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Een socialistische 
bruggenbouwer 
PvdA-coryfeeen Andre van der Louw en Joop den Uyl 
waren niet bepaald politieke vrienden. De eerste beleefde 
in Nieuw Links zijn mooiste politieke jaren, de laatste wilde 
deze beweging liefst verbieden. Van beiden is nu een 
biografie verschenen. 

door TOM PAUKA 

H 
et eerste grote geval 
van ophef waar ik in 
mijn leven mee te ma
ken kreeg, was dat op 
een bijeenkomst van 

de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) 
in Den Haag rode wijn was ge
schonken en de foxtrot was ge
danst. Dan moeten er dus ookjazz
platen zijn gedraaid. Hoe was 
zoiets mogelijk? Wie had daar in 
Den Haag toestemming voor gege
ven? Was daar dan geen leiding? LL 
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wordt opgericht. In de VS .ontstaat 
New Left. Jan Nagel, ook van de 
Vara, en Andre brengen een paar 
gelijkgezinde Vara-medewerkers 
_bijeen, aanvankelijk nog zonder 
omlijnd plan, maar met het idee dat 
op een of andere manier de PvdA 
'gemodemiseerd' moet worden. Ik
zelfben, met mijn gesputter tegen 
de partijgebonden joumalistiek, 
meteen een voor de hand liggende 
deelnemer. Aan wat precies? Dat 
weten we nog niet. Eerst gaan we 
meer gelijkgezinden zoeken. Wel 
binnen de partij, want het gaat 
erom de PvdA van binnenuit te 
hervormen. Dit wordt een periode 
met veel op feesten lijkende bij
eenkomsten in huis of tuin bij 
steeds nieuwe geestverwanten. Het § 
is, zo begint Hietland zijn hoofd- LL 
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In de loop van een paar weken 
hoorden we er meer over. Een op 
het oog doodnormale AJC'er, zoon 
van een melkboer, mulo-scholier, 
genaamd Andre van der Louw, was 
in opstand gekomen tegen de rots
vaste tradities van de AJC. Omdat 
hij vond dat het een elitaire club 
was geworden waarin werd neerge
keken op gewone arbeidersjongens. 
Volgens Andre moesten we die 
juist naar ons toe halen. 

stuk over Nieuw Links, voor veel 6 oktober 7 972, PvdA-congres Oen rjaag: Oen Uy/ (/) en Van der Lauw. Tweede 

In de Amsterdamse AJC volg
den we de gebeurtenissen in Den 
Haag en ja natuurlijk, uiteraard 
werd die Andre geschorst. Het ge
rucht ging zelfs dat hij levenslang 
ongeschikt werd verklaard voor 
een leidende functie. Kortom, hij is 
een tijdlang de held van mijn tie
nerjaren geweest. En nu zit ik met 
een vuistdikke biografie op schoot: 
De kroonprins van Nieuw Links, ge
schreven door de historicus Chris 
Hietland. Ik smul ervan, wat een 
schitterend boek. 

In 1959 kwamen Andre en ik 
toevallig terecht bij dezelfde 
werkgever, de Vara. Andre was 

eerst administratief medewerker, 
vervolgens journalist bij de Vara
gids en uiteindelijk perschef. Ik 
was maker van radiodocumentaires 
en later chef actualiteiten. Andre en 
ik hadden een gezamenlijk ideaal: 
journalistieke vrijheid. Daar was 
maar zeer beperkt sprake van bij de 
Vara. Chris Hietland haalt een tekst 
van Vara-voorzitter Jaap Burger 
aan: 'Zodra de partij uitrnaakt wat 
van belang is voor het socialisme -
en dat is de taak der partij - zal de 
Vara dat, gevraagd of ongevraagd, 
vrijwillig volgen.' 

Dan wordt het 1966, de periode 
waarin de naoorlogse samenleving 
ter discussie begint te staan. D' 66 

van de betrokkenen en ook voor 
Andre 'hun leukste politieke tijd'. 

Van der Louw en zes andere 
Nieuw Linksers komen in 
het partijbestuur en opere

ren vanaf dat moment als een frac
tie, dat wil zeggen dat ze vooraf de 
agenda doomemen en afspreken 
hoe ze gaan stemmen. Toch wil 
Andre ook 'bruggenbouwer' zijn. 
En hij blijkt een talent te hebben 
om gemeenschappelijke aspecten 
te ontdekken in tegenovergestelde 
standpunten. Hij zit zelf niet vast 
aan onwrikbare meningen, want hij 
is een socialist zonder leerstellin
gen. "Politiek ( .. . ) blijft op de een 
of andere manier een speurtocht 
naar het geluk, het creeren van een 
toestand waarin de mensen in in
spirerende harmonie met elkaar 
kunnen leven." 

