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Prof.dr.mr. Bas de Gaay Fortman over 
 
“MOREEL ERFGOED IN DE POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 
 
Wereldwijd is het politieke toneel in korte tijd hevig veranderd. Zelfs de parle-
mentaire democratie staat onder druk. De financiële crisis beschadigde eco-
nomische verwachtingen op het moment dat brandhaarden rond Europa voor 
grote stromen vluchtelingen zorgden en terreuraanslagen het nieuws gingen 
domineren. Populisme en referendumpolitiek volgden. Hoe geven we onze uit 
balans geraakte samenleving weer politieke structuur? 
Een positief antwoord ligt volgens de Gaay Fortman in de Nederlandse grond-
wet. Daarin zijn normen vastgelegd die zijn voortgekomen uit een beschavings-
geschiedenis van vele eeuwen. De grondwettelijke waarden zijn van alle tijden; 
zo heeft deze krachtige tekst het vermogen verbindingen opnieuw te leggen, 
zowel tussen politici en burgers als tussen burgers onderling. Grondwetprinci-
pes die richting kunnen geven aan democratisch debat en politieke praktijk 
worden verhelderd. Ook worden reacties op problemen als migratie, klimaat, 
armoede en terrorisme tegen het licht van de grondwet gehouden.’ 
 
Bas de Gaay Fortman (1937) richt zich al meer dan een halve eeuw op de 
dagelijkse spanning tussen economie, recht en politiek. Hij is de auteur van 
Moreel erfgoed (2016), 'een sprankelend boek' (Elsevier), dat verhaalt over al 
wat Nederland zich in de loop van eeuwen aan publieke moraal heeft 
verworven. Van 1971 tot 1991 was hij lid van de Tweede Kamer. Medeauteur 
van De Grondwetwijzer is zijn kleinzoon Olivier de Gaay Fortman. 
 
 
De bijeenkomst op 17 september begint om 11.45 uur en duurt tot ongeveer 13.15 uur. De 
toegang is vrij. 
 
 
Inlichtingen: Paul van Horssen (pvanhorssen@kpnmail.nl) 

 
 
 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
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