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Inleiding

Gerrit Voerman en Chris Hietland

‘Aan de spelers
Alleen over rood kan een punt worden gemaakt. Spelers houden tenminste
een been aan de grond. Wie rood mist, is alles kwijt. De verliezer betaalt.’

Met het manifest Tien over rood presenteerde Nieuw Links zich begin okto-
ber 1966 als vernieuwingsbeweging binnen de PvdA, in het jaar dat de partij
haar twintigste verjaardag vierde.1 Na in totaal zo’n dertien jaar te hebben
geregeerd met de Katholieke Volkspartij (KVP) was de PvdA ingedut en ver-
kalkt, zo meende Nieuw Links. De beginselen van de partij waren onduide-
lijk geworden en haar opstelling vaak behoudend. De PvdA diende nieuw le-
ven te worden ingeblazen; zij moest weer rood worden, zoals het motto van
Tien over rood (‘Aan de spelers’) voorschreef. Het programma moest radica-
ler, de partijorganisatie democratischer, en de oude garde in de partijtop
diende plaats te maken voor de jongere generatie.

In mei 1971, toen Nieuw Links zich ontbond, was de oppositionele groep
behoorlijk ver gekomen met het verwezenlijken van haar doelstellingen. Een
aantal van haar inhoudelijke punten had het verkiezingsprogramma ge-
haald, de partijstructuur was op de schop gegaan, en haar invloed in partij-
bestuur en Tweede Kamerfractie was gestaag uitgebreid. In 1967 leverde
Nieuw Links zeven van de 25 leden van het partijbestuur; in 1971 elf van de
21. In de Tweede Kamerfractie duurde het langer: in 1967 kwam een van de
37 Kamerleden voort uit Nieuw Links; in 1972 twaalf van de 43. In 1977
waren het er maar liefst 21 van de 54 Kamerleden. De gang door de instellin-
gen was een groot succes, zij het dat het partijleiderschap buiten het bereik
van Nieuw Links bleef – al kwam André van der Louw, de informele leider
van de vernieuwingsbeweging, er wel dichtbij. Het aantal Nieuw-Linkse be-
windspersonen in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) viel wat tegen: twee van
de zeven ministers van de PvdA en drie van haar zes staatssecretarissen.

De invloed van Nieuw Links strekte echter verder dan alleen deze meta-
morfose van de PvdA. Als grootste partij aan de linkerzijde van het Neder-
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landse politieke bestel had haar radicalisering gevolgen voor haar verhou-
ding met andere partijen. De door de vernieuwingsbeweging gepropageerde
polarisatiestrategie, die mede was bedoeld om de drie confessionele midden-
partijen te splijten in een vooruitstrevend en een behoudend blok, bedierf de
betrekkingen met deze partijen en met het cda, waarin het trio in 1980 zou
opgaan – alle pogingen van de PvdA ten spijt om die eenwording te verhinde-
ren. Omdat de VVD al decennialang door de PvdA als haar aartsvijand werd
gezien – een wederzijdse animositeit overigens die er mede door toedoen van
Nieuw Links in de jaren zeventig alleen maar groter op werd – was de ver-
slechterde relatie met de christendemocratie funest voor de kansen van de so-
ciaaldemocraten om mee te regeren. Na de zogeheten ‘overwinningsneder-
laag’ bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986, toen de PvdA na een ecla-
tante electorale zege buiten de regering bleef, realiseerde de partij zich dat zij
de weg moest terugvinden naar het politieke midden – hetgeen het afscheid
inhield van de Nieuw-Linkse erfenis.

Nieuw Links heeft er dus toe gedaan in de politieke geschiedenis van Neder-
land. Nu het vijftig jaar geleden is dat de vernieuwingsbeweging zich met
haar manifest constitueerde – ook al poogde zij altijd de schijn op te houden
van een informele club, zonder reglementen en gecoördineerde, weloverwo-
gen strategie – is het tijd om de balans van haar optreden op te maken. In
deze bundel worden het ontstaan, de evolutie en de gevolgen van Nieuw
Links geschetst. In het eerste deel laten enkele historici en politicologen hun
licht schijnen over Nieuw Links; in het tweede deel blikken eerste en tweede
generatie Nieuw-Linksers terug op de vernieuwingsbeweging.

In het eerste hoofdstuk geven de beide redacteuren eerst kort de geschiede-
nis van Nieuw Links weer, waarbij zij ingaan op het functioneren van de in-
terne pressiegroep en haar resultaten in kaart brengen. Vervolgens plaatst de
politicoloog Paul Lucardie Nieuw Links in een historische en internationale
context. Eerst gaat hij na in welke mate de dissidente groep gelijkenis ver-
toont met eerdere oppositionele bewegingen in de Nederlandse sociaalde-
mocratie, zoals de ‘Tribunisten’ aan het begin van de twintigste eeuw, die de
weg baanden voor de Communistische Partij in Nederland (CPN) – de groep
partijleden rond het blad De Socialist, die in 1932 de Onafhankelijke Socia-
listische Partij (OSP) oprichtten – en ten slotte het Sociaal-Democratisch
Centrum (SDC) in de jaren vijftig dat, nadat het partijbestuur het lidmaat-
schap van het Centrum onverenigbaar had verklaard met het PvdA-lidmaat-
schap, zich niet afsplitste maar zich ontbond. Daarna vergelijkt Lucardie
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Nieuw Links met andere New Left-achtige bewegingen in enkele landen in
het noordwesten en zuiden van Europa (Noorwegen, Zweden, Groot-Brit-
tannië en Duitsland respectievelijk Frankrijk en Italië). Zijn conclusie luidt
dat Nieuw Links zich door een voorzichtiger opstelling, minder marxistisch
taalgebruik en meer nadruk op verjonging onderscheidde van zowel zijn bui-
tenlandse geestverwanten als van zijn Nederlandse voorgangers. Door ‘voor-
zichtig radicaal’ te zijn was Nieuw Links wellicht relatief succesvol.

De politicoloog Philip van Praag onderzoekt in zijn bijdrage de betekenis
van Nieuw Links voor de organisatie, de strategie en het programma van de
PvdA. De vernieuwingsbeweging mocht zich dan in 1971 hebben opgehe-
ven, haar invloed deed zich nog lang gelden. De nadruk op ‘democratische
controle’, die in de praktijk op ‘georganiseerd wantrouwen’ neerkwam, de
vooral tegen de confessionele partijen gerichte polarisatie, de Gesinnungs -
ethik, met haar nadruk op expressieve politiek, de ontvankelijkheid voor de
nieuwe sociale bewegingen – het leidde er mede toe dat het Catshuis voor de
PvdA buiten beeld raakte. Na de overwinningsnederlaag in 1986 werden de
bakens verzet, aldus Van Praag. Drie commissies werden in het leven geroe-
pen, die onder het motto ‘schuivende panelen’ zich afkeerden van het Nieuw-
Linkse gedachtegoed. De PvdA trok naar het politieke midden en kwam bij
andere potentiële regeringspartijen – eerst het cda, en later zelfs de VVD –
weer als coalitiepartner in beeld.

De mediahistoricus Huub Wijfjes gaat in op het aandeel van het bonte ge-
zelschap van VARA-medewerkers in de totstandkoming en ontwikkeling van
Nieuw Links – als auteur van Tien over rood, of als ondertekenende sympa-
thisant. Hij beschouwt Nieuw Links echter niet alleen als een politiek pro-
ject, gericht op de hervorming van de PvdA, maar vat de groep met haar na-
druk op transparantie en openheid ook op als een exponent van een bredere
transformatie van de openbare sfeer. Politieke partijen en media-instituties
zoals dagbladen en omroepen raakten ontvlochten (de befaamde ‘ontzui-
ling’), en de verhouding tussen de politiek en de media-inhoud veranderde
ingrijpend van karakter door de opkomst van een ‘kritische confrontatiecul-
tuur’. Wijfjes concludeert dat van het streven van Nieuw Links naar een
meer transparante en open politieke communicatie weinig terecht is geko-
men: sommige Nieuw-Linksers zetten bij de VARA met behulp van hun infor-
mele netwerken de programma’s in voor het bereiken van bepaalde politieke
doelen – zoals steun voor het door de PvdA gedomineerde kabinet-Den Uyl.

Nieuw Links zette zich af tegen het partijestablishment, maar zijn leden
gingen er naar verloop van tijd zelf deel van uitmaken. Deze overgang van re-

Inleiding
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bel naar regent wordt onder de loep genomen door de historicus Chris Hiet-
land, die een biografie over André van der Louw voorbereidt. Deze voorman
van Nieuw Links transformeerde in korte tijd van een criticaster van de partij-
elite tot partijvoorzitter. Hij vervolgde zijn razendsnelle opmars in de PvdA
met een opmerkelijke loopbaan in het openbaar bestuur – burgemeester, mi-
nister, net geen partijleider. Aan het begin van de jaren negentig, 25 jaar na
het verschijnen van Tien over rood, toonde Van der Louw zich opnieuw ui-
termate kritisch over de wijze waarop de PvdA geleid werd – door Wim Kok
in dit geval. Was Van der Louw met zijn loopbaan en opvattingen exempla-
risch voor de andere prominente Nieuw-Linksers? Hietland concludeert dat,
hoewel zij niet allemaal zo’n vooraanstaande positie in de PvdA bereikten
als Van der Louw, meer dan de helft van de gezichtsbepalende Nieuw-Link-
sers doordrong tot het partijestablishment. Ook in zijn kritiek op Kok stond
Van der Louw niet alleen. Toch wist hij zich nauwelijks gesteund door zijn
Nieuw-Linkse vrienden van weleer toen hij aan het begin van de jaren negen-
tig een debat over vernieuwing van de PvdA op gang probeerde te brengen –
door anderen een ‘coup’ genoemd.

Na de analyses van de historici en politicologen komen de deelnemers van
destijds in deze bundel aan bod. Hun verhalen stemmen vanzelfsprekend
niet altijd met elkaar overeen – noch wat betreft hun persoonlijke drijfveren,
noch in hun feitelijke weergave van het ontstaan en de ontwikkeling van
Nieuw Links, noch in hun beoordeling van de vernieuwingsbeweging. Bij el-
kaar geven hun herinneringen en interpretaties een boeiend inzicht in de ver-
schillende facetten van Nieuw Links en de interactie tussen de deelnemers –
niet alleen toen, maar ook in de periode daarna.

Als eerste komt Jan Nagel aan bood, die de aanzet heeft gegeven tot het
ontstaan van Nieuw Links. Hij schetst nauwgezet de sfeer binnen en buiten
de PvdA waarin een beweging als Nieuw Links kon ontstaan en gedijen. 
Terugblikkend is hij overtuigd van de heilzame uitwerking van Nieuw Links
op de PvdA: het partijprogramma werd aanzienlijk radicaler en de organisa-
tie levendiger en dynamischer. ‘Nieuw Links bracht een ongekende revival
binnen de PvdA teweeg en stopte terecht toen de vernieuwingsmissie was
volbracht’, zo concludeert Nagel.

De eerste vergadering van Nieuw Links in juni 1966 werd door Nagel
voorgezeten. Omdat hij ook lid was van het partijbestuur van de PvdA, liet
hij vervolgens het voorzitterschap over aan Hans van den Doel, met wie hij
samen de mensen voor die eerste bijeenkomst had uitgenodigd. De in 2012
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overleden Van den Doel speelde aanvankelijk een prominente rol binnen
Nieuw Links; zo tekende hij voor de sociaaleconomische paragraaf van Tien
over rood. Van zijn hand is het artikel opgenomen dat hij tien jaar na het ont-
staan van Nieuw Links publiceerde in Haagse Post. Hierin schrijft hij onder
meer over zijn vroegtijdige breuk met de vernieuwingsbeweging. Die verwij-
dering was op gang gekomen nadat hij in 1967 het eerste Nieuw-Linkse lid
van de Tweede Kamer was geworden. Nadat hij openlijk mede-Nieuw-Link-
ser Han Lammers had gekritiseerd, werd hij uit de zogeheten ‘kerngroep’ ge-
zet, de inner circle van Nieuw Links die de lijnen uitzette. In tegenstelling tot
Nagel is Van den Doel uitgesproken negatief over Nieuw Links: al snel ging
het volgens hem mis met de club. De vernieuwers waren niet zelden opportu-
nistisch en bezondigden zich in zijn ogen ook aan praktijken die zij eerder de
‘oude’ PvdA hadden verweten.

Van een geheel ander kaliber is het persoonlijke relaas van Tom Pauka, die
de titel ‘Tien over rood’ bedacht voor het manifest waarmee Nieuw Links de
aandacht binnen en buiten de partij naar zich toetrok. Hij portretteert zich-
zelf als een ‘beschroomde rebel’ die niet gemakkelijk de grenzen der betame-
lijkheid kon negeren. Pauka schetst de ambivalente reacties van het esta-
blishment op de rebelse acties van de vernieuwingsbeweging, bij zowel de
VARA als de PvdA, als was Nieuw Links ‘iets onvermijdelijks dat door de
tijdsgeest naar binnen was geblazen en waarvan je de opmars hooguit kon
vertragen’. Daarnaast lijkt hij te suggereren dat de ‘broederschap’ die Nieuw
Links voorstond in de alledaagse politieke praktijk niet altijd te vinden was;
‘we kwamen er nog het meest in de buurt op de tuinfeesten achter mijn huis’.

André van der Louw is wellicht de meest bekende Nieuw-Linkser geweest,
mede omdat hij voorzitter van de PvdA werd. Na zijn dood in 2005 ver-
scheen De razendsnelle opmars van Nieuw Links, dat hij met behulp van
Pauka in de maanden voor zijn overlijden heeft geschreven. Uit dit deels 
autobiografische boek, waarin Van der Louw naar een verklaring zoekt voor
de grote invloed die Nieuw Links zich al snel binnen de PvdA wist te verwer-
ven, zijn de inleiding en de epiloog in deze bundel overgenomen. Volgens de
auteur speelde het besef bij de partijleiding dat een royement van Nieuw
Links de dood in de pot zou betekenen, een belangrijke rol in de acceptatie
van de vernieuwingsbeweging en de vlucht die zij nam – iets waarop Pauka
ook hint. De ‘razendsnelle opmars van Nieuw Links’ leidde echter niet tot
een duurzame verandering van de PvdA, zo meent Van der Louw. Als voorzit-
ter had hij zijn best gedaan, vond hijzelf, mede door zijn pogen de PvdA blij-
vend om te vormen tot ‘actiepartij’. Die lijn werd evenwel niet voortgezet,

Inleiding
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met alle gevolgen van dien: ‘als je niks doet wordt de PvdA zó weer een be-
stuurderspartij’.