Geschikt dus om Anne Vonde
ling op te volgen als voorzitter. Dat 
was de mening van Vondeling zelf 
en een meerderheid in het bestuur. 
Maar dan moest Nieuw Links wor
den opgeheven. En dat gebeurde, 
althans, er ontstond meteen een 
nieuw clubje rondom Andre, want 
hij kon niet buiten een kring van 
gelijkgezinden. 

Als voorzitter wilde hij met 
D'66 en de PPR (een linkse afsplit
sing van vooral de KVP) tot een 
'progressieve samenwerking' 
komen. Eigenlijk had hij een grote 
progressieve politieke partij voor 
ogen, maar het was duidelijk dat 
dit niet zou lukken. Wel kwam er 

een gezamenlijk programma, geti
teld Keerpunt '72. Bij de verkiezin
gen kregen PvdA, PPR en D'66 
samen 56 zetels, zodat samenwer
king met de confessionele partijen 
nodig was om een regering te vor
men. Niettemin kwam er een kabi
net onder leiding van Joop den Uyl 
met een linkse signatuur, maar van 
de beloofde hervormingen kwam 
niet veel terecht. In de partij 
groeide de ontevredenheid, waar 
Andre niet goed mee uit de voeten 
kon, dus misschien was het voor 
hem wel een opluchting dat in de
cember 1973 een uitnodiging 
kwam van de Rotterdamse PvdA: 
men wilde hem daar graag als bur
gemeester. Zo kon hij eervol ver
trekken als partijvoorzitter. 

Vanaf hie~ kri~gt het verhaal 
van Chris Hietland de al
lure van een Shakespeare

aans drama. 
Andre maakte van zijn Rotter

damse burgemeesterschap een stra
lend succes, het absolute hoogte
punt van zijn bestuurlijke en per
soonlijke carriere. Hij was geliefd 
bij de bevolking, gerespecteerd 
door de werkgevers, een steunpi
laar voor de havenwerkers die door 
het oprukken van de containers 
hun positie kwijtraakten, hij was 
aanspreekbaar voor de gewone 
man, kortom: hij beleefde een tijd 
van groot persoonlijk succes. 

In september 1981 werd Van 
der Louw door Den Uyl gevraagd 

minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk te worden in 
een nieuw kabinet. Dat werd, niet 
door Van der Louw alleen, gezien 
als een opstapje naar het partijlei
derschap. 

Zijn ministerschap werd een 
ramp. Dat kwam hoofdzake
lijk door een slecht uitge

dacht idee van een topambtenaar 
het probleem van de jeugdwerk
loosheid op te lossen, het 'Gemeen
schapstakenplan Werkloze Jonge- · 
ren'. Wie klaar was met z'n school
opleiding en geen werk kon vinden, 
kreeg een taak toebedeeld als bij
voorbeeld het schoonhouden van de 
openbare ruimte ofhet ondersteu
nen van een bejaarde. De angel van 
dit plan was het verplichtende ka
rakter ervan: weigeren mee te doen 
betekende verlies van uitkering. · 

De reactie was vemietigend. 
Niemand leek er een goed woord 
voor ov:er te hebben. Andre bleef 
aan het plan vasthouden en werd 
tot de grond toe afgebrand. 

Vervolgens viel het kabinet. 
Wat nu te doen met deze ex

minister? Wie wilde hem? 
Na enig geschuifleek de beste 

optie dat hij een totaal nieuw orgaan 
zou gaan leiden. Dus zo werd hij 
voorzitter van het Openbaar Li
chaam Rijnmond, bedoeld als 
voorloper van een nieuwe provin, 
cie. En dan zou Andre Commissa
ris van de Koningin worden. Maar 
uiteindelijk bleek niemand de split-



rij Van Mier/a en mevrouw Oen Uy/. 

sing van Zuid-Holland echt te wil
len. Het ORL werd gewoon zonder 
meer opgeheven. 

In 1983 was Andre voorzitter 
geworden van de Sectie Betaald 
Voetbal van de KNVB. Hij hield 
het zes jaar vol, zes jaren met inci
denten, een zwartgeldkwestie en 
uiteindelijk een motie van afkeu
ring die werd verworpen met zo'n 
krappe meerderheid <lat hij vond 
<lat hij moest aftreden. 

In september 1991 doet hij dan 
nog eens een poging om in de poli
tiek terug te keren. Hij biedt aan 
rriet een interim-comite de PvdA uit 
de WAO-crisis te helpen. Dit wordt 
door partijleider Wim Kok gezien 
als aanval, als een politieke coup. 
Zo komt het dan ook in de pers. 

