Prof.mr. W.F. de Gaay Fortman, Gaius, werd in l934lid van de ARP.
Ondanks zijn kritiek bleef hij tot aan zijn dood, eind maart 1997, een
overtuigd antirevolutionair. Op zijn eigen unieke wijze - christelijk,
sociaal en open - speelde De Gaay Fortman in de naoorlogse AR-
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Partij een belangrijker rol dan uit zijn officiele functies valt af te lezen. Hij was de peetvader van het evangelisch-radicalisme.
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n 1934 trad Willcm Friedrich de

lijks hestuur van de AR-ParliJ, a\ moest

Caay rortman toe tot de Anti·

hij de vcrgaderingen van dit bestuur

Revolutionaire Partij (ARI') 'Caius',

vanwegc zijn drukke werkzaamheden

zoals hij vaak genocmd werd, was

als onder mecr rector magnificus van de

---1

toen 23 jaar oud. De Caay Fortman
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heeft de ARP zijn kritiek niet onthou-

regelmatig verzuimen. De toch unieke

z
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den. maar is tot aan de op-

rol die De Caay Fortman

heHing de parti) trouw ge-

in de naoorlogse AR-Partij

om de rol van

heeft gespeeld was bc-

loyaal criticus ook nadicn

langrijker dan uit olficiele

hleven,

als antirevolutionair hin-

functies vic\ af te lezen en

nen hct CDA te continu-

steldc meer voor dan De

ercn. Wie de contourcn

Caay Fortman het zelf -

wil schetsen van de positie

be<>cheiden als hij was -

die De Caay Fortman zo

hccft

lange tijd hinnen de ARP

Ook uit de hiograhe die

heeft ingenomen, kan ei-

de journalisten W. llrccd-

gcnlijk hetrckkelijk aanvangen met het overzicht

veld en I Jansen enkele

Drs. J-J

van de vele functies die De Caay

tiiln

dm Berg

docn

voorkomen.

maanden voor zijn overlij-

Fortman hinnen die partij heeft he-

den puhliceerdcn, komt De Caay
Fortmans Ieven als antirevolutionair po-

kleed. De Caay Fortman had zitting in

liticus onvoldoende naar voren. 1 Het is

de Eerste Kamer, was minister van

bcgrijpelijk dat heide auteurs vee\ aan-

llinnenlandse Zaken in het kahinet-Den

dacht besteden aan het inderdaad ge-

Uyl en trad diverse malen opals forma-

ruchtmakendc toetreden van 'Caiu<;' tot

leur. Daarnaast maakte hij jarcnlang

het kabinet-Den Uyl, dat 'meest linkse

dec\ uit van het Moderamen, het dage-

kahinet ooit'. Toen De Caay rortman
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Burger zijn 'ja-woord' gaf

len en diepe ontevredenheid over de

wa'> hij ()2 jaar Deze politieke daad kan

actuele politieke koers van zijn partij

lormateur

daarom, hoc <,pcctaculair op zichzclt

toondc De Caay ~ortman reed' vlak na

ook, niet worden losgemaakt van de

de Tweede Wcreldoorlog Cedurende

politicke loophaan die 'Caius' tot op dat

deze ecr<,te naooriog-;e jarcn lag het

moment had doorlopen. \)it toetrcden

cigcnliJk wei voor de hand dat De Caay

moct ook nadrukkelijk worden hezicn

rort!11JI1

tcgcn de achtergrond van de visic op

i)oorhraak' Van huis uit begiltigd met

christclijke politick zoa\5 De Caay

een <,terke chri5telijk-<,ociale inslag en

rortman die voor zichze\1 had ontwik-

een kcrkciijkc ruimdcnkendheid paste

kcld.

De Caay Fortman maar moci\ijk in het

ZOU

lllCCgaJtl

'de
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Vanwege zijn chri5tcliJk-sociale inspira-

toen nog nauw,\uitende keur<,\ijf van de

tic. zi)n open imtelling en zijn breed

gcrelormecrde

crkcnde gezag hedt De Caay Fortman

Fortman kerktc hij ds.

kunnen fungeren als schakel tu<,scn cn-

via hem heiang5teliing opgevat voor de

kelc van de diver<>e stromingen en 5cha-

dcnkheciden van de hlllncn gcrelorkring

gezindte

JJ

De

Caay

Buskes, had

kcringen die zich opcnhaardcn in de

mccrde

zich na de oorlog vernicuwendc Anti-

theoioog Karl Barth, was in de oorlog

omstredcn

Zwitser<,e

Rcvolutionaire l'artij. Overigens was

rcdacteur geworden van Vnj Ncdrrliiid

De Caay Fortman levee\ individualist

om daar ook nadien voor tc hiijven

en oorspronkelijk denker om zich hij

schrijvcn, en wcrkte ais amhtenaar on-

een bepaalde grocp te willcn aan<,\ui-

der A.A. van Rhijn en W Drees cen

tcn. Temidden van de regclmatig opste-

ovcr:-,tap

kcndc politicke stormen in die parti)

l'vdA zou a\ met ai zo vreemd niet zijn

naar

de

nicuw

opgcnchtc

trok De Caay Fortman een eigen <;poor.