In dezelfde maand dat Nieuw Links zich manifesteerde met Tien over rood,
had ook de oprichting plaats van D’66 (in dit boek met apostrof geschreven,
naar de oorspronkelijke naam). Arie van der Zwan was bij beide ‘protest-
groepen’ betrokken; in zijn bijdrage brengt hij hun overeenkomsten en ver-
schillen ten tijde van hun totstandkoming in kaart. De opvatting van Hans
Gruijters en de andere oprichters van D’66 dat ideologieën hun maatschap-
pelijke en politieke relevantie hadden verloren, deelde hij ‘als socialist’ niet.
Hij erkent dat Nieuw Links evenmin veel ophad met beginselen en net als
D’66 pragmatisch te werk ging. Hij voelde zich destijds niettemin aangetrok-
ken tot de poging om met Tien over rood het sociaaldemocratische gedachte-
goed een nieuwe, eigentijdse invulling te geven. Daar lag volgens Van der
Zwan niet alleen het succes van Nieuw Links, maar ook zijn zwakte: Tien
over rood was niet meer dan een pamflet, en bovendien verschoof de vernieu-
wingsbeweging al snel haar aandacht van de inhoud naar de personen en de
partijorganisatie. Toen Van den Doel en Lammers zich op functies in de na-
tionale dan wel hoofdstedelijke politiek richtten en daarbij dongen naar de
steun van Nieuw Links, haakte hij diep teleurgesteld af: ‘Nieuw Links had
als vernieuwingsbeweging de weg ingeslagen die cynici hadden voorspeld.’

Naast Van den Doel, Pauka, Van der Louw en Van der Zwan heeft Arie van
der Hek meegeschreven aan Tien over rood. Zijn betrokkenheid bij Nieuw
Links werd net als bij enkele anderen al snel minder, zo stelt hij in zijn bijdra-
ge aan deze bundel – een door hem goedgekeurde weergave van een vraagge-
sprek dat redacteur Hietland met hem had. Van der Hek stoorde zich – net
als Van den Doel overigens – aan de samenwerking van Nieuw Links met het
volgens hem conservatieve ‘oud links’, dat zich bewoog rond het tijdschrift
Links. De ‘staatsgreep’ waarmee Van der Hek deze alliantie wilde torpede-
ren mislukte jammerlijk, waarna hij uit de kerngroep verdween. Hij had
moeite met de gerichtheid van Nieuw Links op het verwerven van posities in
de PvdA, die ten koste zou gaan van de inhoudelijke benadering. Waar Van
der Zwan na zijn ervaringen met Nieuw Links gedesillusioneerd zijn lid-
maatschap van de PvdA beëindigde, bleef Van der Hek echter nauw betrok-
ken bij de partij, waarvoor hij van 1973 tot 1987 Tweede Kamerlid was.

De hierboven genoemde vijf auteurs van Tien over rood en Jan Nagel be-
hoorden tot de Nieuw-Linksers van het eerste uur. Allen maakten zij deel uit
van de kerngroep – totdat ze eruit stapten, of eruit werden gezet. Tot slot ko-
men in deze bundel Hans Kombrink en Bert Middel aan het woord, die bei-
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den deel uitmaakten van de tweede generatie Nieuw-Linksers. Kombrink,
die vanaf het voorjaar van 1969 de opstelling van Nieuw Links mede zou
coördineren, schetst à la Nagel en Van der Louw een overwegend positief
beeld van de vernieuwingsbeweging. Dat Van den Doel uit de kerngroep
werd gestoten vanwege zijn kritiek op Lammers achtte hij juist, omdat de
eerstgenoemde bepaalde afspraken zou hebben geschonden. Kombrink
schenkt ook aandacht aan het Nieuw-Linkse concept van de actiepartij,
waaraan hij net als Van der Louw veel waarde hechtte. De Nieuw-Linkse na-
druk op buitenparlementaire activiteiten in combinatie met parlementaire
werkzaamheid doet sterk denken aan de hedendaagse SP.

Anders dan Kombrink is Bert Middel uitgesproken kritisch over Nieuw
Links. In zijn bijdrage gaat hij in op de machtsovername van Nieuw Links
op lokaal niveau – en dan met name in Groningen. Door afdelingen niet zel-
den via kunstgrepen in handen te krijgen, wisten de Nieuw-Linksers via de
afvaardiging naar de partijcongressen hun invloed in de landelijke PvdA ver-
der uit te bouwen. In Groningen bepaalden zij in belangrijke mate het ge-
meentelijke beleid, maar elders waren de gevolgen vaak minder groot, aldus
Middel. Hoewel hij oog heeft voor enkele positieve aspecten van Nieuw
Links, zoals het helpen bevorderen van de belangstelling voor de politiek, is
zijn oordeel over de vernieuwingsbeweging negatief: de machtsovername op
lokaal en nationaal niveau was een wisseling van elites, de regenten van wel-
eer maakten plaats voor nieuwe.

De conclusie van Middel dat met ‘de razendsnelle opmars van Nieuw
Links’ – zoals Van der Louw het opgewekt omschreef – de ene oligarchie
werd vervangen door de andere, wordt in deze bundel gedeeld door Van den
Doel, Van der Zwan en Van der Hek – overigens allen Nieuw-Linksers die al
na korte tijd uit de kerngroep verdwenen, al dan niet naar de uitgang gehol-
pen door de overige kerngroepleden. Het beeld van een nieuw partijesta-
blishment dat gevormd werd door voormalige Nieuw-Linksers komt groten-
deels overeen met de ontwikkeling die Hietland in zijn bijdrage schetst. Ook
Van Praag stelt dat Nieuw Links veel succes had bij het verwezenlijken van
de aflossing van de wacht, al wijst hij erop dat het politiek leiderschap stevig
in handen bleef van Den Uyl. Nieuw Links was in staat een belangrijk stem-
pel op de PvdA te drukken, geheel de dienst uitmaken kon het niet.

In de bijlagen 1 en 2 zijn de inleiding op Tien over rood respectievelijk het
zogeheten ‘Kort begrip’ opgenomen. In de eerste tekst zijn de tien punten
waarvoor Nieuw Links zich sterk maakte kernachtig vermeld; de tweede
tekst behelst een beknopte toelichting op die programmapunten. In de bijla-
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gen 3 en 4 zijn de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen en de samen-
stelling van de kabinetten in de periode 1946-1986 opgenomen.

De totstandkoming van deze bundel was mede mogelijk dankzij de hulp van
David Veldman, als student-assistent verbonden aan het Documentatiecen-
trum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. De auteurs willen verder HP/De Tijd en Uitgeverij Conserve bedanken
voor het verlenen van toestemming om het artikel van Van den Doel en delen
van het boek van Van der Louw in deze bundel op te nemen.

Gerrit Voerman en Chris Hietland
Groningen, juli 2016

Gerrit Voerman en Chris Hietland
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Nieuw Links in de Partij van de Arbeid, 1967-1971
Een beknopt historisch overzicht

Chris Hietland en Gerrit Voerman

‘Er waart een spook door Nederland: het spook van de ontevredenheid’, zo
begint het boekje Tien over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA –
met een knipoog naar de bekende openingszin van het Communistisch mani-
fest van Karl Marx en Friedrich Engels.1 Voor de Nederlandse pers, die op
maandagmiddag 3 oktober 1966 naar uitgeverij Polak & Van Gennep aan
de Amsterdamse Keizersgracht was getogen voor de presentatie van Tien
over rood, was het in elk geval zonneklaar dat het spookte in de PvdA. Het
was al het derde publieke vertoon van interne onvrede in korte tijd. Dat had
allemaal te maken met het zware verlies bij de verkiezingen voor de Provinci-
ale Staten en de gemeenteraden in het voorjaar, toen de partij gemiddeld zes
procent verloor ten opzichte van de verkiezingen van 1962. Na zes jaar van
oppositievoeren was de PvdA in april 1965 toegetreden tot het kabinet-Cals-
Vondeling, samen met de Katholieke Volkspartij (kvp) en de Anti-Revolutio-
naire Partij (arp), maar die regeringsdeelname pakte voor haar bepaald on-
gunstig uit.

Een paar dagen voor de presentatie van Tien over rood hadden 44 voor-
aanstaande PvdA’ers hun verontrusting kenbaar gemaakt in een open brief
in het partijblad Opinie. Zij misten een duidelijke politieke lijn, krachtige lei-
ding en een eigentijdse presentatie bij hun partij.2 Op geheel andere toon had
al een maand eerder het jonge partijbestuurslid Jan Nagel de aandacht op
zich gevestigd met het 74 pagina’s tellende geschrift Ha, die PvdA! In een di-
recte stijl en met veel bravoure maakte hij duidelijk een radicale PvdA voor
te staan, waarin ruimte geboden zou worden aan de aankomende nieuwe ge-
neratie. Hij verwachtte dat over een jaar of vier ‘het zaakje… volledig opge-
frist’ zou zijn.3

Nagel had het laatste hoofdstuk van Ha, die PvdA! ‘Nieuw links’ genoemd
(met een kleine letter ‘l’), refererend aan de links-radicale politieke groeperin-
gen die in de Verenigde Staten en andere westerse landen vooral onder stu-
denten steun vonden. De dissidente jongeren in de PvdA zouden zich met die
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naam tooien, maar dan wel met twee hoofdletters: Nieuw Links.4 Als een
van de initiatiefnemers van de oppositionele groep was Nagel aanwezig bij
de presentatie van Tien over rood bij Polak & Van Gennep. Hij zat echter
niet achter de tafel waar de auteurs hun plek hadden ingenomen om de aan-
wezige pers te woord te staan. Han Lammers (journalist bij De Groene Am-
sterdammer), die samen met Hans van den Doel (wetenschappelijk mede-
werker van de Gemeente Universiteit te Amsterdam), de eindredactie van het
manifest had verzorgd, benadrukte dat voor Nieuw Links afsplitsing van de
PvdA was uitgesloten. Medeauteur Arie van der Zwan vulde aan dat de
strijd binnen de partij moest worden gestreden.5 Dat zou de komende jaren
dan ook gebeuren.

Totstandkoming Nieuw Links en Tien over rood

Met Tien over rood trad Nieuw Links voor het eerst in de openbaarheid. In
de zomer van 1966 was een groep ontevreden PvdA-leden enkele malen bij-
eengekomen. Nagel had het initiatief genomen en met Van den Doel een aan-
tal geestverwanten aangezocht. Het opstellen van een alternatief politiek
programma voor de PvdA stond centraal. Lammers had begin september
voorgesteld dit met een toelichting als boekje uit te brengen. De bedoeling
was dat het een rol zou spelen in de voorbereiding op het buitengewone par-
tijcongres, dat het partijbestuur had uitgeschreven voor november. Haast
was geboden, want een nota van het bestuur over de actualisering van het ba-
sisprogramma, dat besproken zou worden in de lokale afdelingen, was in
aantocht. Een telefoontje van Lammers met uitgever en Nieuw Links-sympa-
thisant Rob van Gennep was voldoende om een snelle publicatie te regelen.6

De volgende zaterdag kwamen de acht auteurs bijeen in het grachtenhuis
van de uitgever in Amsterdam. Ze hadden twee dagen om het boekje te schrij-
ven. Behalve Lammers en Van den Doel waren verder aanwezig Tom Pauka,
chef van de afdeling klankbeelden bij de VARA-radio; André van der Louw,
perschef van de VARA; Rob de Rooi, werkzaam bij de Wiardi Beckman Stich-
ting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA; de linkse econoom
Arie van der Zwan; Arie van der Hek, voorzitter van de Federatie van Jonge-
rengroepen (fjg) in de PvdA; en de student economie Reinier Krooshof. Aan
de hoofdstukken werd in groepjes gewerkt, waarna het zondagavond tot een
geheel werd gesmeed. Pauka suggereerde de pakkende, aan een biljartspel
ontleende titel, die door de anderen met gejuich werd ontvangen.7
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Het in een weekeinde geschreven Tien over rood refereerde aan de tien
programmapunten die in het geschrift centraal stonden en de PvdA een
nieuw socialistisch elan moesten geven (zie de inleiding op Tien over rood,
die in bijlage 1 achter in deze bundel is opgenomen). Volgens de auteurs was
de partij in principieel opzicht onduidelijk en soms ook conservatief en was
het democratisch gehalte onvoldoende. Met het manifest beoogden ze de
partij een nieuwe toekomstvisie te geven. Aan branie ontbrak het de Tien
over rood-redactie in ieder geval niet.

Het geschrift bestond uit drie delen. Onder het kopje ‘Vrijheid’ werden de
onderwerpen behandeld die met democratische politiek te maken hadden.
In de Nederlandse politiek werden fundamentele tegenstellingen toegedekt
en had de burger te weinig zeggenschap, aldus Nieuw Links. Een van de
voorstellen was dat de PvdA voor de verkiezingen een minimumprogramma
zou opstellen. Alleen als de partij garanties kreeg dat het programma verwe-
zenlijkt werd, zou zij deelnemen aan een kabinet. ‘Gelijkheid’ was het om-
vangrijkste deel. Het handelde over sociaaleconomische doelstellingen die
de PvdA een radicaler profiel moesten geven, zoals een meer egalitaire inko-
mens- en vermogensverdeling alsmede zeggenschap van werknemers in be-
drijven. Onder ‘Broederschap’ besteedden de auteurs aandacht aan de inter-
nationale verhoudingen. Nieuw Links vond dat Nederland zijn invloed ster-
ker moest doen gelden bij het oplossen van problemen die de wereldvrede be-
dreigden. Het manifest pleitte voor verhoging van de uitgaven aan ontwikke-
lingshulp, erkenning van de communistische Duitse Democratische Repu-
bliek (ddr) en van de Vietcong (de communistische verzetsbeweging in
Zuid-Vietnam tijdens de Vietnamoorlog), en het uittreden van Nederland
uit de navo indien het dictatoriale Portugal lid zou blijven of het eveneens
dictatoriale Spanje zou toetreden.