In 1994 wordt Van der Louw 
benoemd tot voorzitter van de NOS. 
Daar krijgt hij te maken met toene
mende macht van de commercie
len, een overheid die een centrale 
directie wil voor de hele omroep en 
ruziende omroepvoorzitters die het 
nergens over eens worden. 

Niets wil meer lukken. Zelfs 
zijn afscheidsreceptie bij de 
NOS gaat de mist in. Op 

weg naar de bijeenkomst rijdt zijn 
chauffeur op een spekgladde weg 
een file in en kan uiteindelijk niet 
anders doen dan ornkeren. 

Dan komt het moment <lat hij 
moet beslissen wat hij met de rest 
van zijn leven zal gaan doen. Hij 
heeft niet veel tijd meer; uitge-
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Die eindeloze vechtlust 
door HANS KOMBRINK 

O
p de honderdste ge
boortedag van Joop 
den Uyl, 9 augustus, 
verscheen van de hand 
van Dik Verkuil een 

nieuwe biografie: De gedrevene. 
Hij legt uit waarom hij deze onder
neming heeft uitgevoerd ondanks 
het feit <lat Anet Bleich in 2008 
onder de titel Dromer en doordou
wer al een uitvoerige biografie het 
licht had doen zien. 

Voor Nederland was Joop den 
Uyl van uitzonderlijke betekenis en 
net als Hendrikus Colijn en Willem 
Drees een beeldbepalende figuur. 
Vond Verkuil vroeger Joop te ge
matigd, nu vraagt hij zich af hoe zo 
veel mensen zo lang in hem heb
ben kunnen geloven. Daarbij komt 
<lat Bleich volgens hem een te aai
bare man heeft. geschetst in plaats 
van een machtspoliticus. Hij wil 
een nieuw en evenwichtig beeld 
proberen te geven. Hartstochtelijk 
bezig met de mensheid, maar wei
nig tijd voor mensen, met een grote 
eerzucht en machtsdrang, gewiekst, 
sociaal onhandig. Een vertedering 

zaaide longkanker heeft zijn lever 
aangetast. Hij besluit zijn laatste 
maanden door te brengen met een 
terugkeer naar de tijd waarin hij 
het gelukkigst was in zijn werk, de 
jaren van Nieuw Links. Hij had al 
materiaal verzameld en het een en 
ander genoteerd, de rest was een 
kwestie van sorteren en het goed 
laten opschrijven van zijn monde
linge commentaren. Hij woonde 
toen in Scheveningen. Daar hebben 
Andre en ik de laatste weken van 
zijn leven gewerkt aan De razend
snelle opkomst van Nieuw Links. 
Zijn vrouw was een beetje ver
baasd en misschien ook licht ge
kwetst <lat hij in die laatste dagen 
kennelijk niets leukers kon beden
ken dan vertellen over politiek. 
Goed, het ging over politieke 
strijd, maar daamaast toch ook 
over hoe het is omje op de toppen 
van het leven te bevinden. 

Het boek verscheen twee maan
den na zijn dood. 

Chris Hietland: 
De Kroonprins 
van Nieuw 
Links, Biografie 
van Andre van 
der Louw 
1933-2005, 
Prometheus, 
€ 34,90 

CHIIS Hl lllUD 

Andre van der Louw: De ra
zendsnelle opmars van Nieuw 
Links, Conserve,€ 7,90 

opwekkende, onuitstaanbare bet
weter, een starre denker. Deze aan
zet was voor mij aanleiding tege
lijk Bleich te herlezen, om goed 
zicht te krijgen op de verschillen. 

Verkuil had het nadeel <lat hij 
van dochter Saskia den Uyl geen 
toegang kreeg tot het archief, nadat 
zij bij zijn eerdere paging in 1993-
'94 een eerste proefhoofdstuk had 
afgekeurd. Hij had het voordeel <lat 
er diverse nieuwe publicaties zijn 
verschenen die hij als bron kon ge
bruiken. En uiteraard heeft hij ge
sprekken gevoerd met een 
(beperkt) aantal oud-politici: een 
bron die steeds schaarser wordt. 

Een pikant detail bij Verkuil is 
<lat Den Uyl eigenlijk Den 
Uijl heette maar <lat hij zijn 

naam als jongeman (volgens zijn 
zuster uit ijdelheid) heeft laten ver
anderen. Een wat eenzame jongen, 
streng gereformeerd opgevoed, se
rieus en vroom, schuchter, een neu
rotische lezer met een grote liefde 
voor poezie. Een gesprek werd al
tijd een debat. Meer zenden dan 
luisteren. Zeer rechts-nationalis
tisch en pro-Colijn. Geen oog voor 
de belangen van 'de arbeidende 
stand ', en tegen wat hij 'maag
socialisme' noemde. 