gewee<,t. De Caay hmman hlccl cchter

Hct daghlad Trouw hetiteldc De Caay

hinnen de AR-I'artij, ziJ het zonder veei

Fortman a\<; cen 'echte antirevolutionair'

vrcugdc.

maar tcgelijk ook a\., 'een bezwaarde in

De antirevolutionaircn hadden zich in

de

de jarcn dcrtig onder aanvoering van

politick'

trclknd.
woog [)c

Heide

lnckrdaad
C~aay

typeringcn

zijn

H. Colijn trots gencsteld

be-

hJrtn1an

zich steeds op enigc afstand van de hoofdstroom
in de ARI', en 50m'> duideliJk er tegenin, maar hij
hied bcwust antirevolutionair. Ln in het nptreden
van De Caay Fortman als

Een overstap naar
de nieuw opgerichte
PvdA zou a! met a!
zo vreemd niet zijn
geweest.

het centrum van de

pmitie die de ARI' gedurcnde de ccr5te zeven naooriog<,e Jai-cn hcklcedde,
stond hiermce wei in het
mee<,t

schrille

contrast.

KVI' en l'vdA maaktcn de
dicn~t

partijpoliticu<, weerspicgelcn zich aile beiangrijke vraag'>tukken

in

Nederlandse politick. De

uit,

vcrnieuwing

wa' het parooi en de antirevoiutionai-

en dilemma\ waarmee de AR-I'artij in

ren vcrkecrdcn in ecn diep politick i<,o-

de naoorlogse decennia heclt gewor-

lcment, juist omdat ZiJ zichze\1 gchlc-

stcld.

ven

waren. 1

1\kt

partijlcider

lan

Schouten wcrd de traditie van eenhoofDe hem zn kenmcrkende comhinatic

dig leidcr5chap in de <,tij\ van Kuyper

van overtuigd antirevolutionair gevoc-

en Colijn voortgezct, en ook de aioude
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neokuyperiaamc heginselcn hleven als

de PvdA, waarbij de weerzin ontbrak

politiek instrumentarium gehandhaafd.

die

Tcgenovcr de twee helangrijbte poli-

naircn wei Jegens her socialismc koes-

mccr

traditionele

Als

antirevolutio-

tieke vraagstukken - de wederophouw

tcrden.

en de lndon"ischc onafhankelijkheid-

modcmc

personificatic van deze

stond men met deze beginselen mach-

Kcynesiaans g6nspircerdc cconoom

tcloos.

Het voor de wederopbouw

Zijlstra, die op zeer jeugdigc lcdtijd

noodzakclijke sterke overheidsingrijpen

hoogleraar werd aan de Economische

stroming

kon

gelden

de

J.

lict zich niet rijmen met de soevercini-

faculteit van de VU, om cnkele pren

teit in eigcn kring, terwijl de in het

later a!., mini'>ter van

8ijbclwoord van Romeinen XIII ge-

Zaken toe te treden tot her derdc kabi-

grondc gezagsopvatting gccn ruin1tc

net-Drees. Een andere hclangriJke ex-

lict voor ook maar de geringste toe-

ponent van de meer modernc stroming

geeflijkheid richting Sockarno. Logisch

in de AR-I'artij was toch ook De Caay

gcvolg hiervan wa<, een vruchteloze en

fortman, evcneetl'> hoogleraar aan de

vcrzuurde oppositie, die tot maar licfst

VU (sinds I 947) en dircctcur van de

Economische

1952 zou duren. De uiteindclijkc uit-

C:NV-kaderschool (sinds I'J4H), zodat

tocht uit dit isolement was niet aileen

hij beide vernieuwingsimpulscn als het

het gevolg van hct van talc! vcrdwqncn

ware in zijn persoon vcrcnigde. Duide-

van hct lndon"ische probleem door de

lijkcr nog dan het CNV had De Caay

socvcreiniteitsoverdracht in I 'J49. Voor

rortman zich Iaten gelden als voorstan-

de principiele aspecten van dezc kwcs-

der van een regelende rol van de overen

van

tie was tocn ovcrigcm in her geheel

heid

nog gccn oplossing gevonden: met het

schap.1 De Caay Fortman bouwdc hicr

'in de ijskast zcttcn' van hct prohleem

voort op vrocgcrc idcccn van zijn pro-

Nteuw-Cuinea werd de principiclc dis-

motor

cussie over 'het gezag' slechts naar de

politick opzicht zou hij gelegenheid

P.S.

arbeidersmedezeggen-

Cerhrandy,

en

ook

in

tockom<,t ver<,choven, om in 1961 weer

krijgen om zijn leermeester na tc vol-

als een bocmcrang op de AR-Partij neer

gen.

te dalen, met aile partijpolitiekc bcroe-

Wereldoorlog

ring van dicn.