Ontvangst Tien over rood

Om de impact van Tien over rood te vergroten, schreven Van den Doel en
Van der Louw mogelijke sympathisanten binnen de partij aan met de vraag
of zij de algemene strekking wilden onderschrijven van het politieke pro-
gramma van Nieuw Links (het zogeheten ‘Kort bestek’; zie bijlage 2 achterin
dit boek). Afgezien van de acht auteurs betuigden 66 personen hun adhesie.8

De meest opvallende sympathisant was oud-premier Willem Schermerhorn.
Verder stonden vooral veel studenten, wetenschappers en journalisten op de
lijst.
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Dat bij Nieuw Links een aantal journalisten betrokken was, resulteerde
niet alleen in een vlotte stijl, maar hielp ook bij het bereiken van het publiek.
Zo werd in het vara-programma Zin en tegenzin van Pauka onder leiding
van het sympathiserende PvdA-Eerste Kamerlid George Cammelbeeck ge-
discussieerd over ‘bezwaren die er bestaan tegen het beleid van de Partij van
de Arbeid en die op het buitengewoon congres op 11 en 12 november mis-
schien een rol zullen spelen’. Lammers was een van de genodigden. Van der
Louw vestigde met een persbericht de aandacht op de radio-uitzending.9 Van
den Doel noemde in een terugblik ‘de onmiddellijke greep op de berichtge-
ving’ een belangrijke reden voor het succes van Nieuw Links.10

Tien over rood werd wisselend ontvangen. Het Parool moest weinig heb-
ben van de voorstellen, die volgens de krant nog meer kiezers van de partij
zouden doen vervreemden.11 Vrij Nederland was positiever, maar meende
dat er meer nodig was dan de ‘klaroenstoot’ van het manifest om de malaise
bij de PvdA te overkomen: daarvoor waren enkele jaren van hard werken no-
dig.12 Hoewel de commentator van Het Vrije Volk enige kritiekpunten uitte
en samenhang miste, prees de nauw met de PvdA verbonden krant het boek-
je bovenal als een ‘hartverwarmend bewijs van politiek meedoen en meeden-
ken’.13 In dezelfde trant reageerde partijvoorzitter Sjeng Tans. Zonder in te
gaan op de inhoudelijke punten, onthaalde hij Tien over rood als een waar-
devolle bijdrage aan de discussie in de partij.14 Andere PvdA’ers toonden zich
kritischer, bijvoorbeeld over de voorstellen op het terrein van buitenlandse
politiek, maar de reacties waren toch overwegend welwillend.15

Het debuut van Nieuw Links in de PvdA

Een week na de publicatie van Tien over rood, in de nacht van 13 op 14 okto-
ber, viel het doek voor het kabinet-Cals-Vondeling. Daarmee kwam er een
einde aan de regeringsdeelname van de PvdA, die niet langer dan anderhalf
jaar had geduurd. Deze nacht vol politieke dramatiek zou de annalen van de
parlementaire geschiedenis ingaan als de ‘Nacht van Schmelzer’. De kvp was
voor de sociaaldemocraten de gebeten hond. De door vele PvdA’ers gevoel-
de aversie tegen rooms-rode samenwerking kreeg een flinke impuls. Tegelij-
kertijd werden de sociaaldemocraten die nacht verlost van de lijdensweg
waarop de kabinetsdeelname was uitgelopen.16

Het einde van de samenwerking tussen PvdA en kvp was een opsteker
voor Nieuw Links: het vergrootte de kansen op een andere opstelling van de
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PvdA. Uitnodigingen voor debatavonden in lokale afdelingen of andere bij-
eenkomsten stroomden binnen. Zo konden de Nieuw-Linksers na de publi-
catie van Tien over rood door het hele land hun denkbeelden propageren en
sympathisanten werven.17

Op het buitengewoon congres in Rotterdam in november 1966 toonde
Nieuw Links zich van zijn gematigde en constructieve kant. In het debat
voerden de woordvoerders van de groep de boventoon. Met goede manieren,
keurige pakken en vlotte babbels kweekten zij enige goodwill.18 De voorstel-
len van de oppositiegroep haalden het echter niet; het punt van het mini-
mumprogramma werd met ruime meerderheid weggestemd. Nieuw Links
had evenwel zijn visitekaartje afgegeven en in Rotterdam op voet van gelijk-
waardigheid meegedaan. Begin januari 1967 werd op het partijcongres in
Haarlem het programma vastgesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen
van 15 februari. Nieuw Links, dat wat feller opereerde dan in Rotterdam, be-
haalde daar enkele successen. In 1970 moest twee procent van het nationaal
inkomen aan ontwikkelingshulp worden besteed en de inkomenspolitiek
moest gericht zijn op nivellering.19

Een partij in de partij?

Ter voorbereiding op de congressen was Nieuw Links doorgegaan af en toe
bijeen te komen in Utrecht. Deze bijeenkomsten kregen een openbaar karak-
ter. De kerngroep, bestaande uit de redactie van Tien over rood en enkele an-
deren, wilde een achterban van gelijkgestemden mobiliseren om een machts-
factor van betekenis te kunnen worden in de partij. De Utrechtse vergaderin-
gen dienden als het platform waar sympathisanten elkaar konden treffen.20

Deze werden aangemoedigd om de standpunten van Nieuw Links in de loka-
le afdelingen te verdedigen en zich te laten verkiezen tot congresafgevaardig-
de, zodat de groep daar een vuist kon maken. Op de Utrechtse bijeenkom-
sten werden onder meer naderende congressen voorbereid en resoluties en
amendementen besproken. Vlak voor een congres belegde Nieuw Links een
speciale bijeenkomst waar de strategie nog eens kon worden doorgeno-
men.21

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 behaalde d’66 onder aanvoe-
ring van Hans van Mierlo vanuit het niets zeven zetels (zie tabel 3 in de bijla-
ge). De PvdA leverde zes zetels in, weliswaar twee minder dan de acht verlo-
ren zetels van de kvp, maar opnieuw een flinke klap. Van den Doel verover-
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de als enige Nieuw-Linkser een plek in de kamerbankjes. In een open brief
aan het partijbestuur verlangde de groep dat de PvdA geen deel zou nemen
aan de regering en dat de Tweede Kamerfractie tussentijds vernieuwd zou
worden. Bovendien uitte zij kritiek op de opportunistische ‘vrijerij’ van par-
tijleider Joop den Uyl met d’66 na de verkiezingen, zoals zij diens poging ty-
peerde om toenadering te zoeken.

Deze publieke wijze van groepsgewijs en gecoördineerd opereren wekte de
verontwaardiging van het partijbestuur. Partijvoorzitter Tans wilde de
Nieuw-Linksers duidelijk maken dat de club langs de geijkte kanalen moest
werken. Den Uyl bepleitte krachtdadiger optreden; georganiseerde acties
zouden de partij kapotmaken. Het partijbestuur wilde het echter niet op een
breuk laten aankomen en koos voor een gematigde opstelling. Tans waar-
schuwde niettemin dat de vorming van een partij in de partij niet geduld zou
worden.

Voor zover dat nog niet het geval was, had Nieuw Links de boodschap
over groepsvorming in de partij begrepen. Het had disciplinaire maatregelen
tot dan toe weten te voorkomen met een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo
kende Nieuw Links geen leden, bestuur of eigen periodiek. De grenzen van
wat wel en niet mocht, waren echter niet haarscherp. Dat Nieuw Links enigs-
zins tegemoet wilde komen aan de bezwaren van het PvdA-bestuur bleek op
de eerstvolgende landelijke bijeenkomst in Utrecht, toen de aanwezigen be-
sloten dat er geen besluiten zouden worden genomen, afgezien van dit ene
besluit.22 Dergelijk gegoochel met woorden wist niet iedereen binnen de par-
tij te overtuigen. Het verwijt dat Nieuw Links een partij binnen de partij
vormde, zou nog vaak klinken.

Het gedachtegoed van Nieuw Links

Na Tien over rood verschenen er nog drie publicaties van Nieuw Links,
waarin zij ook op andere terreinen stelling nam. In de zomer van 1967 werd
het dunne pamflet Een partij om mee te werken uitgebracht, waarin concrete
suggesties werden gedaan voor een democratischer structuur en werkwijze
van de PvdA.23 Partijleden in bestuurs- of vertegenwoordigende functies
dienden meer verantwoording af te leggen waardoor ze beter gecontroleerd
konden worden, dubbelfuncties moesten worden verboden en de doorstro-
ming in de bezetting van functies bevorderd. Onderling vertrouwen diende
als uitgangspunt plaats te maken voor ‘democratische controle’. Later in
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1967 kwam De meeste mensen willen meer uit, geredigeerd door Lammers,
Pauka en Van der Louw, en gewijd aan een socialistische cultuurpolitiek.24

Individuele ontplooiing en doorbreking van alle verstarde institutionele be-
lemmeringen stonden centraal. De samenstellers van de bundel kregen nogal
wat kritiek, zoals gebrek aan diepgang en theoretische onderbouwing.25 Het
regelmatig geuite verwijt dat Nieuw Links aan ideeënarmoede leidde, werd
er niet mee weerlegd.26

Beide publicaties pasten met hun accent op democratisering en invloed
van onderaf enerzijds en het belang van creativiteit en zelfontplooiing ander-
zijds naadloos in de internationale new left-beweging.27 Voor De macht van
de rooie ruggen, dat in september 1967 verscheen, gold dat in veel mindere
mate.28 In dit pleidooi voor structurele hervormingen van de economie werd
alle heil verwacht van de overheid. Gewapend met een meerjarenplan moest
de staat door middel van nationalisaties hervormingen realiseren. Dit afwij-
kende geluid was een gevolg van de betrokkenheid bij Nieuw Links van en-
kele personen van het blad Links, zoals Theo van Tijn. Zij vertegenwoordig-
den een vrij dogmatische, marxistische stroming, die veelal als oud-links
werd getypeerd. Binnen de kerngroep van Nieuw Links ontstond wrevel
over hun inbreng. Van den Doel, Krooshof en Van der Hek keerden zich te-
gen deze invloed van ‘oud-links’ in Nieuw Links.29

Strijd in het partijbestuur

Met name Tien over rood en Een partij om mee te werken waren relevant
voor Nieuw Links, omdat zij concrete voorstellen bevatten om het program
van de PvdA te radicaliseren respectievelijk haar organisatie te democratise-
ren. Om deze doeleinden te verwezenlijken, was het noodzakelijk cruciale
functies te in de partij te bezetten. Nieuw Links koos dan ook voor een mars
door de partij-instituties, gericht op een wisseling van de wacht. Een flinke
stap werd gezet op het partijcongres in november 1967, toen er zeven
Nieuw-Linksers in het 25-koppige partijbestuur werden verkozen.30 Van der
Louw werd bovendien tweede vicevoorzitter van de PvdA.31 Inhoudelijk
dolf Nieuw Links op het congres echter het onderspit; de door de groep ge-
steunde moties over de NAVO bijvoorbeeld kregen onvoldoende steun.32

In het partijbestuur vormden de zeven Nieuw-Linksers een minderheid.
Om toch zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen, opereerden ze vanaf
het begin als een groep binnen het bestuur. Voorafgaand aan de partijbe-
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stuursvergaderingen kwamen ze bijeen om zaken onderling af te stemmen.
De kopstukken van Nieuw Links bleven daarnaast contact onderhouden in
de kerngroep en ook de landelijke bijeenkomsten in Utrecht gingen door.33

Tegelijk was het niet eenvoudig voor de Nieuw-Linkse leden van het partij-
bestuur om hun radicale profiel te bewaren. De buitenwereld kreeg slechts
de besluiten en verklaringen van het partijbestuur onder ogen, de interne dis-
cussies die eraan voorafgingen niet. De bestuurlijke praktijk bleek taai: de
Nieuw-Linksers ondervonden regelmatig veel weerstand en het lukte hen niet
om een duidelijke stempel op de opstelling van het PvdA-bestuur te zetten.

In de loop van 1968 nam de frustratie over het gebrek aan resultaten in de
kringen van Nieuw Links toe, waarbij vooral partijleider Den Uyl het moest
ontgelden.34 In september presenteerden de zeven Nieuw-Linksers een ui-
terst kritische nota in het partijbestuur, waarmee zij een regelrechte crisissi-
tuatie creëerden. Het partijbestuur zou slecht functioneren en Den Uyl werd
verweten als voorzitter van de Tweede Kamerfractie het zelfstandig optre-
den van het partijbestuur zoveel mogelijk te belemmeren. De Nieuw-Link-
sers wilden meer dualisme tussen partijbestuur en fractie. Het was een fron-
tale aanval op de partijleider, die daarvan vanzelfsprekend niet gediend was.
Den Uyl wilde Nieuw Links binnen de partij houden, maar was niet van plan
inhoudelijk te veel toe te geven, laat staan zelf een stap opzij doen.35

Uiteindelijk werd de soep minder heet gegeten, want voor de partijraad die
zich over de ontstane toestand moest uitspreken, kwam Nieuw Links met
een afgezwakte versie van de gewraakte nota. Daartegenover stond dat in de
aanloop naar de partijraad bekend werd dat Nieuw Links ‘op tournee’ zou
gaan in de partij: op de eerste bijeenkomst in Nijmegen zouden alle zeven
Nieuw-Linksers in het partijbestuur aanwezig zijn.36 De vlam sloeg nu in de
pan. In een extra vergadering van het partijbestuur kwam onmiddellijk het
verwijt van ongeoorloofde groepsvorming op tafel. Een scheuring werd
door sommige verbijsterde bestuurders nu ‘welhaast onvermijdelijk’ ge-
noemd; de oud-voorzitter van de Tweede Kamerfractie Jaap Burger stuurde
er zelfs direct op aan. De Nieuw-Linksers zagen zich genoodzaakt te retire-
ren; zij gingen bovendien akkoord met een gezamenlijke verklaring waarin
de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse politieke opstelling van de PvdA
bij de Tweede Kamerfractie werd gelegd. Het partijbestuur zou de fractie wel
kritisch en constructief volgen, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de po-
litiek van de partij op de lange termijn. Verder werd in de verklaring expliciet
het vertrouwen uitgesproken in het beleid van de Tweede Kamerfractie en
haar voorzitter Den Uyl.37
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Nieuw Links had ingebonden en Den Uyl zag zijn positie als partijleider
bevestigd. Hiermee leek voorlopig de ergste kou uit de lucht. Toch werd het
een spannende en roerige partijraad, die voor het eerst in alle openbaarheid
werd gehouden. Partijvoorzitter Tans probeerde een discussie over het func-
tioneren van het bestuur af te kappen, wat tot grote irritaties leidde. Door
toedoen van Van der Louw liep het met een sisser af. Hij probeerde het con-
flict te bezweren door te benadrukken dat het in een pluriforme partij met te-
genstellingen de uitdaging was solidair met elkaar te blijven en vooral ook
door zijn toezegging dat Nieuw Links zijn kritiek binnen de partijcolleges
zou uiten.38

Na de partijraad deed Nieuw Links op het oog nog een stapje terug. De ge-
plande tournee zou zoveel mogelijk in samenwerking met de gewestelijke en
plaatselijke PvdA-afdelingen worden georganiseerd. Verder werd de ophef-
fing van de kerngroep aangekondigd. In de praktijk veranderde er echter
niet zo veel. De ambities van de Nieuw-Linksers waren niet minder gewor-
den; de ogen waren strak gericht op het congres van maart 1969. Nieuw
Links kwam zo nu en dan nog steeds in Utrecht bij elkaar, bereidde congres-
resoluties voor en dacht na over kandidaten voor partijfuncties.

Nieuw Links versterkt zijn positie

Op het partijcongres dat in maart 1969 in Den Haag plaatsvond, wilde
Nieuw Links zijn slag slaan. In een interne strategienota had de groepering
de partijbestuursverkiezing al aangewezen als ‘het punt waar alles om
draait’. In dat gremium moest een werkzame positie worden bemachtigd.
Mocht dat niet lukken, dan moest men niet met een paar man blijven zitten,
‘als vlag om de dubieuze lading te dekken’.39 De verkiezing van kandidaten
voor partijfuncties verliep voor Nieuw Links aanvankelijk teleurstellend.
Van der Louw werd weliswaar eerste vicevoorzitter, maar in de eerste stem-
ming kreeg hij slechts gezelschap van vier andere Nieuw-Linksers in het par-
tijbestuur. In de tweede ronde, een dag later, kwamen er echter nog vier bij.
Van vreugde maakte Van der Louw op het podium een paar sprongen, die als
zijn ‘berendans’ de geschiedenis zijn ingegaan. In totaal kwamen negen
Nieuw-Linksers in het partijbestuur dat 21 leden telde – dus bijna de helft.40

De verkiezing van het partijbestuur leidde nog tot rumoer in de partij. Tus-
sen de beide verkiezingsronden in had Van der Louw en zijn medestander
Ger Klein de congresafgevaardigden onder druk willen zetten om op de
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Nieuw-Linkse kandidaten te stemmen. Een brief van die strekking werd op
het laatste moment echter ingetrokken, na interne kritiek. Toen dit uitlekte
ging het tweetal onder druk van het nieuwe partijbestuur door de bocht; par-
tijvoorzitter Vondeling kon meedelen dat beiden hun voorgenomen actie be-
treurden.

