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GRONINGEN ,Rechtse partijen zijn 
in de peilingen dik aan de winnen
de hand. Dat is de tijdgeest. SP, 066, 
CDA en een oftwee partijen erbij in 
een nieuwe coalitie. De PvdA zit 
daar niet zo snel bij." 

Dat zei Max van den Berg, voorzitter 
van de adviescommissie kandidaat
stelling Tweede Kamer van de PvdA, 
gisteren in Groningen. Hij voerde 
het woord tijdens een symposium 
over Nieuw Links, de 'jonge honden' 
beweging binnen de PvdA in de ja
ren 6o en 70. Gepresenteerd werd 
het boek 10 over rood, 50 jaar later. 

Volgens de oud-commissaris van 
de Koning in Groningen, betaalt de 
PvdA bij de komende Tweede Ka
merverkiezingen de prijs voor deel
name aan een regering met de VVD. 
,Daar moeten we dwars doorheen. 
Weer authentiek opkomen voor 
mensen, herkenbaar zijn. Niet met 
verhalen en antwoorden uit het ver
leden, maar met een blik op de toe
komst." In de zaal van het Van Swin
derenhuys aan de Oude Boteringe
straat bespraken voormalige PvdA 
kopstukken als Bram Peper, Hans 
Kombrink, Arie van der Zwan, jan 
Nagel en Tom -Pauka echter vooral 
de 'goeie ouwe tijd'. Zij vonden des
tijds de PvdA-koers te gezapig. 

Met hun beweging Nieuw Links 
schudden ze onder aanvoering van 
Andre van der Louw, met radicalere 
stand pun ten over inkomensnivelle
ring, erkenning van de DDR, de Viet
cong en de afschaffing van het ko
ningshuis, vooral intern de kussens 
op. Partijleider joop den Uyl had zijn 
handen val aan het beteugelen van 
de paleisrevolutie. 

Grote vraag was gisteren of de 
PvdA, die haar ideologische veren 
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Grote vraag is of 
de PvdA weer een 
soort Nieuw Links 
nodig heeft 
lijkt te hebben afgeschud, weer een 
soort Nieuw Links nodig heeft. Arie 
van der Zwan, PvdA-prominent, 
voormalig hoogleraar economie en 
zakelijk bestuurder, nuanceerde de 
prestaties van Nieuw Links. ,Het 
was een mooi pamflet, maar aan het 
echte werk is Nieuw Links nooit toe
gekomen." Volgens Van der Zwan 
zijn ideeen nooit goed uitgewerkt, 
laat staan in praktijk gebracht. , Dat 
betreur ik diep. Mensen werden Ka
merlid of kregen een baan elders in 
het openbaar bestuur. Als het een 
echte hervormingsbeweging was ge
worden, was de PvdA nooit in de 
huidige diepe crisis geraakt." Deson-

danks vindt Vander Zwan dater een 
Nieuw Links moet komen dat wei 
flink doorpakt. ,Maar niet bij de 
PvdA. Ik vrees dat GroenLinks het 
toekomstige Nieuw Links is. Ik ben 
het ermee eens dat de PvdA niet be
loond wordt voor moedige beslis
singen en dat de partij te weinig ge
werkt heeft aan de herkenbaarheid." 

Voormalig PvdA-Statenlid Sjak 
Rijploeg wil samenwerking met 
GroenLinks. , De beste partij om 
plannen te maken voor duurzame 
groei, een nieuwe fase in de econo
mie." Van den Berg die op dit mo
ment sollicitatiegesprekken voert 
met PvdA-kandidaten voor de Twee
de Kamer, vindt dat het 'anders ' 
moet. ,Wat me niet zint is de vraag 
of de PvdA een klassieke linkse koers 
moet varen. Niet zo boeiend. Dat 
vinden oak vee! jonge mensen die 
geen behoefte hebben aan grate po
litieke verhalen, maar aan prakti
sche inzichten en oplossingen." 