Cerbrandy zitting genomcn tn een

Najaar

I 939,

op

met de Tweede
uitbrcken,

had

kabinet onder Ieiding van CHU-voor-

Modern antirevolutionair en
christelijk-sociaal voorman

man jhr. D.J de Ccer. Dit was regen
het zere been van de antirevolutionaire

De participatic van de antirevolutionai-

partijlciding, niet aileen omdat aan dit

ren in her derde kahinet-Drees moct

kabinet (voor de eerstc maal) ook so-

worden bczien tegen de achtergrond

cialistcn deelnamen, maar mecr nog

van de opkomst, vanaf ongeveer einde

vanwege hct kit dar het vijfde (en naar

Jaren veertig, van een modcrnc stro-

zou blijken laatste) kahinct van AR-Iei-

ming binncn de ARP. Dcze stroming

der Colijn vlak voordien op vernede-

had zip1 bedding voor een belangrijk

rende wijze reeds bij hct aantreden

gedeelte in de academischc wereld van

door de Kamer tot heengaan was ge-

de Vrijc Universitcit en in het vakver-

dwongcn. Twaalf jaar later, in 195 I,

bond CNV l\1cn zag daar de noodzaak

werd een vergclijkhaar aanhod gedaan

in van ccn actiever overheidsingrijpen

aan De Caay Fortman, die als progrcs-

en was bcrcid om samen te werken met

sieve antircvolutionair hij uitstek ge-
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schikt was om de rol van bruggenbouwer naar de brede basis te vervullen.

z

Vcrzet van I. Schouten, Colijns opvol-

W-'

ger als AR-lcidcr, b\okkeerde de antire-

f-

De Caay Fortman bier op zichze\1 we\

I

voor had gevocld. Toen de moderne

l.J
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jaar later wei in bet kabinet wist te

0

loodsen, werd De Caay Fortman op-
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nieuw voor een ministerschap gepolst,
om het uiteindelijk weer niet te worden. Dat zou zich nadien blijven herha-

<C

len: bij bijna elke formatic ging De

z

Caay Fortman<> naam over tafcl, maar
tel ken male kwam er een kink in de ka-
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stroming binnen de ARP de partij een
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volutionaire rcgeringsdeclnamc, hoewel

~

bel. Tot in 1973. De zeer langdurigc en

W-'

gccompliceerde lormatie van 1956 liet

f-

De Caay Fortman zien als formatcur en

De Gaay Fortnum

Uoto Hans Hordt;k)

er was zclts heel even sprake van een
premierschap. Hoewel progrcssieve an-
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tirevolutionairen als De Caay Fortman

haar slechts vcrsneldc. Ovcrigens raak-

in het algemecn een voorkeur hadden

ten vanaf 1956 eigenlijk aile regerings-

voor regeringssamenwerking met de

partijen steeds meer uitgckeken op de

l'vdA, probeerde De Caay 1-'ortman als

samenwerking in de brcde basis.

tonnateur zeit op een bepaald moment
om een kabinet zonder de socialisten

Ruppert en De Caay l'ortman redeneer-

van de grond te tillen. En ook met de

dcn dat door het vocren van een

definitieve becindiging van de brede

progressieve christelijk-sociale politick

basis (december 1958) waren antirevo-

de PvdA de loef moest worden afgesto-

lutionairen als De Caay Fortman en

ken. Aileen zo zou de christelijke arbei-

diens vriend en CNV-voorzitter 1\1.

der voor de ARP bchouden kunnen

Ruppert niet ongclukkig. Dat is minder

blijven. Vandaar het grote ongenoegen

vreemd dan het lijkt. Het onverwachte

dater binnen de christelijke vakbewc-

en relatief zware verlies van twee zetels

ging ontstond over de samenstelling

dat de ARP bij de T weede Kamer-

van het in het voorjaar 1959 totstand-

verkiezingen van 1956 te verwerken

gekomen kabinet-De Quay, waarin de

had gekregcn, was door behoudende

christelijkc drie met de VVD samen-

antirevolutionairen die altijd al tcgen

werkten. In plaats van het zo noodza-

I

de samenwerking met de socialisten te

kelijk geachte sterk christelijk-sociaal

i ill

hoop hadden gelopen, beschouwd als

geprofileerde kabinet was naar de me-
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bewijs van hun gelijk. Sindsdien waren

ning van het CNV nu een rechts \verk-

echter ook moderne, progrcssieve par-

geverskabi net' totstandgekomen. Zes

tijleden gaan twijfclen aan voortzetting

vooraanstaande figuren uit CI'JV-kring,

van cen samenwerking die de reeds be-

onder

staande electoralc afbrokkeling blijk-

Fortman, wenddcn zich in een boze

wic

Ruppert

en

De

Caay

I
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waarvan

CNV en bovendien goede relaties he~

Ruppert en De Caay Fortman overigens

zat met de Kamcrtractie, was De Caay

zc\1 dec\ uitmaakten. Waar dric andere

l'ortman hicrvoor bij uit.,tck gcschikt.