Op het congres boekte Nieuw Links ook nog een aantal successen op stra-
tegisch, organisatorisch en programmatisch terrein. De door Lammers inge-
diende ‘anti-kvp-motie’ werd aangenomen, waarmee regeringssamenwer-
king met de grootste politieke partij na de komende Kamerverkiezingen
werd uitgesloten. Door toedoen van het partijbestuur was er in de motie
sprake van ‘huidige kvp’, wat nog enige ruimte in de toekomst liet. Ook wa-
ren er onder meer wijzigingen doorgevoerd in de organisatiestructuur van
de PvdA, die deels overeenkwamen met door Nieuw Links bepleitte verande-
ringen. Het partijbestuur werd teruggebracht tot 21 leden, waarvan er nog
slechts zeven Kamerlid mochten zijn. De partijvoorzitter mocht – tegen de
zin van Nieuw Links – wel nog Kamerlid zijn. Verder werd de kandidaatstel-
ling voor de Tweede Kamer volledig gedecentraliseerd, wat de gewestelijke
afdelingen veel macht gaf, ten koste van het partijbestuur.41 Ten slotte stem-
de het congres nog met een nipte meerderheid voor de onvoorwaardelijke er-
kenning van de ddr, al werd een ander speerpunt van Nieuw Links, het
voorwaardelijke navo-lidmaatschap van Nederland, verworpen.

Na het congres van maart 1969 volgden er nog regelmatig botsingen tussen
Den Uyl en de Nieuw-Linksers in het partijbestuur, maar de meningsverschil-
len werden onder voorzitterschap van Vondeling – die Tans was opgevolgd –
intern uitgevochten. De principes eenheid van beleid en collectieve verant-
woordelijkheid werden geaccepteerd.42 Dat werd bijvoorbeeld duidelijk bij
de discussies over de bezetting van het bestuurlijke centrum van de Gemeente
Universiteit in Amsterdam, het Maagdenhuis, in mei 1969. De studenten wil-
den met de actie hun eis voor medezeggenschap op alle niveaus kracht bijzet-
ten. In opdracht van burgemeester én PvdA’er Ivo Samkalden ontruimde de
Amsterdamse politie hardhandig het gebouw. Den Uyl veroordeelde in de
Tweede Kamer de Maagdenhuisbezetting. De mogelijkheden voor overleg
waren nog niet uitgeput en er was geen sprake van een noodsituatie, die zo’n
extreme actie kon rechtvaardigen.43 Zeventig Nieuw-Linksers uitten in een
brief aan de fractie en het partijbestuur kritiek op dat standpunt en verklaar-
den zich solidair met de actievoerende studenten. Het partijbestuur schaarde
zich echter unaniem achter de veroordeling van de bezetting door Den Uyl.
Er was een stevige discussie aan voorafgegaan, maar die bleef binnenska-
mers.44

Chris Hietland en Gerrit Voerman

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 24



25

De opheffing van Nieuw Links

Nu veel vooraanstaande Nieuw-Linksers een functie in de partij bekleedden
of waren afgehaakt (zoals Van der Zwan), trad er na het congres van maart
1969 een nieuwe lichting in de vernieuwingsbeweging op de voorgrond.45

Op een bijeenkomst na de Maagdenhuisbezetting besloot Nieuw Links toe-
nadering te zoeken tot buitenparlementaire actiegroepen. De PvdA moest
zich omvormen tot ‘actiepartij’, waarbij Nieuw Links voor zich een taak zag
weggelegd als knooppunt: de groep begon met de opbouw van een netwerk
van correspondenten, waardoor informatie over acties snel kon worden ver-
spreid.46 Maar weinig prominente Nieuw-Linksers van het eerste uur waren
daarbij betrokken. Ondanks deze nieuwe initiatieven leek het vuur op
Nieuw Links-bijeenkomsten wat minder te branden dan in de eerste jaren.47

De Nieuw-Linksers in het partijbestuur zochten elkaar nog steeds rondom
de vergaderingen op voor overleg. Een enkele keer kwamen ze zelfs een heel
weekend bij elkaar.48 Die formule van een informeel weekend met een selecte
groep politiek gelijkgestemden zou aan het begin van de jaren zeventig nog
regelmatig herhaald worden.

Op het PvdA-congres in Groningen in januari 1970 bleek dat de integratie
van Nieuw Links in de partij vergevorderd was. Van een stammenoorlog
was geen sprake meer. Verslaggevers viel het op dat de partijcultuur enorm
veranderd was. Onder invloed van Nieuw Links ging het er in de PvdA ge-
heel anders aan toe dan eerder. Volgens Joris van den Berg van Vrij Neder-
land was ‘de macht die vroeger voorbehouden was aan een aantal voorman-
nen op het podium en die werd uitgedragen langs de vermanende, vaderlijke
toon van het leiderschap’ verlegd naar ‘de partijtechnische dictatuur van de
zaal, die niet meer vermaande of verklaarde, alleen nog aannam of ver-
wierp.’49

Slot

Werd Van der Louw, een van de kopstukken van Nieuw Links, de toekomsti-
ge voorzitter van de PvdA? Die kwestie begon in de tweede helft van 1970 te
spelen en er werd vanuit Nieuw Links flink voor hem gelobbyd.50 Partijvoor-
zitter Vondeling wilde uiteindelijk Van der Louws kandidatuur steunen, maar
vond dat daar wel een gebaar van Nieuw Links tegenover moest staan. De
groepering moest na ruim vier jaar stoppen met haar activiteiten. Op een
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chaotische bijeenkomst van de vernieuwingsbeweging, begin oktober, stelde
een viertal prominente Nieuw-Linksers inderdaad voor de beweging op te
heffen, al werd de verbinding met Van der Louws kandidatuur niet in alle
openheid gelegd. Die dag kwam men er in Utrecht niet uit, maar op 28 no-
vember 1970 besloot de meerderheid van de vergadering tot een compromis:
Nieuw Links zou voorlopig in de ijskast verdwijnen.51

Nieuw Links was in bijna vijf jaar tijd een belangrijke en niet meer weg te
denken machtsfactor geworden in de PvdA. Zijn machtsstrategie, die boven-
al was gericht op het veroveren van posities in de top van de partij, was ui-
terst succesvol gebleken. Het optreden en de invloed van de vernieuwingsbe-
weging riep echter weerstand op in de partij, vervreemdde een deel van de le-
den van de PvdA en droeg in belangrijke mate bij aan de afsplitsing van De-
mocratisch-Socialisten 1970 (DS’70). Ondanks verwijten en conflicten bleef
Nieuw Links binnen de partij, zoals de auteurs van Tien over rood zich al bij
de presentatie van dat geschrift hadden voorgenomen. Dit kwam in de eerste
plaats omdat de groepering veel steun in de partij wist te mobiliseren, maar
ook omdat zij op beslissende momenten bereid bleek wat gas terug te nemen.
Een partij in de partij was Nieuw Links wel. Dat de vernieuwingsbeweging
binnen de partij bleef was dan ook niet uitsluitend haar verdienste, maar ook
een gevolg van de opstelling van het door haar gesmade partij-establishment.
Niet alleen Tans, maar ook Den Uyl, Vondeling en anderen was er veel aan
gelegen de veelal relatief jonge leden binnen de partij te houden en met hen
de discussie aan te gaan over veranderingen binnen de PvdA. Deze apaiseren-
de houding was volgens de Amerikaanse historicus James Kennedy typerend
voor de Nederlandse ‘regenten’ in die tijd, niet alleen binnen de PvdA.52

Op het partijcongres in februari 1971 werd Van der Louw met brede steun
gekozen tot voorzitter van de PvdA. Ook de doorstroom van Nieuw-Link-
sers naar het partijbestuur ging door. Met elf bestuursleden vormden ze nu
zelfs voor het eerst een meerderheid.53 In mei 1971 kwam Nieuw Links nog
eenmaal bij elkaar, maar de beweging werd niet weer tot leven gewekt.
Nieuw Links verdween van het toneel, maar zijn geest bleef nog lange tijd
over de partij vaardig.
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Voorzichtig radicaal
Nieuw Links vergeleken met Nederlandse voorgangers 
en geestverwanten elders in Europa

Paul Lucardie

De jaren zestig waren een periode van versnelde veranderingen, bijna overal
ter wereld. De Europese mogendheden hadden hun koloniën verloren, de
nieuwe staten in Afrika en Azië worstelden met hun verleden. Nationalisti-
sche bewegingen roerden zich ook in de Arabische wereld, in Vlaanderen en
Quebec. In Zuid-Afrika laaide de strijd tegen de apartheid op. De Koude
Oorlog tussen het Sovjetblok en het ‘Vrije Westen’ leek enigszins te betijen,
maar had in Vietnam een bijzonder heet karakter gekregen waarbij napalm
veel slachtoffers maakte. In Indonesië mondde de strijd tussen pro-westerse
en pro-communistische krachten uit in een massale slachting onder laatstge-
noemden. In China brak een van bovenaf gestimuleerde Culturele Revolutie
uit, die eveneens vele slachtoffers zou eisen. In de Verenigde Staten woedde
een andere strijd: die om burgerrechten voor de zwarte bevolking – meestal
vreedzaam maar af en toe ook gewelddadig. In Latijns-Amerika staken gue-
rillabewegingen de kop op, al dan niet door de Cubaanse revolutie en haar
icoon Che Guevara geïnspireerd. En in West-Europa, Noord-Amerika en Ja-
pan begonnen studenten en andere jongeren van de naoorlogse babyboom-
generatie zich te roeren en democratisering van de universiteit en de samenle-
ving als geheel te eisen. In veel westerse landen ontstonden bovendien bewe-
gingen voor ontwapening en voor internationale solidariteit, iets later ge-
volgd door feministische vrouwengroepen en andere emancipatiebewegin-
gen en actiegroepen voor milieubescherming.

Een deel van deze actiegroepen voor democratisering, emancipatie en inter-
nationale solidariteit tooide zich met de naam ‘New Left’, ‘Nouvelle Gauche’,
‘Neue Linke’, ‘Nuova Sinistra’ oftewel ‘Nieuw Links’. Ze zetten zich daarmee
af tegen ‘oud links’, waarmee zowel de aanhangers van het Sovjet-communis-
me als van de westerse sociaaldemocratie bedoeld werden. Een coherente be-
weging was de New Left allerminst en de grenzen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ wa-
ren lang niet altijd duidelijk en scherp. In deze bijdrage wordt de term ‘New
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Left’ als generieke term gebruikt voor alle bewegingen die zich tegen oud-
linkse communisten en sociaaldemocraten afzetten en een nieuwe richting
meenden in te slaan, met als voornaamste doelstelling de radicale democrati-
sering van staat en samenleving ‘van onderaf’, door directe, buitenparlemen-
taire actie – al dan niet in combinatie met optreden in het parlement –, waar-
bij mentaliteitsverandering of ‘culturele revolutie’ vaak even belangrijk wer-
den gevonden als sociaaleconomische of ‘structurele’ veranderingen.1 Naast
deze primaire kenmerken zouden het streven naar internationale solidariteit,
ontwapening en later milieubehoud en emancipatie van vrouwen, homo’s en
etnische minderheden als secundaire kenmerken beschouwd kunnen worden.

Anders dan de oud-linkse stromingen legde de New Left dus in het alge-
meen meer nadruk op zogeheten postmaterialistische dan op materialisti-
sche doelstellingen als sociale zekerheid, werkgelegenheid en veiligheid.2

Daarin onderscheidde de New Left zich doorgaans ook van trotskisten en
maoïsten, die bovendien vaak andere opvattingen over democratisering
koesterden. New Left-bewegingen grepen in hun streven naar radicale de-
mocratie overigens niet zelden terug op oudere opvattingen, bijvoorbeeld uit
anarchistische of syndicalistische tradities.

In Nederland eiste Nieuw Links in de Partij van de Arbeid de term op. Ook
al koesterde deze groep soortgelijke idealen als haar naamgenoten elders,
vanwege haar sociaaldemocratische achtergrond en voorzichtige, meer par-
lementaire dan buitenparlementaire opstelling zou zij in de internationale
New Left-context vooral in haar eerste jaren toch een buitenbeentje ge-
noemd moeten worden.3 Provo, de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) en
iets later de Politieke Partij Radikalen (PPR) passen eigenlijk beter in het in-
ternationale profiel van de New Left.4

In deze bijdrage wordt Nieuw Links in de PvdA vergeleken met verwante be-
wegingen in andere Europese landen, maar ook met voorgangers, dat wil zeg-
gengroeperingendie eerderdeNederlandse sociaaldemocratie trachtten tever-
nieuwen en ‘verlinksen’. Deze vergelijking zal wellicht meer inzicht bieden in
hetbijzonderekarakter van Nieuw Links en zijn rol in de Nederlandse politiek.

Voorgangers: Tribunisten, De Socialist en 
het Sociaal-Democratisch Centrum

Geschiedschrijvers van de sociaaldemocratie beschouwen vaak de oprich-
ting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in 1894 als begin
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van deze stroming en slaan de rond 1880 ontstane Sociaal-Democratische
Bond (SDB) dan over.5 Nu vormde de SDB een zeer heterogeen gezelschap;
naast sociaaldemocratische reformisten telde hij ook utopische socialisten
en anarchisten onder zijn leden. Laatstgenoemden zouden in de jaren negen-
tig langzamerhand gaan domineren. De ‘echte’ sociaaldemocraten rond Pie-
ter Jelles Troelstra verzetten zich tegen het toenemend antiparlamentarisme
van de SDB en verlieten de partij dan ook in 1894 om vervolgens de SDAP te
stichten. Troelstra en zijn medestanders waren jonger maar zeker niet radica-
ler dan Ferdinand Domela Nieuwenhuis, de charismatische leider van de
SDB.6 Ze hadden dus weinig overeenkomsten met Nieuw Links. De groep
rond Domela Nieuwenhuis had er wellicht iets meer mee gemeen: het stre-
ven naar democratisering van de staat, via algemeen kiesrecht en ‘directe
wetgeving door het volk’, maar ook democratisering van de samenleving; ar-
beiders zouden hun directie mogen kiezen, bijvoorbeeld.7 Toch lijkt het wat
overdreven om te beweren dat Nieuw Links geen andere ideeën huldigde
dan de ‘Domela-groep’, zoals de publicist Jacques de Kadt in een nogal pole-
misch pamflet beweerde.8 Afgezien van de ideeën was de context totaal ver-
schillend: de ene groep probeerde moeizaam een nieuwe partij op te bouwen,
de andere trachtte een gevestigde grote partij van binnenuit te verjongen en
te veranderen.