De oorlog is in veel opzichten 
een groot kantelpunt. Hij keert zich 
af van het geloof, neemt fel afstand 
van het antisemitisme en maakt als 
student kennis met andere gedach
ten en milieus. Hij vraagt aan Lies
beth voordat zij trouwen of ze er 
bezwaar tegen heeft <lat hij minis
ter-president wil worden .. . De tref
woorden voor de rode draad in zijn 
loopbaan na de oorlog, als redac
teur van Vrij Nederland, als direc
teur van de Wiardi Beckman
stichting en als politicus (Kamerlid, 
raadslid, wethouder Amsterdam, 
minister) zijn: meer dan volledige 
inzet, slordigheid, weinig oog voor 
het persoonlijke leven. En inhou
delijk volgens Verkuil met een 
sterk etatistische en moralistische 
visie met zware accenten op demo
cratie en vrijheid en ook op de 
kwaliteit van het bestaan door mid
del van publieke voorzieningen. 
Als wethouder in Amsterdam kiest 
Den Uyl tussen 1963 en 1965 voor 
de koers van grootschalige sanering 
van oude wijken, grote verkeers
doorbraken, de komst van chemi
sche industrie en scheiding van 
wonen en werken. Mijn eerste beeld 
als jong broekie van hem is voor 
een groot deel daarop gebaseerd. 

In de schets van de periode 
1966- '73 warden de verschillen 
tussen Verkuil en Bleich wat zicht
baarder, maar blijft de weergave 
van gebeurtenissen en ingenomen 
posities toch redelijk gelijk. Er ont
wikkelt zich een intensieve vecht-

partij met Nieuw Links. Verschil
lende keren dringt hij aan op ont
binding en royement, omdat Nieuw 
Links in zijn ogen te ver gaat in 
groepsvonning, en wil hij een 
(nieuw) congres als inhoudelijke 
besluiten hem niet bevallen. Steeds 
is er het patroon van in eerste aan
leg verzet tegen nieuwe gedachten 
(anti-KVP-resolutie, Andre Kloos 
als kandidaat-premier, schaduwka
binet, Andre van der Louw als par
tijvoorzitter, minimumprogramma). 
Maar ook komt er in menig geval 
een zekere acceptatie wanneer er 
sprake is van voldongen feiten. Hij 
laat het uiteindelijk niet op een 
breuk in de PvdA aankomen. 

Verkuil toont zich er niet zeker 
van <lat Den Uyl 'die jongens van 
Nieuw Links' er van meet afaan 
bij wilde houden en uit was op in
tegratie. Hij kreeg van partijvoor
zitters als Sjeng Tans en Anne 
Vondeling de steun niet voor een 
hardere lijn. Bleich gaat veel meer 
van de goede bedoelingen uit en 
schetst onder meer de invloed van 
de discussies die Den Uyl had met 
zijn kinderen. Daarmee bleefhij 
volgens haar aangesloten op 
nieuwe ontwikkelingen in de sa
menleving. Bij Verkuil ontbreekt 
dit element. Wat beiden volop 
tonen, is de eindeloze vechtlust, 
gecombineerd met een voorliefde 
voor polemiek en confrontatie. 

0 ok in de verdere behande
ling van de loopbaan van 
Den Uyl, als minister-presi

dent in 1973-'77, daama oppositie
leider, minister en weer oppositie
leider, zie ik geen echte verschillen 
wat betreft de inhoudelijke kwes
ties. Zeker tijdens zijn eigensoor
tige rode kabinet met een wit 
randje was er nooit een saai mo
ment: olieboycot, de Lockheed-af
faire rond prins Bernhard, de 
onafhankelijkheid van Suriname, 
de afsluiting van de Oosterschelde, 
de abortuskwestie, de sluiting van 
Dennendal, de levering van reac
torvaten aan Zuid-Afrika, de F16-
order, de acties van Molukkers, de 
kwestie-Menten, de moeizame 
gang van zaken rond de hervor
mingsvoorstellen (grondpolitiek, 
zeggenschap ondememingsraden, 
vermogensaanwasdeling, selectief 
investeringsbeleid). Verkuil schetst 
scherper dan Bleich de woede en 
weerzin die Den Uyl bij half Ne
derland opriep, niet alleen door de 
standpunten die hij innam, maar 
ook door zijn overtuigingsdrift als 

· gereformeerde zendeling. 
Verkuil acht het economische 

beleid in deze periode geen succes. 
De gewijzigde economische. om
standigheden hadden moeten lei-
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