ondcrtekenaar<, nog zitting haddcn in

En indcrdaad konden De Quay en de

de AR~Twccde Kamedractie, bcvatte de

zijnen a\ na cnkelc dagen weer terugke~

bncl teven<; irnpliciete kritiek op het

ren. Hct prestige van fractievoorzitter

optrcden van tracticleider JAH.J.S

Bruin-. Slot had cen flinke deuk opgelo~

Bruins Slot.' Het meest hckritisccrd

pen. van waaruit kan worden verklaard

werden toch de heide AR~minister<, J

dat juist hij het zwaarst werd aangcval~

van Aartsen en Zijlstra, die met zoveel

len vanwege ziJn 'ommezwaai' inzakc

brief tot hct

AR~partijbe.,tuur.

woordcn ccn onvoldoende christelijk~

Nieuw~Cuinea

sociaal gevoelen wcrd verwctcn 5

a! was deze -.tandspuntswijziging tot~

De brid blcck de aanloop tot cen reeks

standgekomen in nauw ovcrlcg met

steed-. scherpcre controntaties tussen

partijvoorzitter W.l'. Bcrghuis 7

lractic, waar tractielcidcr Bruim Slot

De door traditionele antirevolutionairen

sind-. het terugtredcn van Schouten

zo gelaakte ommczwaai inzake de kwes~
tie~Nieuw

primaat in de partij hctwi'>lte. Een lang

werd gepleit voor een open gesprek met

Cuinea (inhoudende dat nu

smculcnd conflict kon nu Iicht ont~

lndoncsie, waar voorhecn onvcrkort was

vlammen en lciden tot een van de

vastgehouden aan de Nederlandse soc~

mec<;t curieuze incidentcn in de hon~

vereiniteit over dit gebied) is door

derdjarige geschiedcni-. van de AR~

Bruins Slot later aangemerkt als begin

l'artiJ Op 22 december 1960 maakte

van zijn politieke ontwikkeling in evan~

de antirevolutionaire Kamcrlractie van

gelisch~radicale

de bouw van 5.000 extra woningen een

zou nadien een dergelijk evangelisch~ra~

wsus /Jc/li, door dit verzoek als motic in

dicalisme gaan hcpleiten. De in de he~

tc dienen tegen de eigen woninghouw~

ginsclen gegronde, conscrvatieve en ant~

richting. Ook Berghuis

minister Van Aart-;en. de motie on~

isocialistische lijn werd omgcbogen naar

danks diens 'onaanvaardhaar' te hand~

een maatschappijkritische, mondiaal ge~

haven, en het op stemming te Iaten

oricnteerde en sociaal~linksc politieke

kabinet~Dc

visie. Na zijn hccngaan uit het parlc~

Quay ten val

kwam.

In ziJn door

ment ( 1963) zou Bruins Slot dit

evange~

Willcm Breedveld en John )an.,en van

lisch~radicalisme

Calcn verzorgdc hiogralie schrijh De

Trouw' en in cen boekje als 'Kleine partij

uitdragcn in zijn krant

Caay Fortman dczc 'Bouwcrisis' toe aan

in grote wcreld'

'dronkemanskoppigheid''• Het was niet

vooral zijn redevocringen tijdens partij~

toevallig dat juist De Caay f'ortman

bijeenkomstcn om duidelijk te maken

werd

aangezocht

voor

Berghuis gebruikte

het 'lijmen'

dat moest worden teruggckeerd naar de

ou~

'progressicve Kuyper van het Christclijk

waartoe cabaretier Wim Kan in zijn

dejaarsavondconterence had opgeroc~

Sociaal Congres van 189 1'. dat de ARP

pen. Als gezaghchhcnde hguur die

van origine cigcnlijk 'sociaal links' was

zitting had in het antircvolutionaire

en daarom verwantschap bczat met de

partijbcstuur,

PvdA

( IJV 'l,'J7

verwant

was aan

hct

n
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I 1956), minister Zijlstra het politieke

hct

m

m

lcgcnhcid zich voort tc planten in de

waarna

CJ
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Peetvader van het
evangelisch-radicalisme

aankomen,

z
)>

(september I 961 ), ook

de AR~Kamcdractie en het kahinet.
Het vakbondsongcnoegen kreeg de ge~

m

z
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I

tij- en fracticvoorzitter in de kwe-,tie

gedelinieerd. De scherpe afwijzing van

Nieuw-Guinea. Hij stond symrathiek

het communisme werd vervangen door

tegcnovcr het standpunt van de groep

een oproep tot dialoog, de atoombewa-

gerdormeerde zendi ngstheologen die

pening ging men heschouwen a!-, een

betering van

pel met een verwijzing naar 'de zwaard-

<(

lndonesie en voor een open gesprek

macht' was at te doen, terwijl het vraag-

over de toekomst van Nieuw-Cuinea.