Tribunisten

De SDAP kende in haar bestaan van ruim vijftig jaar twee interne oppositie-
groeperingen die in meer opzichten met Nieuw Links te vergelijken zijn, om-
dat zij grotendeels bestonden uit jongeren die van binnenuit de partij wilden
veranderen en radicaliseren. De eerste ontleende haar naam aan het week-
blad De Tribune, in 1907 opgericht door het driemanschap David Wijn-
koop, Willem van Ravesteyn en Jan Ceton. Zij waren toen net de dertig ge-
passeerd, dus ongeveer vijftien jaar jonger dan Troelstra en zijn generatiege-
noten.9 De socioloog Henny Buiting, die de geschiedenis van de Tribunisten
nauwgezet heeft vastgelegd, beschrijft hen als een ‘andere generatie dan de
oprichters en vroege leden van de SDAP’.10

Vanuit hun ‘jeugdig radicalisme’ (Buiting) konden de Tribunisten weinig
begrip opbrengen voor de compromissen die de ouderen gesloten hadden in
de schoolstrijd en het agrarische vraagstuk. Voor deze doctrinaire marxisten
diende ook in deze kwesties de klassenstrijd tussen proletariaat en bourgeoi-
sie centraal te staan, zonder compromissen met confessionele groeperingen
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of met zelfstandige boeren. De partij zou bovendien sterker stelling moeten
nemen tegen het kolonialisme.11 De SDAP bewees in hun ogen slechts lippen-
dienst aan het marxisme, in haar beginselprogramma en in het theoretisch
tijdschrift De Nieuwe Tijd, maar week daar in de praktijk steeds meer van af.
Ze zou zich minder op het parlementaire werk en meer op buitenparlemen-
taire actie, demonstraties en stakingen moeten richten. De partij zou haar
doel immers niet door geleidelijke hervormingen, maar alleen door een revo-
lutie kunnen bereiken.

De Tribunisten wilden niet alleen de koers van de partij wijzigen, maar
ook de macht overnemen – en ambieerden daarbij volgens Buiting vaak ook
zelf een politieke carrière.12 Naast de publicatie en verspreiding van het
weekblad organiseerden ze in een aantal plaatsen ‘socialistische ontwikke-
lingsverenigingen’ en bedreven ze marxistische scholing op zondagochten-
den.13 In enkele afdelingen wisten de Tribunisten inderdaad de macht te grij-
pen. Troelstra noemde hen dan ook ‘een partij in de Partij’ en eiste een ver-
bod op hun blad.14 De richtingenstrijd nam snel scherpere vormen aan, met
persoonlijke aanvallen en intriges. In februari 1909 stemde een buitenge-
woon partijcongres in Deventer voor het royement van de Tribunisten. Een
week later besloten deze een nieuwe partij op te richten, de Sociaal-Demo-
cratische Partij (SDP). De SDP nam het beginselprogramma van de SDAP
over – dat was immers in haar ogen nog wel marxistisch.15 In 1919 zou de
SDP naar Russisch voorbeeld haar naam veranderen in Communistische Par-
tij in Nederland (CPN).16

De Socialist

Met de Tribunisten zouden echter niet alle marxisten uit de SDAP verdwij-
nen. Zo’n twintig jaar later, in 1928, groepeerde zich opnieuw een interne,
marxistisch denkende en relatief jeugdige oppositie rond een weekblad. De
redactie van het blad De Socialist werd gevormd door Edo Fimmen, Jacques
de Kadt en Piet Schmidt. Fimmen, voorzitter van de Internationale Trans-
portarbeidersfederatie, was toen al een eind in de veertig, maar hield zich
wat op de achtergrond. Schmidt werkte voor het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen (NVV). De bij de posterijen werkzame autodidact De Kadt
had zich met een aantal jongeren pas in 1928 bij de SDAP aangesloten, nadat
hij in de CPN oppositie had gevoerd tegen het autoritaire leiderschap van
Wijnkoop, Ceton en Van Ravesteyn en korte tijd een eigen organisatie had
geleid, de Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs (BKSP).17
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De Kadt en Schmidt waren begin dertig en daarmee ruim twintig jaar jonger
dan Willem Albarda en Jan Oudegeest, de toenmalige fractievoorzitter res-
pectievelijk partijvoorzitter van de SDAP.18 De actieve aanhang van De Soci-
alist bestond volgens de politicoloog Peter Jan Knegtmans vooral uit jonge
intellectuelen, veelal hoewel niet per se marxisten.19 Ook de historicus Koen
Vossen benadrukt de generatiekloof tussen de partijtop en de jeugdige aan-
hangers van De Socialist.20 Hij wijst bovendien op een mentaliteitsverschil;
de jongeren zagen het socialisme vaak als ‘allesomvattende levensstijl’ en ver-
wachtten van de linkse oppositie ‘activisme en theoretische zuiverheid’.21 In
een terugblik ruim vijftig jaar later herinnert zich één van die jongeren van
toen, Stien de Ruyter-de Zeeuw, dat Schmidt via zijn functie bij het NVV ook
jongere arbeiders wist mee te krijgen, terwijl De Kadt vooral jongere intellec-
tuelen aansprak.22

In De Socialist werd kritiek geleverd op het koloniale beleid van de SDAP en
gepleit voor onafhankelijkheid van Nederlands-Indië, maar ook voor meer
nadruk op ontwapening en socialisatie van de productiemiddelen.23 Men
keurde het streven van de partijtop naar een coalitie met de Rooms-Katholie-
ke Staatspartij (RKSP) af en zag meer heil in buitenparlementaire actie, en al
was men niet per se antiparlementair, het uiteindelijke doel was toch ‘de dic-
tatuur van het proletariaat’.24 De economische crisis leek een nieuwe kans te
bieden om de arbeiders voor het socialisme te mobiliseren, mits alle revoluti-
onaire krachten – socialisten, communisten en syndicalisten – zich daarvoor
zouden inzetten. ‘Het Socialisme – nu!’ was de leus.25 De aanhangers van De
Socialist hielden bijeenkomsten, vaak op zaterdagavond bij leden thuis, en
scholingsweekenden.26 In 1930 boekten ze enig succes, toen de SDAP op
haar koloniaal congres het recht van Nederlands-Indië op onafhankelijk-
heid erkende. Kort daarna werd Schmidt in het partijbestuur gekozen.27

De partijtop had wellicht gedacht Schmidt hiermee in te kapselen. Hij en
vooral De Kadt werden vaak als cryptocommunisten beschouwd en van
communistische cellenbouw binnen de SDAP beticht. Het blad De Socialist
werd in 1931 onder druk van de partijleiding opgeheven, maar na een mis-
lukte poging tot samenwerking met de partijtop in een nieuw weekblad ver-
scheen een jaar later weer een oppositioneel blad, De Fakkel, onder redactie
van Schmidt, De Kadt en later ook Frank van der Goes – één van de oprich-
ters van de SDAP die nog lid van de SDB was geweest. Op het paascongres
van de SDAP, in maart 1932 in Haarlem, steunde een meerderheid het voor-
stel van het partijbestuur om dit blad te verbieden. Kort daarop verlieten De
Kadt en Schmidt met een groot deel van hun aanhang de partij en richtten de
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Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP) op.28 In 1935 zou de OSP met de
Revolutionair Socialistische Partij (RSP) – voortgekomen uit een splitsing in
de CPN – fuseren tot Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP).
Deze RSAP was evenmin een lang leven beschoren: in 1940 door de Duitse
bezetter verboden, zou ze na de bevrijding niet heropgericht worden.29

Sociaal-Democratisch Centrum

De SDAP werd na de Tweede Wereldoorlog wel heropgericht, om kort daar-
na met enkele andere partijen en groeperingen op te gaan in de PvdA. Ook in
de nieuwe partij trachtten marxisten en andere radicale socialisten zich te or-
ganiseren. Aangezien de PvdA interne organisatie op levensbeschouwelijke
basis in ‘werkgemeenschappen’ aanmoedigde – vooral om protestanten en
rooms-katholieken aan te trekken – wilden ze een marxistische werkgemeen-
schap stichten, onder de onschuldig klinkende naam ‘Sociaal-Democratisch
Centrum’ (SDC).30 Voorzitter werd de marxistische econoom Sam de Wolff,
die in 1909 met de Tribunisten naar de SDP was gegaan maar vier jaar later
naar de SDAP was teruggekeerd.31 Het SDC verdedigde het in de kern marxis-
tische gedachtegoed van het ‘oude’ socialisme – de klassenstrijd, de centrale
rol van de arbeidersklasse, het materialisme, de socialisatie van de productie-
middelen – tegen kritiek van ‘nieuwe’ socialisten die in de PvdA de toon aan-
gaven.32 Men sloot samenwerking met communisten niet uit, maar keurde
de oriëntatie van de CPN op de autoritaire Sovjet-Unie af en benadrukte dat
socialisme zonder democratie onmogelijk was.33 Korte tijd later zou het SDC
zich heftig verzetten tegen de koloniale ‘politionele acties’ in Indonesië.

Het partijbestuur beschouwde het SDC niet als een levensbeschouwelijke
maar als een politieke groepering en weigerde het als werkgemeenschap te
erkennen. Het SDC maakte zich daarop los van de partij, maar ontplooide
weinig activiteiten meer.34 In 1955 werd het echter nieuw leven ingeblazen,
ten dele door dezelfde groep rond De Wolff, ten dele door nieuwe mensen:
marxisten met sympathie voor de door de Russische revolutionair Leon
Trotski opgerichte Vierde Internationale, die het tijdschrift Perspectief uitga-
ven, zoals Theo van Tijn.35 Niet alleen marxisten sloten zich aan, maar bij-
voorbeeld ook een christelijk socialist als de predikant Jan Buskes en een pa-
cifist en religieus socialist als Jacq Engels.36 De Wolff werd opnieuw voorzit-
ter. Jong waren ze bepaald niet meer: Engels was in 1955 bijna 60, De Wolff
werd dat jaar 77, Buskes 56. De trotskisten waren over het algemeen wel iets
jonger: Van Tijn werd 28 in 1955. Later werden er bovendien contacten ge-
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legd met de socialistische studentenvereniging Politeia.37 Niettemin kan het
SDC moeilijk een jongerenbeweging genoemd worden.

Het SDC kende een formeel lidmaatschap en beschikte vanaf 1956 over
een officieel orgaan, het blad Perspectief, dat vervolgens Socialistisch Per-
spectief werd genoemd.38 Het blad schonk veel aandacht aan internationale
ontwikkelingen en steunde antikoloniale bewegingen, onder meer in Alge-
rije. Voorts verdedigde het SDC het streven naar socialisatie van de produc-
tiemiddelen, dat de PvdA in 1959 uit haar nieuwe beginselprogramma zou
schrappen.39 In de internationale sfeer pleitte het voor neutralisme en tegen
kernwapens, iets later ook tegen de NAVO.40 Het SDC was tevens tegen gelei-
de loonpolitiek, die afbreuk zou doen aan de klassenstrijd, alsmede tegen 
samenwerking met de Katholieke Volkspartij (KVP) – de dominante coalitie-
partner van de PvdA in de jaren vijftig.41 De KVP reageerde scherp afwijzend.
Vervolgens kwam ook het partijbestuur in actie en verklaarde in 1959 het
lidmaatschap van het SDC onverenigbaar met dat van de PvdA. Het SDC ont-
bond zich in 1960, maar Socialistisch Perspectief bleef nog vijf jaar bestaan,
en ging daarna op in het blad Links.42 De Wolff overleed in 1960, Engels
sloot zich aan bij de in 1957 opgerichte PSP, Buskes, Van Tijn en anderen ble-
ven lid van de PvdA.43

Nieuw Links

Nieuw Links volgde een ander spoor dan het ‘oud-linkse’ SDC.44 De voorlie-
den van de groep waren bij haar ontstaan in 1966 beduidend jonger dan de
oprichters van het SDC en ook een stuk jonger dan de vijftigers in de partij-
top: veelal dertigers, enkele twintigers, een paar ouderen.45 Qua leeftijd wa-
ren ze dus wel te vergelijken met de Tribunisten van 1907 en de redactieleden
van De Socialist in 1928. Meer dan hun voorgangers benadrukten ze hun
leeftijd.46 Ze pleitten ook openlijk voor ‘verjonging’ van de PvdA en ‘het af-
lossen van de wacht’.47 Evenals de aanhangers van De Socialist verschilden
ze van de oude generatie in levensstijl en opvatting van politiek; hun stijl was
echter niet ascetisch en collectivistisch, maar eerder hedonistisch en indivi-
dualistisch.48 Ze schaarden zich niet zoals hun voorgangers rond een blad,
wat hen minder kwetsbaar maakte voor het verwijt een interne oppositie te
vormen. Wel lieten ze verschillende vlot geschreven boekjes het licht zien –
mede mogelijk gemaakt door de deelname van journalisten en door goede
contacten met uitgevers.49 Ze kenden evenmin een formeel lidmaatschap, zo-
als het SDC, maar vormden een informeel netwerk dat regelmatig op openba-
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re bijeenkomsten bij elkaar kwam en elkaar in verschillende contexten had
leren kennen – de Federatie van Jongerengroepen in de PvdA (FJG), de VARA,
de onafhankelijke Socialistische Jeugd (SJ), het weekblad Tijd en Taak
(Weekblad voor evangelie en socialisme) en het blad Links, feitelijk de opvol-
ger van het aan het SDC gelieerde Socialistisch Perspectief.50

Het was een nogal divers gezelschap, vooral in ideologisch opzicht. De SJ
stoelde, evenals het blad Links, op tamelijk orthodoxe marxistische beginse-
len.51 Naast het marxisme zou een vorm van anarchisme sommige Nieuw-
Linksers inspireren, getuige de publicatie De meeste mensen willen meer die
in samenwerking met de aan Provo verwante Maastrichtse groep Ontbijt op
Bed tot stand was gekomen.52 Anderen voelden zich meer aangesproken
door moderne sociaaldemocraten als de Nederlandse econoom Jan Tinber-
gen en zijn Amerikaanse vakgenoot John Kenneth Galbraith; elders heb ik ze
egalitaire etatisten genoemd, omdat ze via staatsingrijpen, belastingen, on-
derwijspolitiek en collectieve voorzieningen meer gelijkheid nastreefden
zonder het kapitalisme af te willen schaffen.53 De onderlinge verschillen
moeten echter ook niet overdreven worden. De uit de SJ afkomstige Arie van
der Zwan leverde een bijdrage aan bovengenoemde bundel De meeste men-
sen willen meer waarin hij de verheerlijking van de arbeid door de ‘oude soci-
alisten’ (lees: marxisten) afwees en pleitte voor een ‘kulturele revolutie’ en
beslissingsrecht voor de arbeiders in een onderneming.54 En Van Tijn, ooit
als trotskist lid van het SDC geworden, schreef in de inleiding tot de groten-
deels door medewerkers van het blad Links geschreven bundel De macht der
rooie ruggen, dat hun als doel niet zozeer een socialistische maar een gemeng-
de economie voor ogen stond, zij het dan met wezenlijk meer overheidsin-
vloed en meer gemeenschapsvoorzieningen dan in het bestaande stelsel.55

Dat is natuurlijk een klassiek sociaaldemocratisch doel dat Nieuw Links
waarschijnlijk deelde met de meerderheid van de PvdA.56

Nieuw Links plaatste wel wat andere accenten en ging vaak iets verder,
met name in het streven naar herverdeling van inkomens en naar democrati-
sering van bedrijven en andere instellingen, waaronder de PvdA zelf.57 Ook
ijverde de groep voor internationale solidariteit en ontspanning. De aan-
dacht hiervoor had Nieuw Links gemeen met zijn voorgangers, maar de an-
dere onderwerpen eigenlijk niet. Die voorgangers besteedden minder aan-
dacht aan democratisering van de samenleving en al helemaal niet aan demo-
cratisering van de eigen partij.

