buiten beschouwing hebben gela
ten . Ten onrechte , want raadpl e
ging van bijvoorbeeld de notulen 
van het antirevolutionaire partij 
bestuur, waarvan De Gaay Fort
man jarenlang deel heeft uitge
maakt, zou snel hebben duidelijk 
gemaakt dat De Gaay Fortman 
een veel prominentere rol heeft 
gespeeld dan hij zelf, bescheiden 
als hij is, doet voorkomen. Het is 
niet overdreven te ste llen dat De 
Gaay Fortman de peetvader is 
geweest van de progressieve 
evangelisch-radicale stroming , 
die in de jaren zestig zichtbaar 
werd in de ARP en waartoe voor
mannen als Berghuis en Bruins 
Slot zich bekeerden. In die jaren 
zestig zal De Gaay Fortman zich 
het best hebben thuis gevoeld in 
de ARP , maar ook toen bleef hij 
toch buiten de hoofdstroom van 
die partij staan. De Gaay Fortman 
was overigens authentiek en 
gezaghebbend genoeg om ner 
gens bij te hocven horen, al had 
hij als voorstander van een voor
uitstrevende christelijk-sociale 
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politiek een sterke affiniteit met 
de vakhondsvleugel in die partij. 
cNv-voorzitter Marinus Ruppert 
was lange tijd een naaste politieke 
bondgenoot, en bovendien een 
persoonlijk vriend. Ongetwijfeld 
zullen beiden de formati e van het 
kabinet-Den Uyl als een hoogte
punt in hun jarenlange vriend
schappelijke samenwerking heb
ben beschouwd. Samen met 
Burger wist informateur Ruppert 
zijn boezemvriend eindelijk aan 
het langverwachte ministers
schap te helpen. Want hoewel De 
Gaay Fortmans naam vanaf 1 9 5 1 

De wrok van een 
religieus-socialist 

J 
H.M. de Lange bespreekt : 

Johan S. Wijne, De bernrede en het 

socialisme . Den Haag: Amrit, 1996. 

In de Partij van de Arbeid vindt 
een discussic plaats over de vraag 
of er een nieuw beginselprogram
ma opgesteld moet worden . 
Velen achten het bestaande (van 
1977) verouderd. Een nieuw 
beginselprogramma zou een bij 
drage kunnen leveren aan het ont
staan en ontwikkelen van een 
visie op het democratisch-socia
lisme in de volgende eeuw. 

Wie het boek van dr . Johan 
Wijnc De Berarede en het socialisme 

ter hand neemt, komt al gauw tot 
de ontdekking dat de auteur nau
welijks op deze vragen ingaat. 
Wel verenigt hij zich met dege
nen, di e het beginselprogramma 
van 1 9 7 7 min of meer als een 
delict verafschuwen. Wijne 
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bij bijna elke formati c werd 
genoemd, kwam er imm rs even 
zovele malen - soms op het aller
laatste moment - een kink in de 
kabel. 

In zijn naoorlogse politieke 
leven heeft De Gaay Fortman zich 
als modern antirevolutionair al 
tijd fel gekeerd tegen de dogmati 
sche manier waarop politiek 
werd bedreven door het Gere
formeerd Politiek Verbond . Dit 
GPV werd in 1948 opgericht als 
vrijgemaakt-gereformeerde, 
conservatieve afsplitsing van de 
ARP. Maar anno 1994 geeft de 

schrijft over (ik citeer de onderti
tel) 'de gespannen verhouding 
tussen re ligie en socialisme in de 
beginselprogramma's van 1 oo 
jaar sociaal-democratie in Neder
land '. Dit dekt de inhoud meer 
dan de eigenlijke titel, want 
' Bergrede-socialisten, in de zin 
van Tolstoj, zijn er in de sociaal 
democratie altijd weinig ge
weest'. 

Wijne beoogt aan te tonen, 
dat de vcrhouding tussen socialis
me en godsdienst aan het einde 
van onze eeuw nog net zo slecht is 
als aan het einde van de vorige 
eeuw. 'De sociaal-democratie in 
ons land heeft in haar beginscl
programma van 1977 in feite 
tachtig jaar geschiedenis terugge
draaid door alle re latie tussen 
zedelijke motieven en de keuze 
voor het sociali sme volstrekt te 
negeren'. Een krasse bewering, 
maar gebouwd op drijfzand. Men 
moet volgens Wijne voor het 
socialisme kiezen op grond van 
zedelijke motieven en niet op 

dan 83-jarige De Gaay Fortman, 
al sinds 1 9 3 6 lid van de ARP en 
daarna van het co A, zijn stem aan 
GPv-lijsttrekker Gert Schutte. 
Dit ongetwijfeld uit onvrede over 
het beleid van Elco Brinkman en 
wellicht ook enigszins uit heim
wee naar een bijbelse link met de 
praktische politiek die binnen het 
huidige CDA nauwelijks uit de 
verf komt. 

JAN -JAAP VAN DEN BERG 
is als historicus verbonden aan de 

Vrije Universiteit 

grond van een wetenschappelijke 
theorie, daarmee suggererend dat 
in 1977 dit laatste gebeurd is, 
overeenkomstig de gang van 
zaken bij het eerste beginselpro
gramma van de SOAP. In een aan
tal korte hoofdstukken beschrijft 
Wijne het totstanakomen van 
vroegere beginselprogramma's, 
de daarbij gevoerde discussie, de 
vcrschillen van mening, de 
conflictpunten en de compromis
sen. Dit alles lijkt mij correct 
weergegeven. 

Het bloed van Wijnc begint 
echter te koken , als hij in de buurt 
van 1977 komt. Vooral het feit 
dat dan niet meer expliciet 
gcsdil-even wordt over de re latie 
tussen levensbeschouwing en de 
keuze voor het socialisme zit hem 
dwars . Maar die zwijgzaamheid is 
iets anders dan het ontkennen van 
zedelijke moti even. Het ontbre
ken van de zinsnede over de re la
tic tussen levensbeschouwing en 
kiezen voor het socialisme heeft 
een dubbele reden. Het gaat hier 
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