stuk van de ontwikkelingshulp de status

In oktober 1960 was De Caay Fortman

kreeg van meetlat om het radicaal ge-

medeondertekenaar van een 'oproep tot

halte van antirevolutionairen at te le-

verootmoediging' van globaal dezeltde

zen.

z

I

antirevolutionaire denken werden toe

in de jaren vijftig had gerleit voor ver-

<(

i

gcwecst bij de ommezwaai van de rar-

u

u

I

welvaartsstaat en welzijnsstaat naar het

zeltstandig probleem dat niet mccr '>im-

0

!

De Gaay Fortman was nauw betrokken

de betrekkingen

met

strekking. Van Kaam en Coerts vermoeden dat Bruins Slot na een gesprek

Omdat niet aile moderne antirevolutio-

met enkele ondertckcnaars van deze

nairen meegingen met het evangellsch-

oproep tot zijn opzienbarende omme-

radicalisme en ook traditionelen zich

zwaai is gekomen. < In de peri ode

roerden, werd de ARP medio jaren zes-

daarna

Fortman

tig tot een uiterst pluritorm geheel,

Bruins Slot en Berghuis in hun strijd te-

waar geen voorman meer de macht en

steunde

De

Gaay

gen de pressiegroep van de 'verontrus-

het gezag wist te verwerven om, zoals

ten', waarin een strijdbaar gedeelte van

voorheen Schouten, de gehele partij op

de traditionelc antirevolutionairen eerst

cen lijn te brengen D.Th. Kuiper hecft

slechts de Nieuw-Guinea-politiek op de

het enigszins schematische, maar ver-

korrel nam, maar allengs de gehelc

helderende onderscheid gemaakt tussen

koers van de partij ter discussie stelde.

een traditionele, een evangelisch-radi-

Met weinig <,ucces overigens, want ter-

cale en een zogenaamde modern-rrag-

wijl de verontrusten een tcrugkcer naar

matische stroming binnen de ARI'.''

de vaste beginselpolitiek van we leer be-

Laatstgenoemde denkrichting bestond

pleitten, schoot in plaats daarvan juist

in deze optiek uit die moderne antire-

bet

evangelisch-radica-

volutionairen, die de naoorlogse soci-

lisme van Berghuis en Bruins Slot al-

aal-economische opbouw van de ver-

lengs wortel. Het vond weerklank bij

zorgingsstaat weliswaar aanvaardden,

progressieve

de antirevolutionaire jongerenorganisa-

maar niet gehecl wensten mee te gaan

tie Arjos en bij studenten en jonge af-

met de maatschappijkritische en we-

gestudeerden van de VU, terwijl mede-

reldhervormde ideeen van het evange-

werkers

wetenschappelijk

lisch-radicalisme. In vergeli)king met

bureau van de partij, de Abraham

evangelisch-radicale partijlcden wenste

Kuyperstichting, en ook figuren uit het

men vanuit een minder nadrukkelijk

van

het

CNV gelijkgestemde geluiden licten

ideologische een mecr zakclijke bcna-

horen.
Het kwam tot herformulering van anti-

dering rolitiek te bedrijvcn. Praktisch-

revolutionairc kernbegrippen als <,oeve-

stroming vcelallinber uit dan deze 'ge-

politiek kwam de evangelisch-radicale

rciniteit in eigen kring, gezag en later

matigde stroming'

zelfs ook revolutie,

Zijlstra, die begin jarcn vijftig nog voor

maatschappelijke

terwijl

nieuwe

verschijnselen

als

111

Fen voorman als

'rood' was versleten, kon in I 967 door

C DV 'J.'l7

radicalc antirevolutionaire jongercn be-

de wereld tocgckcerd behoordc te

krili<;eerd worden omdat hij de PvdA

zijn. 12 De Caay Fortman kan worden

huiten

gcrckend tot de vroegste antircvolutio-

zijn

intcrimkabinet liet.