Op strategisch gebied zien we eveneens overeenkomsten naast verschillen.
Nieuw Links verzette zich evenals zijn voorgangers tegen samenwerking met
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de confessionele partijen – en in het bijzonder de katholieken – en streefde
naar polarisatie op politiek gebied.58 De PvdA zou een minimumprogramma
moeten vaststellen voor deelname aan een coalitie.59 Nieuw Links pleitte
evenals zijn voorgangers in de SDAP voor meer buitenparlementaire actie,
maar niet in dezelfde mate en niet met dezelfde bedoeling. De groep streefde
wel naar een nauwelijks nader gespecificeerde ‘kulturele revolutie’ maar niet
naar een politieke revolutie, zoals de Tribunisten en de aanhangers van De
Kadt en Schmidt. Buitenparlementaire acties, zoals het vooral door Hans
van den Doel en Tom Pauka geïnitieerde huurdersprotest, dienden niet om
de burgerlijke (parlementaire) democratie omver te werpen maar om haar te
verbeteren.60 In Tien over rood pleitte men juist voor versterking van het par-
lement.61 Zelfs een radicale Nieuw-Linkser als Arend Voortman zag buiten-
parlementaire actie toch vooral als verbetering van de binding met de achter-
ban en ‘reanimatie’ van de parlementaire democratie.62

Alles bij elkaar lijkt Nieuw Links in veel opzichten, zowel inhoudelijk/ideo -
logisch als strategisch en organisatorisch, een stuk voorzichtiger – en veel
minder marxistisch – te zijn geweest dan haar radicale voorgangers. De
groep werd minder gedreven door heimwee naar de oude, zuivere socialisti-
sche beginselen dan door een (over het algemeen nogal vage) behoefte aan
vernieuwing, democratisering en verjonging. Dat verklaart ongetwijfeld
mede haar andere lot: geen repressie en desintegratie, zoals van het SDC, of
afsplitsing, zoals van SDP en OSP, maar integratie in de partij, met relatief
meer succes in het streven naar radicalisering en verjonging van de partij.

Niettemin, Nieuw Links had voorgangers. Vond de beweging ook navol-
gers in later jaren? De vraag valt eigenlijk buiten het bestek van dit hoofd-
stuk, maar zal hier toch niet helemaal veronachtzaamd worden. In 1996 ver-
scheen het boek Niet Nix. Ideeën voor de Partij van de Arbeid, dat qua vorm
en inhoud enige overeenkomst vertoont met Tien over rood. De 21 auteurs
waren gemiddeld 26 jaar oud. Hun voorstellen waren veelal bescheiden,
maar soms ook radicaal: ‘Nederland wordt een republiek’ en burgemeesters
worden democratisch gekozen – wat ook Nieuw Links wilde –, onderwijs
vindt niet langer plaats in klassen en leerjaren maar ‘in thuis- en niveaugroe-
pen’, het belastingstelsel wordt ‘geëcologiseerd’, er komt een zweeftrein van
Amsterdam via Groningen naar Berlijn.63 De groep Niet Nix presenteerde
ook voorstellen voor partijvernieuwing, die tamelijk bescheiden waren, en
voor ‘personele vernieuwing’ van de PvdA. Anders dan Nieuw Links streefde
de groep niet naar macht via informele organisatie van onderaf, maar naar
invloed via debat. De redacteuren van het boek, Erik van Bruggen en Len-
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nart Booij, stelden zich (als duo) in 1999 kandidaat voor het voorzitterschap
van de partij, maar legden het af tegen Marijke van Hees. Kort daarna hief
de beweging zich op.64 Ze wilden niet ‘zoals in de jaren zestig, een harde
strijd moeten voeren’; daarmee zetten ze zich af tegen Nieuw Links.65 Booij
en Van Bruggen trachtten hun ideeën vervolgens elders te verwezenlijken,
via een ‘adviesbureau voor campagnestrategieën’, genaamd BKB.66 Ook na
1999 manifesteerden zich nog wel groepjes die de PvdA wilden verjongen en
vernieuwen, maar hun duurzaamheid en invloed leken nog geringer dan die
van Niet Nix.67

Geestverwanten van Nieuw Links elders in Europa

Zoals in de inleiding al is aangegeven stond Nieuw Links in de jaren zestig
niet op zichzelf, maar sloot de beweging aan bij de tijdgeest van verjonging
en radicalisering die vaak het etiket ‘New Left’ mee kreeg. Geestverwanten
zijn dan ook niet moeilijk te vinden, zij het vaak buiten de gevestigde sociaal-
democratische partijen, in buitenparlementaire bewegingen en soms in nieu-
we linkse partijen vergelijkbaar met PSP of PPR in Nederland. Soms drongen
New Left-denkbeelden wel in verwaterde vorm in de sociaaldemocratische
partij van een land door, zonder dat zich een georganiseerde groep daarvoor
inzette.

Zweden

Dat laatste was bijvoorbeeld het geval in Zweden, waar de oude leider van
de sociaaldemocratische partij (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti)
Tage Erlander in 1969 plaatsmaakte voor de jonge Olaf Palme, die de koers
niet radicaal omgooide maar wel meer nadruk ging leggen op economische
democratie en internationale solidariteit.68 Werknemers zouden via winstde-
ling geleidelijk mede-eigenaar van hun bedrijf moeten worden.69 Overigens
vonden New Left-denkbeelden een nog warmer onthaal bij de Communisti-
sche Partij van Zweden, die zich in 1968 omdoopte tot Vänsterpartiet Kom-
munisterna (Linkse Partij Communisten).70 Dit bleef echter een kleine partij.
Van een massale New Left-beweging was in Zweden geen sprake, noch bin-
nen noch buiten het parlement. Dat geldt ook voor België, waar regionalis-
me en taalstrijd andere conflicten overschaduwden.71
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Italië

Dat was anders in landen als Italië, Groot-Brittannië, Duitsland en Frank-
rijk. De Italiaanse nuova sinistra was een brede en militante buitenparlemen-
taire beweging, die zich vooral toelegde op stakingen en bezettingen en
slechts moeizaam een institutionele vorm vond.72 Een (klein) deel vond aan-
sluiting bij de Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP, de Itali-
aanse Socialistische Partij van Proletarische Eenheid), in 1964 ontstaan uit
een afsplitsing van de Partito Socialista Italiano (PSI, Socialistische Partij
van Italië) toen die aan een centrumlinkse regering met de christendemocra-
ten ging deelnemen.73 De PSIUP had echter moeite de nieuwe leden vast te
houden en viel door interne strijd al vrij gauw uit elkaar.74 Zij verschilde
nogal van Nieuw Links door haar revolutionair-marxistische ideologie en
arbeideristische inslag, en dat gold ook voor andere delen van de nuova sini-
stra.

Meer verwantschap met Nieuw Links, althans in ideologisch opzicht, ver-
toonde een stroming binnen de PSI die geleid werd door de uit de christende-
mocratie voortgekomen Riccardo Lombardi. Anders dan de marxistische
linkervleugel, die de PSI in 1964 verliet, bleven de zogeheten ‘lombardianen’
trouw aan de partij, ook wanneer die aan de regering deelnam. Zij koppel-
den regeringsdeelname aan een program van structurele hervormingen ge-
richt op een soort ‘derde weg’ tussen communisme en kapitalisme, door na -
tionalisatie en planning van een deel van de industrie.75 Ze slaagden er echter
niet in om hun programma uit te voeren. Door de opkomst van Bettino
Craxi en zijn pragmatische (en naar later bleek nogal corrupte) generatie
raakten de lombardianen gemarginaliseerd; de stroming zou de dood van
Lombardi in 1984 niet overleven.76 Voor zover er sprake was van een genera-
tieconflict, had dat een ander karakter dan binnen de PvdA: de radicalen wa-
ren over het algemeen ouder dan hun tegenstanders.77

Groot-Brittanië

Ook de Britse New Left ontstond als buitenparlementaire beweging in de ja-
ren vijftig, zonder veel affiniteit met gevestigde politieke partijen, al behoor-
den sommigen tot de Labour Party; een deel van de oprichters was kort daar-
voor uit de (kleine) Communistische Partij getreden.78 Er waren weinig con-
tacten met de linkervleugel van Labour, sinds 1937 losjes georganiseerd
rond het blad Tribune, die werd gezien als oud-links, defensief, meer gericht
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op behoud van verworvenheden als een sterke staatssector dan op democra-
tisering en vernieuwing.79 In de jaren zeventig ontstond echter ook binnen
Labour een nieuw-linkse vleugel, die zowel de staat als de samenleving en de
eigen partij wilde democratiseren. Met dit laatste doel voor ogen werd in
1973 de Campaign for Labour Party Democracy (CLPD) opgericht, die via
geduldig organisatie- en propagandawerk binnen de afdelingen de invloed
van de gewone leden op met name de kandidaatstelling voor het parlement
aanzienlijk wist te vergroten en daarbij de invloed van de linkervleugel ver-
sterkte.80 Een belangrijke rol in de nieuw-linkse vleugel speelde Tony Benn,
die weliswaar al sinds 1950 parlementslid was en in de jaren zestig minister
(voor technologiebeleid), maar geleidelijk was geradicaliseerd en van de par-
tijtop vervreemd geraakt.81

Eind jaren zeventig wonnen de Bennites voldoende invloed om hun streven
naar een radicaal ander economisch beleid in het programma van Labour op
te laten nemen, maar niet voldoende om de leiding van de partij in handen te
krijgen. Bovendien kregen ze weinig steun van de oude Tribune-groep – in-
tussen vaak ‘soft left’ genoemd, in tegenstelling tot de ‘hard left’ van Benn en
zijn aanhangers. Van een generatieconflict was hier geen sprake (anders dan
in de PvdA), wel van een ideologisch conflict. De door Benn en zijn mede-
standers bevorderde polarisatie in het partijstelsel leidde in 1981 tot een af-
splitsing van de rechtervleugel van Labour – enigszins te vergelijken met de
gang van zaken in de PvdA.82 Na een heftige factiestrijd en een reeks electora-
le nederlagen dolven zij niettemin het onderspit. De partij koos in de jaren
negentig voor een diametraal tegengestelde koers, onder leiding van Tony
Blair en zijn ‘New Labour’: voor privatisering en globalisering, in plaats van
nationalisatie en democratisering.83 Ook hier valt de overeenkomst met de
PvdA op. De linkervleugel leek definitief verslagen – al zou er rond 2015 een
nieuwe New Left-achtige beweging opkomen, Momentum genaamd, rond
de verkiezing van Jeremy Corbyn tot politiek lei der.84

Duitsland

De Duitse Neue Linke had vooral in haar beginfase veel gemeen met de Brit-
se New Left: discussie in intellectuele kringen en buitenparlementaire ac-
tie.85 In de jaren vijftig en zestig richtte een gestaag groeiende buitenparle-
mentaire protestbeweging (Ausserparlamentarische Opposition, APO) zich
tegen de herbewapening van de Bondsrepubliek en tegen kernwapens, vanaf
1965 ook tegen de ondermijning van de Duitse democratie door zogeheten
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‘noodtoestandswetten’ (Notstandsgesetze), en soms ook tegen de oorlog in
Vietnam.86 De Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Spd, Sociaaldemo-
cratische Partij van Duitsland) verleende in de jaren vijftig steun aan deze be-
weging maar trok zich in 1960 terug, wat samenhing met haar streven naar
Regierungsfähigkeit en acceptatie van Duits lidmaatschap van de NAVO.87

Tegelijkertijd paste ze haar beginselprogram aan.
Toen de Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS, Socialistische Duitse

Studentenbond), de studentenorganisatie van de Spd, zich tegen deze koers-
wijziging bleef verzetten, werd haar lidmaatschap onverenigbaar verklaard
met dat van de partij.88 De SDS, aanvankelijk eerder oud-links dan nieuw-
links, ontwikkelde zich in enkele jaren tot neomarxistische voorhoede van
de APO. Ze bemoeide zich niet alleen met theoretische discussies, maar ook
met democratisering van de universiteit en met het buitenlands beleid van de
Bondsrepubliek. In 1967-1969 vormde ze zodoende de spil van een massale
studentenbeweging die zowel binnen als buiten de universiteit actie voerde
tegen gevestigde gezagsverhoudingen en voor radicale democratisering. In
1969 viel de beweging uit elkaar en besloot de SDS na heftige factiestrijd
zichzelf te ontbinden.89

Voor de spd, die in 1966 eindelijk de oppositiebanken ingeruild had voor
het regeringspluche, leek het leven na de desintegratie van de buitenparle-
mentaire protestbeweging een stuk gemakkelijker. Hoewel de partij het
meest radicale deel van de beweging blijvend van zich vervreemd had – som-
migen zochten hun heil in maoïstische sekten of proto-partijen, anderen in
alternatieve levensvormen, enkelen in terrorisme – wist ze meer gematigde
aanhangers voor zich te winnen.90 Zo leek het althans: veel studenten en en-
kele andere jongeren met sympathie voor de Neue Linke sloten zich aan bij
de Jungsozialisten (Jusos, Jonge Socialisten), de jongerenbeweging van de
Spd. Daardoor veranderde die jongerenorganisatie echter van een carrière-
gerichte steunpilaar van de partij (‘parteifromme Nachwuchs’ in de woor-
den van haar geschiedschrijver Dieter Stephan) in een radicale criticaster,
een luis in de pels die in de jaren zeventig regelmatig met de moederpartij in
conflict zou komen.91

De Jusos zetten ‘socialisatie van de productiemiddelen’ weer op de agenda,
maar eisten ook ‘Demokratisierung aller Lebensbereiche der Gesellschaft’:
democratisering van bedrijven, scholen, overheidsdiensten, politieke partij-
en.92 Ze verschilden overigens onderling van mening over de uitwerking van
deze brede doelstelling en over de strategie om het doel te bereiken. De linkse
meerderheid viel uiteen in drie stromingen of facties: een radicaal-reformisti-
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sche, een orthodox-marxistische en een revolutionair-marxistische of ‘anti-
revisionistische’ groepering.93 De radicale reformisten hoopten via een ‘dub-
bele strategie’ van ‘systeemtranscenderende hervormingen’ (systemüberwin-
dende Reformen) en actie van onderop in bedrijven en andere instellingen
het kapitalisme stap voor stap te overwinnen en de samenleving te democra-
tiseren. Zij verschilden onderling ook nog in uitgangspunten, van ethisch so-
cialisme tot neomarxisme geïnspireerd door de Frankfurter Schule.94 Deze
stroming vertoonde dus nogal wat overeenkomsten met Nieuw Links, al
was haar retoriek vaak radicaler.95

Terwijl de orthodoxe marxisten en ‘anti-revisionisten’ weinig bereikten en
na enkele jaren al dan niet vrijwillig de SPD (en daarmee de jongerenorgani-
satie) verlieten, wisten de radicale reformisten in samenwerking met oudere
partijleden – het zogeheten Leverkusener Kreis en ten dele ook de Werkge-
meenschap voor werknemersvraagstukken (Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen) – invloed uit te oefenen op de programmatische ontwikke-
ling van de partij en bovendien in een aantal afdelingen een meerderheid te
veroveren en deel te nemen aan het lokaal bestuur.96 Aan het eind van de ja-
ren zeventig leek hun invloed tanende, mede door een offensief vanuit de par-
tijtop en de rechtervleugel van de SPD. In de jaren tachtig echter, toen de par-
tij in de oppositie belandde en zich niet wilde vervreemden van de nieuwe so-
ciale bewegingen – tegen kernwapens en kernenergie met name – kreeg de
jongerenorganisatie en de door haar gesteunde linkervleugel in de partij
weer meer invloed.97

Ook dat bleek echter tijdelijk te zijn. Eind jaren negentig koos de SPD voor
een rechtsere koers van bezuinigingen en liberale hervormingen van de ver-
zorgingsstaat – ironisch genoeg onder leiding van Gerhard Schröder, die zijn
landelijke politieke carrière in 1978 begonnen was als voorzitter van de Ju-
sos en toen hun verschillende facties (of wat daar van over was) had weten te
verzoenen. In 1998 werd hij bondskanselier. De linkervleugel van de partij
die zich tegen zijn hervormingen verzette, besloot uiteindelijk in 2005 de SPD
vaarwel te zeggen en in 2007 met de post-communistische Partei für Demo-
kratischen Sozialismus (PDS, Partij voor Democratisch Socialisme) samen te
smelten in Die Linke (Linkse Partij).98

Frankrijk

In Frankrijk verwijst de term Nouvelle Gauche minder naar buitenparle-
mentaire bewegingen en tijdschriften – al waren die er zeker ook – dan naar

Paul Lucardie

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 40



41

pogingen om in de jaren vijftig en zestig een nieuwe linkse partij van de
grond te krijgen. Die zou een ander, radicaler en democratischer karakter
moeten krijgen dan de dogmatische en bureaucratische, op de Sovjet-Unie
gerichte Parti Communiste Française (PCF, Communistische Partij van
Frankrijk) en de verbaal nog marxistische maar in feite behoudende en ook
nogal bureaucratische socialistische partij, die zich – veelbetekenend – nog
Section Française de l’Internationale Ouvrière noemde (SFIO, Franse Sectie
van de Arbeidersinternationale).99

In 1954 vormden dissidenten uit beide partijen met linkse katholieken,
voormalige trotskisten en linkse liberalen een Comité de liaison et d’initiati-
ve pour une nouvelle gauche (CLING, Comité voor een Nieuw Links), waar-
uit zes jaar later, na enkele fusies en afsplitsingen, de Parti Socialiste Unifié
(PSU, Verenigde Socialistische Partij) zou voortkomen.100 Het grootste con-
tingent vormde de Parti Socialiste Autonome (PSA, Autonome Socialistische
Partij), in 1958 ontstaan uit een beweging binnen de SFIO die de koloniale
oorlog in Algerije onmiddellijk wilde beëindigen en het land onafhankelijk-
heid wilde bieden.101 Deze groep was ideologisch nogal divers, bevatte naast
ethische socialisten en gematigde pacifisten ook trotskisten en andere mar-
xisten. Een deel zou de PSU spoedig verlaten, al dan niet om terug te keren
naar de SFIO. Een vergelijking van de PSA met Nieuw Links lijkt dan ook
moeilijk te maken.102

Meer verwantschap met Nieuw Links vertoonde een andere factie in de
SFIO, het Centre d’Études, de Recherches et d’Éducation Socialiste (CERES,
Centrum voor Socialistische Studie, Onderzoek en Scholing), dat in 1966
werd gevormd door een aantal pas afgestudeerde intellectuelen en ambtena-
ren rond Jean-Pierre Chevènement, Didier Motchane en Georges Sarre.103

De meesten waren jong: volgens een enquête in 1974 was toen 71 procent
van de leden niet ouder dan 35.104 Zij wilden de partij van binnenuit vernieu-
wen en radicaliseren, waarbij ze inspiratie vonden in marxistische en neo-
marxistische geschriften van André Gorz, Henri Lefèbvre, Cornelius Casto-
riadis en Antonio Gramsci. CERES ijverde bovendien voor polarisatie in het
partijstelsel en samenwerking met de PCF, al wees het het Sovjet-socialisme
af.105 Evenals de Jusos wilde het Centrum dat de partij een dubbele strategie
zou volgen en leiding zou geven aan ‘un mouvement d’en haut et d’en bas’,
aan ‘l’action gouvernementale et l’action de masse’.106 De club organiseerde
bijeenkomsten en gaf een aantal publicaties en een blad uit, eerst Frontière
en later Répères genoemd. Hoewel niet erg actief in de studentenbeweging
van 1968 – de kern was immers al afgestudeerd – deelden ze wel het streven
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naar autogestion, zelfbestuur in bedrijven en andere instellingen, al wilden
ze die combineren met centrale planning en een sterke staat.107

De timing van CERES was uitstekend. Eind jaren zestig voelde de SFIO zich
door de veranderde politieke verhoudingen – een presidentieel regime en een
kiesstelsel die beide de polarisatie binnen het partijstelsel bevorderden – ge-
dwongen om op te gaan in een nieuwe Parti Socialiste (PS, Socialistische Par-
tij), samen met verschillende kleinere groeperingen en clubs, en om samen-
werking met de gehate communistische concurrent te accepteren. Door tac-
tisch behendig te opereren wist CERES zowel in programmatisch als in perso-
neel opzicht invloed te winnen binnen de nieuwe partij. In 1981 leek het doel
nabij: een linkse meerderheid, een socialistische president. Chevènement
werd minister van Onderzoek en Technologie. Al gauw bleek dat de weer-
stand tegen radicale socialistische hervormingen te groot was; de regering
verlegde haar koers en Chevènement zag zich genoopt ontslag te nemen. CE-
RES viel uit elkaar. Een deel volgde Chevènement naar een nieuwe club, en
vervolgens naar een nieuwe partij, de Mouvement des Citoyens (MDC, Bewe-
ging van Burgers), die overigens de banden met de PS niet helemaal zou door-
snijden en regelmatig electorale allianties zou sluiten.108

Noorwegen

Een heel ander geval is Noorwegen. Hier richtte de New Left zich vooral op de
buitenlandse politiek, de NAVO en de Europese Economische Gemeenschap
(EEG), de voorloper van de Europese Unie. Het Noorse partijenstelsel ver-
toont veel gelijkenis met dat van Denemarken en Zweden, maar de sociaal-
democratische Det Norske Arbeiderparti (DNA, De Noorse Arbeiderspartij)
had een radicaler verleden en kende meer factiestrijd dan haar zusterpartij-
en. Sinds 1952 verscheen het blad Orientering, dat weliswaar opgericht was
door oud-communisten binnen DNA, maar dat vooral jonge sociaaldemocra-
ten aansprak die een ‘derde weg’ zochten tussen communisme en kapitalis-
me. Ze weigerden te kiezen tussen Oost en West en wezen de NAVO af, ze ver-
zetten zich tegen kernwapens, maar ook tegen het economisch beleid van
hun partij.109

Nadat medewerkers van Orientering uit DNA waren gezet, werd in 1961
besloten tot oprichting van een nieuwe partij, mede naar Deens voorbeeld
Sosialistisk Folkeparti genoemd (SF, Socialistische Volkspartij).110 In haar
program legde de SF nadruk op internationale solidariteit, vooral met de
Derde Wereld, en het streven naar een gedecentraliseerde en democratische
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vorm van socialisme.111 Een deel van de linkervleugel bleef echter lid van
DNA. Begin jaren zeventig organiseerde zich een nieuwe oppositie, vooral ge-
richt tegen lidmaatschap van de EEG, waar de partijtop toen voorstander
van was. Deze groep gaf zich de ogenschijnlijk onschuldige naam Arbeider-
nes Informasjons Komite (AIK, Arbeidersinformatiecomité) en werkte inten-
sief samen met Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), de jongerenorganisatie
van de partij.112

Nadat de Noorse kiezers in een referendum in 1972 het lidmaatschap van
de EEG hadden afgewezen, verloor het AIK zijn functie, maar verliet een deel
van zijn aanhang toch DNA om via een eigen organisatie uiteindelijk in 1975
met de SF en een deel van de Communistische Partij samen te smelten tot de
Sosialistisk Venstreparti (SV, Socialistische Linkse Partij).113 Ondanks deze
aderlating van de linkervleugel bleef DNA nog een tamelijk linkse koers va-
ren totdat zij begin jaren tachtig onder Gro Harlem Brundtland voor een
meer pragmatisch of rechtser beleid koos en onderwerpen als medezeggen-
schap en democratisering minder aandacht schonk.114

Conclusie

Zoals deze korte excursie door West-Europa laat zien, stond Nieuw Links
bepaald niet alleen in zijn streven naar democratisering, partijvernieuwing
en internationale solidariteit. In veel sociaaldemocratische partijen nam de
aandacht voor deze onderwerpen in de jaren zestig en zeventig toe. Soms ge-
beurde dat geleidelijk en zonder veel factiestrijd, zoals in Zweden; soms
speelde concurrentie met nieuwe linkse partijen en de invloed van buitenpar-
lementaire bewegingen een rol, zoals in Frankrijk. Met Nieuw Links enigs-
zins vergelijkbare organisaties die de sociaaldemocratische partij proberen
te verjongen en radicaliseren kwamen met name voor in een viertal landen:
Noorwegen, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.

De groepen rond Orientering en de AIK in de Noorse DNA trokken evenals
Nieuw Links vooral jongeren, al hamerden de Noren minder op verjonging
en aflossing van de wacht dan Nieuw Links. In hun verzet tegen NAVO res-
pectievelijk Europese eenwording gingen ze verder dan de Nederlanders. De
CLPD in de Britse Labour Party was geen jongerenbeweging en ideologisch
vaak radicaler dan Nieuw Links, maar deelde met de Nederlandse groep het
streven naar democratisering van de eigen partij en polarisatie. De Jusos in
de SPD waren per definitie jong (althans niet ouder dan 35) en trachtten op
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lokaal niveau ook de eigen partij te veroveren; ideologisch waren ze min-
stens even divers als Nieuw Links, en vaak verbaal iets radicaler. Hun ‘Dop-
pelstrategie’ vertoonde verwantschap met de strategie van Nieuw Links.
Ook CERES in de Franse PS bepleitte een dergelijke strategie, trok vooral jon-
geren en wilde de verkalkte SFIO verjongen en vernieuwen; de beweging
bleef echter gehecht aan een tamelijk klassiek marxistische ideologie.

Door zijn voorzichtiger opstelling, minder marxistisch taalgebruik en meer
nadruk op verjonging, onderscheidde Nieuw Links zich dus van de buiten-
landse geestverwanten, evenals van voorgangers in Nederland: de Tribunis-
ten, de groep rond Schmidt en De Kadt en het SDC. Nieuw Links was dus
voorzichtig radicaal, kan men concluderen – en mede daardoor wellicht rela-
tief succesvol.
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Van gedelegeerd vertrouwen naar georganiseerd wantrouwen
De betekenis van Nieuw Links voor de Partij van de Arbeid

Philip van Praag

De jaren zestig in Nederland zijn onlosmakelijk verbonden met bewegingen
als Provo, de jeugdcultuur, de studentenopstand, D’66 en Nieuw Links. Al
deze bewegingen trokken veel publiciteit, riepen veel weerstand op en heb-
ben grotendeels het beeld van dit decennium bepaald. Ze hebben echter niet
alleen de herinnering aan deze periode gevormd, hun invloed op de Neder-
landse samenleving heeft ook decennialang doorgewerkt. Dat geldt zeker
voor Provo en D’66, maar toch ook voor Nieuw Links in de PvdA. De in-
vloed van deze vernieuwingsbeweging op het beleid van de PvdA is aanzien-
lijk geweest en beperkte zich niet tot de kleine vijf jaar dat Nieuw Links offi-
cieel heeft bestaan.

In de ogen van de oprichters van Nieuw Links was de PvdA in het midden
van de jaren zestig een verkalkte en ondemocratische partij. Onduidelijk in
haar principiële uitgangspunten en voor zover wel duidelijk, eerder conser-
vatief dan progressief. De interne gang van zaken in de partij was een steen
des aanstoots. De deelname aan het centrumlinkse kabinet-Cals-Vondeling,
na de val van het centrumrechtse kabinet-Marijnen in 1965 over de omroep-
kwestie, was volstrekt ongemotiveerd en nooit doorgesproken met de leden.
De wijze waarop de partij had ingestemd met de goedkeuringswet voor het
huwelijk van kroonprinses Beatrix riep naar de mening van Nieuw Links
herinneringen op aan de pruikentijd uit de achttiende eeuw: ‘Ministers be-
slissen zonder de fractie te raadplegen; de fractie besliste zonder de partij te
raadplegen; de partij besliste zonder de kiezers te raadplegen’.1

Karakterisering beweging

Nieuw Links trad op 3 oktober 1966 voor het eerst naar buiten met het
boekje Tien over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA. De datum
was perfect, tien dagen na de besloten partijraad waarop Joop den Uyl was
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aangewezen als nieuwe lijsttrekker voor de volgende verkiezingen en enkele
dagen voordat het partijbestuur een nieuw ‘basisprogramma’ (Socialistisch
Bestek 1967) zou presenteren.2 De actualiteit werd nog vergroot door de val
van het kabinet-Cals-Vondeling in de ‘Nacht van Schmelzer’, in de vroege
uren van 14 oktober.