De

Caay Fortman schaarde zich in de jaren

nairc pleitbczorgers van de ontwikke-

vijltig veelal bij hct aan de vakbewe-

ling<;hulp Midden jaren vijftig spcclde

ging verwantc, chri-;telijk-socialc smal-

dcze kwestic nog in het gchcel niet

dccl binnen de ARP, maar zijn denk-

binncn de ARP. In 1959 publicccrde

heelden

nooit

ccn studiecommissie onder voorzitter-

beperkt tot de eng begrensdc belangen-

schap van De Caay Fortman cen rap-

baddcn

zich

toch

z
)>

Cl

m

bchartiging van de christelijkc arbeider

port over ontwikkclingshulp, en vanaf

aileen. Zijn contacten met de zending

ongeveer 1960 won dit vraagstuk zoals

)>

en zijn interes-;e in de koloniale problc-

gezegd gcstaag aan bclang, hetgecn

()

matiek zullcn ertoe hehbcn bijgedragen

onder mccr bleek uit het steeds promi-

dat De Caay Fortman reeds einde jarcn

nentcrc plaats in hct AR-verkiczings-

vijftig

maatschappijkritische en

programma, 11 en uit initiatievcn van de

-l

mondiaal georientccrde evangelisch-ra-

Tweedc Kamerfractic. Ook de benade-

m

z

het

waartoc

ring vcranderde. Waar aanvanke\ijk an-

Berghuis en Bruim Slot zich na enkclc

ticommuni<;me en zending de motievcn

jarcn

dicalc

gcluid

liet

horcn

Caay

warcn van waaruit ontwikkelingshulp

Fortman hecft zich eindc jarcn vijftig

bcdreven wcrd, ging het later om het

meermalcn kritisch uitgelaten over de

lot van de arme naastc als zodanig en

naar zijn mcning weinig aansprekendc

om het bcdrijven van christelijk-socialc

wijzc waarop de ARP toen gcstalte

politick

trachtte tc gcven a an christclitke poli-

Hoewel de vernieuwing in

tick. 11 Hij laakte hct triomlalismc, de

evangelisch-radicale zin van-

zouden

bekercn.

De

op

wercldschaal.

stclligheid en hct gelijkhebberigc in an-

uit diverse bronncn binnen

tirevolutionaire kring, zcttc zich af tc-

de ARP ont<;proot en niet aan

gen hct in zijn ogcn ccnzijdige anti<;o-

een pcr<;oon mag worden op-

cialisme, en ricp op tot wat hij noemde

gehangen,

'een cvange\i-;ch gctuigenis' De Caay

Fortman degenc die waar-

Fortman mccnde dat de partij zich

schijnlijk met het meeste

is

De

Caay

dicndc te bezinncn op nieuwc ontwik-

rccht de titel van peetvadcr

kelingcn in de theologic en op nieuwe

van het evangelisch-radica-

politieke problcmcn als de atoombewa-

lisme had kunncn claimcn.

pcning en ontwikkelingssamcnwerking.

Op 10 en 11 november 1967

De christclijke politick die De Caay

trad De Caay Fortman in ie-

Fortman voor ogen stond was naar de

der geval wei als zodanig op,
hct

De christelijke
politiek die De
Gaay Fortman voor
ogen stand was naar
de vorm open en
compromisbereid en
naar de inhoud
geprononceerd

vorm open en compromisbereid en

door

naar de inhoud geprononceerd <;ociaal.

waar te ncmen van een congres dat

voorzittcrschap

Concrete om<;tandighcdcn dienden hun

(veelal jonge) radicalen uit ARP, KVP

plaat-; tc hebben. Voor het gcvaar van

en CHU te Scheveningen hadden be-

'verwatering' had De Caay Fortman

legd Zoals bekend vic\ de christen-ra-

wcinig angst. Ecn zekcrc verwatering

dicale bcweging daarna tamelijk sncl

van oorspronkclijke standpunten was

uiteen, en werd door radicalen uit de

naar zijn mening ze\f., kenmerkcnd

KVP besloten tot oprichting van de

voor het gercformeerde gcloof, dat naar

PPR ( 1968), een partij die zich bewmt

CIJV 'Ji'J7

I

sociaal.

I

nier als confessioneel wensre te be-

(de opinie in AR-kring en verzet van

schouwen. Twee jJJr later zou ook een

Schouten) van een ministcrschap afge-

z

gedeclte van de christen-radicJlen in de

zienc Daar staat weer tcgcnover dat een

l.LI

ARP tot de PPR toetreden, onder wie

kabinet slechts kan regeren met de

De CJay rortmJns zoon Bas, die dus de

stcun van geestverwante Kamerfracties,

'doorbrJJk' mJakre wJJrtoe zijn vader

zodat dus ook het kabinet-Den Uyl

f-

I

vlJk na de oorlog niet had willcn he-

niet slcchts vanwege het 'verraad van

u

sluiten. De CJay rortman senior bled

De Caay Fortman' (l3ie<;hcuvel) aan de

<(

ook nu de christelijke rolitiek trouw.

rit hceft kunnen beginncn. Het optre-

r,

om zip1 rol van hoeder vJn het socialc

den van Den Uyl cs. 1s voor wat bctrett

I 'II,

l.LI

profiel te continueren binnen het CD A.

de b1nding met de AR-PartlJ in laat.,te

i

v

VoorjJar 1973 zou De Caay l'ortman

gen' van de AR- Kamer! rae tie onder lei-

I

ill
I l''
I II

<(

IIIII z
I
I

.

II
III

1!II

!I

0::
l.LI

f-

insrantie gelegitimeerd door hct 'gcdodan toch her ambt van minister ten dee!

ding van Aantjes, zij hct dat dir geclau-

vallen, dat hij voordien zo vaak was

sulecrde vcrtrouwcnsvotum slechts na

misgelopen. En de wijze waarop dat

hevige interne di.,cussie en met de

ge<,chiedde

klcin.,r mogelijke meerdcrheid tot -,rand

deed

inderdaad

aan

Cerbrandy denken. Waar Cerbrandy

kwam. De totstandkoming van het

de toorn van voormalig premier en AR-

kahinct-Den Uyl kan al met a! be-

Icider Colijn opwekte, daar ging De

schouwd worden als cen politieke over-

Caay f'ortman lijnrecht in tegen demis-

winning van de evangelisch-radicalc

sionair minister-president llicsheuvel,

vlcugel en de CNV-stroming binncn de

die vanuit het door Schouten achterge-

AR-Partij, hoewel hct tij voor dcze

laten machtsvacui.im als onbetwiste an-

stroming a! aan het veri open was. Meer

tirevolutionaire partijleider naar voren

in het bijzonder zal het De Caay

was gekomen. De Caay Fortman<; chris-

Fortman deugd gedaan hebben dar de

telijk-sociale orientarie maakte dat hij

totstandkoming van dit kabinet mede

de vorming van het kabinet-Den Uyl

te danken was aan vruchtbarc samen-

gezien de langdurige impasse van de

werking met zijn vriend Ruppert.

formatie als noodzakelijk en wenselijk

Tijdens het ministerschap van De Caay

alternaticf beschouwde. terwijl zijn on-

Fortman kreeg de samenvloeiing van

afhankelijke politieke opstelling hem

ARP, KVP en CHU in een CDA dchni-

enigszins resistent maakte tegen de

tief zijn beslag In het gecompliceerde

<;tortvloed van antirevolutionaire kritiek

eenheidsproces hecft De Caay Fortman

die op hem (en op

J.

Boersma) neer-

- zcker in deze jaren - geen promi-

daalde. Het was immers niet voor het

nente rol gespeeld. Zijn nict-dogmari-

eerst dat De Caay Fortman het nodig

sche en open bcnadering van christe-

achtte, zich te kcren regen de gangbare

lijkc politick maakte dat De Caay

opinie in zijn partij. Er kan discussie be-

Fortman niet die principielc bezwarcn

staan over de vraag of deze stap van

koesterdc tegen de grondslag van het

'Caius' staatsrechtelijk geoorloofd was,

CDA, die bij sommigc andere cvangc-

nu een meerdcrheid binnen de AR-

lisch-radicale en traditionele antircvo-

Partij en politick Ieider lliesheuvel hier

lutionairen wel warcn terug te vinden.

zo duidelijk op tegen waren. Had im-

Politiek-inhoudelijke bezwarcn bleven

mers De Caay Fortman zelf in 1951

cr nog genoeg. Zo bedankte De Caay

niet vanwege een vergelijkbare reden

Fortman einde 1977 voor een her-
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'

nicuwd ministcr<;chap in hct eerste ka-

'>le h1erover 111 AR-knng. HT S

binct-Van Agt, omdat hij tc wcinig vcr-

'Dooye\vcerd contra Cerhrandy en Ruprert

\X'oldnng,

drqborgCllli'>JtiC, en reCILliC'> van Zl)ll cntiu', m

deze coalitie met de VVD. Dit belctte

I!(~

hem niet, tot voorbij de pensioenge-

1Jlll 1- t !l/7

~'red

(;cert-.ema

Brcd!c

/lmlll/11 /)ooynPcn,i

d( IHdiJ!ul

lit

Zifli jilo>o_{!e,

I'd II

1~l95,

kk-113
Ucze brwl van 1 jun1 1<J)(J a an het ( 'cntraJl

KJ.mpcn

rcchtigde lcdtijd voor het CDA actid
tc blijven, in de uiteenlopende hoeda-

ComltL;

nighedcn van senator, rcdactielid van

( :aav

\clll

de ARI)

FortmJn

w,h

en

ondcrtckcnd door De

Ruppert

Roolv1nk, ( __ p 1 lazcnho-.ch (

Chri'>tcn Democratischc Verkenningcn

en

B

door

vJn N1crop en

I \'Jll Fdwrgcn I )c dne loilhtgcnocmdc ( NV.

en lid van de lurope<;e C:ommi<;<,ie voor

cr-. h;Hidcn tcvcn-. zttt1ng 111 de ontlrcvolutlo-

het Sociaal Handvest te Straatshurg. In

ncmc Twcede Kamcr!roct1c I )c hncl hcv1nclL

111

H1-.ton-.ch

het centrum van de Neder-

In

Zijn

de

1<)<)2 ver-.chencn

111

Zld'>tla ZIJn tlog <,poren

een kab1net van l'vdA C:DA en D66 te
bouwen.

DocumenLJtlcccntrum

voor hct

l"edcrlancb Prote-.tantl<:.me. Vrl)c Llnlver'>lll'll
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Z1e over dczc 'onJ!lleL\\'<1<11, onder meLT I I

Hct optredcn in dczc formatie, na het

Cocrt<,, /\ ;\!\ f\ntr;

afgewczen ministcr<;chap van vier jaar

dlldl)",e 1'1111 CCII/ldriiJUhl'

hand,cr 1 1 JH~ en I r\

Vnkcltllllli}CII ~ 1 1()H-t I,
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Fortman'> progre<;<,ieve en chri<;telijk-so-

Vgl. Coert-., De AR-f\1rl11 m

cialc politicke Jigging, zoal-, ook het

en 8 VJn KaJm, 'Vcrh<1Jl voorJt'
Hru1m Slot,

toctrcdcn tot hct kahinet-Dcn Llyl, in-

Vgl. J) Th

derdaad om<,treden en opzienbarend,

(rr-ef,cn

toch cigenlijk logisch voortvloeit uit de

]<)75, 76-7()

11!1

fll

1k uw,

52-53

Ill:

I;\ H IS

,fc/u~'btJ, HJ<Hil

19/2, 1tJ

Ku1pcr. fn1 klm1c

,/c r)csci11Cdm1;

Pdll

,/c

klu11c /uy,1fll

CC1111'

AI·U 1, Den HJ.og

llllg, waar h1j -.chrqlt over de verontru-.tc, de
gcmat1gdc en de <,oua!c dcnknchting in de

ARP. Vgl R S Zv.:an,

den Berq is bistoricus e11 Jioliticolooq Hi) !Perkt !l!lfl m1 proefschnft ouer de

Co.i~

wd
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Pilll
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1() Zwart maakt glohJal gczH:n dczclrde dnedc-

oricntatie van De Caay l'ortman.
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1/r,lllii'dlt'

Cll 1\Jinlli' (,HIIIt'<l

KJan, l)c ommeZ\\'<lJI V<ln llrulll'> ~lot' tn ( /)-

eerdcr, i'> begrijpelijk vanuit De Caay

christelijk-sociale

(tll'l0-19HO),
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Vgl
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Pdll
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Cunu•

f)c O!lt'Ct'iloorh,uc l)diiJ

l'dll
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Vgl. over de ARP 1n dczc ccro:;tc n<J.oorlog<,c
pcn(>dc allcrccr<,t
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Hoo:;-.chcr, ()Dr

,/c cr-[c111S

ofl ,/c !)rOJ'i 111111 lll'fl' rprrcUcH

( oiiJII

/)c

1'112,1,

Cron1ngen liJBO

Vg\ \VI· de Caay l·ortmano., hock)e
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1'1111
ill-

,ic (,w:(onncn3c IPl'-

rcU PlTdllcln,/l, I )cllt I <)(J(J 2tJ- S 1, aldaar -+7
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Forlm,/11, LltrTcht J<)t)(>

In hct Jntlrevolutlona11T 'Program
voor de KJ.nlervcTklczTngcn van

ve~n Act1e'
It)_)(J

'>lone!

nog n1ch vcrmeld Jangaande hulp aan arme
Ianden

In het rrogrJm van I <)59 werd voor

hct cn<,t een (kortc'' paragrJaf terze~ke opgcno-

De m/Jedn

mcn,

en

111

hct

programmJ

voor

de

i\m<,tcrdam I fJ.:J-7, \'.'Jann

KJmc:rverk1ezingcn van 1<)(J3 wa:, de ontv,/Jk-

I )c CJay I ortman ccn ple1doo1 vocrde voor

kellngshulp gerromovcerd tot prominent CIL-

LTn rcgclcnck rol vJn de ovcrhe1d en voor ar-

tlcpunt

111

de

HIWII'f \tlrnndcPIII!J,

hcJdcJ<,medezcggen<,chap De voor<,tcllen terZJke. gccban 111 het tl)dens de bezettlllg'>Jaren
':.Jmenge-.tclde CNV-rC!pport 'R1chtlqncn', gingcn De CJay Fortman nog 111et ver gcnoeg
Zic over d1t 'Richtlqnen'-rapport en de di'>CLI'>-

m

0

l:
I

_,

Vgl

reed" na enkclc maanden weer uiteen.

en

Cl

I.
Am-.tt.::nblll 1(JlJ2,

dc?.c 'okcl1gc hnct' tcrug tc vinden

wcrdcn bcloond, maar hct kabinct viel

cigenzinn1ge

z
)>

z1ch Ill het ,\RI 1 -J1Lhlel, gcdcponcerd ht) hct

I 'JH I kccrdc 'Caiu<;' zclfs kortstondig

terug

m

Dooyeweerd over medezcggcn-.chJ.p en he-

trouwcn had in het socialc beleid van

z