Het boekje was niet het resultaat van grondige studie en uitgebreid over-
leg. Op een bijeenkomst van Nieuw Links op 7 september had journalist
Han Lammers het idee ingefluisterd bij econoom Hans van den Doel. Vlak
daarna kwam het boekje in twee dagen tot stand.3 De acht schrijvers beoog-
den een nieuw elan van het socialisme, met name ook voor mensen buiten de
PvdA die daarop hoopten. Een partij die de aansluiting met de jongere gene-
ratie niet wilde missen, diende zich af te vragen wat haar onderscheidde van
de oudere generaties die waren opgegroeid in tijden van armoe, crisis, werk-
loosheid en oorlog, aldus de samenstellers. De acht initiatiefnemers waren
overigens allen voor de oorlog geboren: de jongste was 28, de oudste 43 jaar.
De 74 ondertekenaars van het ‘Kort begrip’ achterin Tien over rood konden
evenmin tot de jongere generaties worden gerekend. Slechts elf van hen ga-
ven op student te zijn; veel ondertekenaars hadden een gevestigde functie en
sommigen behoorden onmiskenbaar tot een oudere generatie, zoals oud-
minister-president Willem Schermerhorn, hoogleraar sociologie Piet Thoenes,
emeritus-predikant Jan Buskes en volkskundige Piet Meertens. Een jonge-
renbeweging was Nieuw Links allerminst, eerder een beweging van hoogop-
geleide ‘oudere jongeren’, die vooral werkzaam waren in het onderwijs, de
wetenschap en de journalistiek – een groep die later door de politicoloog
Hans Daalder zou worden omschreven als ‘nieuwe vrijgestelden’.4 Vrijge-
steld of niet, de kracht van de beweging was dat het de politieke tijdgeest
goed aanvoelde en verwoordde.

De keuze voor de benaming Nieuw Links was geen toeval. Jan Nagel,
werkzaam bij de VARA en lid van het partijbestuur, gebruikte de term in zijn
boekje Ha, die PvdA!, dat een maand eerder verscheen. Zijn laatste hoofd-
stuk draagt de titel ‘Nieuw links’ (zonder hoofdletter L). Nagel verwees niet
naar buitenlandse bewegingen als New Left in de Verenigde Staten of de be-
weging rond het Engelse tijdschrift New Left Review in Engeland. Volgens
de socioloog Rob Kroes is het onduidelijk welke beweging als voorbeeld
diende.5 Als een beweging binnen een politieke partij onderscheidde Nieuw
Links zich echter van de buitenlandse naamgenoten.6

De oprichters kozen bewust voor het karakter van een beweging zonder le-
den, zonder formele interne structuur en zonder eigen blad. In de jaren vijftig
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was gebleken dat georganiseerde kritiek op het partijbeleid in de PvdA niet
getolereerd werd. In 1959 had het Sociaal-Democratisch Centrum (SDC),
dat ervan beschuldigd was met zijn linkse kritiek een partij in de partij te vor-
men, zichzelf opgeheven nadat het partijbestuur met maatregelen had ge-
dreigd. Ondanks het bewegingskarakter van Nieuw Links werd herhaalde-
lijk de klacht geuit dat er wel degelijk sprake was van georganiseerde opposi-
tie. Dat speelde vooral in de eerste jaren, toen Nieuw Links net met een aan-
tal mensen in het partijbestuur zat, de bestuursvergaderingen gezamenlijk
voorbereidde en met een eigen nota kwam. Vanaf het voorjaar van 1967 gin-
gen er regelmatig stemmen op in het partijbestuur om de belangrijke leden
van Nieuw Links te royeren. Gezaghebbende leden als Wim Thomassen, bur-
gemeester van Rotterdam, partijsecretaris Eibert Meester, Dirk Roemers,
oud-voorzitter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en
de oud-voorzitter van de Tweede Kamerfractie Jaap Burger zinspeelden hier
soms op.7 Na het partijcongres van 1969 verstomden deze geluiden.

De oprichters van Nieuw Links wilden zich ook om inhoudelijke redenen
onderscheiden van het SDC en van de marxistisch georiënteerde ‘oud-linkse’
groep rond het tijdschrift Links. Dat lukte maar ten dele; al snel bleek dat
een aantal oud-leden van het SDC zich aangetrokken voelde tot Nieuw Links
en actief werd in de beweging.

Nieuw Links kwam vanaf juni 1966 met enige regelmaat bijeen in Utrecht.
Voor de eerste bijeenkomst werden vooral partijleden uitgenodigd die in het
adresboekje van Nagel stonden of tot het netwerk van Van den Doel behoor-
den. Later werd bijgehouden wie de vergadering in Utrecht bezochten. Deze
mensen werden dan uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst, maar ande-
ren bleven ook welkom. De eerste bijeenkomst in Utrecht werd voorgezeten
door Nagel, de volgende door Van den Doel. Na diens verkiezing tot lid van
de Tweede Kamer in februari 1967 nam Lammers deze taak over. De bewe-
ging mocht dan geen structuur kennen, er was wel een informele kerngroep
die bijeenkomsten in Utrecht voorbereidde en vaak naar buiten trad namens
Nieuw Links. De econoom Arie van der Zwan en Van den Doel werden in de
loop van 1968 uit deze kerngroep gezet, omdat ze zich kritisch hadden uitge-
laten over de beweging.8

Het informeel georganiseerde Nieuw Links, waartoe iedereen kon toetre-
den, vormde een heterogeen gezelschap met sterk verschillende opvattingen
over wat er in de maatschappij en in de PvdA diende te veranderen. Het dif-
fuse ideologische karakter van de beweging werd in de loop der tijd
steeds sterker. Van den Doel zou later een onderscheid maken tussen een

Van gedelegeerd vertrouwen naar georganiseerd wantrouwen

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 47



48

D’66-achtige vleugel en een oud-linkse of marxistische vleugel, waartoe hij
ook Lammers rekende. Het geeft het gespleten karakter van Nieuw Links
aan. Enerzijds een aantal mensen dat zich sterk verwant voelde met de demo-
cratiseringsbeweging van de jaren zestig, anderzijds een groep die vooral
diepgaande hervormingen wilde, vooral op economisch terrein, maar ook in
het buitenlands beleid van de partij. In die laatste groep speelden in de eerste
jaren leden van het voormalige SDC vaak een belangrijke rol. Een dergelijke
beweging was niet in staat tot het ontwikkelen van een coherent programma
of het produceren van doorwrochte beschouwingen. Voormalig partijleider
Anne Vondeling constateerde al snel dat hij weinig leuke of originele
denkbeelden bij Nieuw Links was tegengekomen en zijn opvolger Den Uyl
sprak over een armoede aan ideeën.9 Het zou het succes van de beweging
niet in de weg staan.

In mei 1971 besloot Nieuw Links zich op te heffen, enkele maanden nadat
André van der Louw, inmiddels informeel leider van de beweging, conform
de afspraken uit 1969 en op aanbeveling van het zittende partijbestuur was
gekozen tot voorzitter van de PvdA. Politici met een achtergrond in Nieuw
Links bleven een belangrijke rol spelen in de partij. Tot 1977 was die invloed
herkenbaar, al was het maar omdat een aantal prominente leden rond Van
der Louw tot eind jaren zeventig met enige regelmaat bij elkaar kwam en
ideeën uitwisselde in de zogeheten Steenwijkgroep. Vooral tijdens het kabi-
net-Den Uyl (1973-1977) was de invloed van de groep groot. Volgens oud-
partijvoorzitter Ien van den Heuvel, opvolger van Van der Louw, werd het
beleid van het partijbestuur gedeeltelijk daar bepaald.10 Bij de kabinetsfor-
maties van 1977 en 1981 speelde de groep ook nog een rol. Na het snelle ein-
de van het kabinet-Van Agt-Den Uyl (1981-1982), waaraan Van der Louw
deelnam als minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, was
de rol van deze informele club uitgespeeld.

Een aantal opvattingen van Nieuw Links speelde in de jaren tachtig nog
wel een rol: te denken valt daarbij aan de opstelling van de PvdA tegenover
het cda en het veiligheidsbeleid van de partij. Het is niet mogelijk om pre-
cies vast te stellen op welk moment de invloed van Nieuw Links is opgehou-
den; in deze bijdrage zal de grens gelegd worden bij het vertrek van Den Uyl
in 1986 en het aantreden van Wim Kok als nieuwe PvdA-leider. Na de zoge-
heten ‘overwinningsnederlaag’ bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986
werd in een aantal rapporten afscheid genomen van het ideeëngoed van
Nieuw Links. Jan Pronk, prominent lid van Nieuw Links en van de Steen-
wijkgroep, was voorzitter van de commissie die zich verdiepte in de pro-
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grammatische verdieping. Kok leidde de commissie die zich bezighield met
de positie van de PvdA in het veranderende maatschappelijke en politieke
krachtenveld.11

Wat wilde Nieuw Links?

In haar eerste jaar was Nieuw Links zeer productief; na Tien over rood ver-
schenen nog drie vlot geschreven boeken. In De macht van de rooie ruggen
ontvouwden de auteurs een plan voor structurele hervormingen van de eco-
nomie.12 De journalist Kees Tamboer was de eindredacteur van dit werk. In
De meeste mensen willen meer. Het betere leven van Tien over rood, onder
redactie van Lammers, Van der Louw en VARA-medewerker Tom Pauka,
stonden onderwijs, kunst, arbeid en sport centraal. In de brochure Een partij
om mee te werken (slechts twintig pagina’s) onder redactie van de psycho-
loog Kees Kolthoff werd een aantal voorstellen gedaan om de partij te demo-
cratiseren. De publicaties kwamen voort uit verschillende werkgroepen;
slechts een enkele auteur, zoals Lammers, was bij meer dan één betrokken.
Op basis van deze vier publicaties kunnen een drietal brede doelstellingen
van de beweging worden onderscheiden en tevens een onbedoeld gevolg. Die
worden hier eerst kort aangestipt en vervolgens een voor een behandeld.

De vernieuwers wilden in de eerste plaats de PvdA vitaliseren en democrati-
seren. Daartoe diende de verouderde partijstructuur veranderd te worden en
was een wisseling van de wacht in de partij noodzakelijk. Het gaat dus ener-
zijds om de interne machtsstrategie van Nieuw Links,13 anderzijds ook om
het vernieuwen van het partijleven in de hoop aansluiting te vinden bij de tijd-
geest en de organisatie aantrekkelijker te maken voor een jongere generatie.

In de tweede plaats wilde men het politieke landschap blijvend veranderen.
In het onderdeel ‘Vrijheid’ van Tien over rood pleitten de auteurs voor het de-
mocratiseren van het Nederlandse bestel. Vooral de wijze waarop regerings-
coalities tot stand kwamen, was een steen des aanstoots. De wezenlijke tegen-
stellingen in de politiek mochten niet langer verduisterd worden in vage
compromissen met een conservatieve partij als de Katholieke Volkspartij
(KVP). Nieuw Links wenste dat de PvdA slechts aan een kabinet zou deelne-
men als een voor de verkiezingen gepubliceerd minimumprogramma gereali-
seerd zou worden.

In de derde plaats wensten de initiatiefnemers een radicalere stellingname
van de PvdA op verschillende beleidsterreinen. In Tien over rood werd in het
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onderdeel ‘Gelijkheid’ uitgebreid ingegaan op sociaaleconomische onderwer-
pen. Het thema ‘Broederschap’, aanzienlijk minder omvangrijk, behandelde
het buitenlandse beleid van Nederland. In latere publicaties kwamen ook on-
derwijs, kunst en vormingswerk aan bod.

Nieuw Links had ook gevolgen die niet beoogd waren door de initiatiefne-
mers. De nieuwe generatie van actieve leden, ingestroomd vanaf eind jaren
zestig, had een andere benadering van politiek bedrijven dan de eerste genera-
tie van Nieuw Links. Het zou de nodige spanningen geven. Het heeft er mede
toe geleid dat sommige voorstellen van Nieuw Links zich ontwikkelden tot
heftige strijdpunten en tot in de jaren tachtig menig partijcongres beheersten.

De interne machtsstrategie van Nieuw Links

De mate waarin Nieuw Links erin slaagde om de inhoudelijke koers van de
partij te beïnvloeden, was sterk afhankelijk van het succes van zijn streven
naar macht. De machtsstrategie is door de grondleggers niet op papier vast-
gelegd, maar in de loop der jaren zijn Nieuw-Linksers van het eerste uur in
interviews zeer open geweest over deze doelstelling. Van den Doel gaf in juli
1967 in een vraaggesprek al aan dat ‘aflossing van de wacht’ één van de
hoofddoelstellingen van de beweging was. Twee maanden later herhaalde hij
dat nog eens naar aanleiding van de mogelijke toekomstige samenwerking
tussen progressieve partijen:

‘in verband met de progressieve concentratie moet Nieuw Links zich niet
op concrete programpunten richten, maar op een aflossing van de
wacht. Nieuwe mensen zullen de eventuele concentratie geloofwaardi-
ger maken’.14

Toen Van der Louw in 1996 op Nieuw Links terugblikte, was hij nog duide-
lijker:

‘Wij wilden het toekomstige establishment van de PvdA zijn. In Amerika
had je op dat moment New Left, wier parool was: anti-history, anti-in-
stitutions en anti-establishment. Die wilden niet via de geëigende orga-
nen en instituties invloed uitoefenen. Vanaf het begin hebben we gezegd
dat het voor ons iets anders was. Wij wilden niet alleen een vage mentali-
teitsbenadering, we wilden ook de macht en de consequenties daarvan
aanvaarden’.15
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Het veroveren van de macht verliep in eerste instantie via de afdelingen,
maar vanaf 1967, toen Nieuw Links met zeven leden in het partijbestuur ver-
tegenwoordigd was, werden het partijbestuur en het partijcongres het be-
langrijkste strijdtoneel. De afdelingen waren belangrijk voor de beweging,
omdat elke afdeling – afhankelijk van haar ledenaantal – een aantal afge-
vaardigden naar het congres stuurde. Het congres stelde als hoogste partijor-
gaan het verkiezingsprogramma vast, koos de partijvoorzitter en de overige
leden van het partijbestuur en stelde (in 1967) de kandidatenlijst voor de
Tweede Kamer vast. De lokale politiek interesseerde Nieuw Links in de eer-
ste jaren niet en dat gold zeker voor de provinciale politiek. In de gewestelij-
ke vergaderingen heeft weinig strijd plaatsgevonden over de provincie, maar
de gewesten (en federaties) waren wel van belang voor de afvaardiging naar
de partijraad.

De aanhang van Nieuw Links was niet gelijk verdeeld over het land. Het
zwaartepunt lag duidelijk in de Randstad en de universiteitssteden. Afgaan-
de op de kaartenbak met 700 Nieuw Links-sympathisanten kwam begin
1969 tweederde uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, met een zware
oververtegenwoordiging van Amsterdam. Daarnaast genoot de beweging
veel steun in de stad Utrecht en in Gelderland, met name in Nijmegen. Bene-
den de grote rivieren was de aanhang van Nieuw Links zeer beperkt. Ruim
een jaar later was de kaartenbak gegroeid tot ruim 1100 aanhangers, onge-
veer één procent van het totaal aantal PvdA-leden. De geografische verde-
ling was echter nauwelijks veranderd.16

De verovering van de macht via de afdelingen verliep in belangrijke mate
volgens dit geografische patroon. In steden als Amsterdam, Groningen en
Utrecht wisten hoogopgeleide en verbaal sterke vernieuwers al snel veel in-
vloed uit te oefenen en zetels in de het afdelingsbestuur te veroveren, in ande-
re afdelingen ging het veel langzamer. Afdelingen in kleinere plaatsen en op
het platteland hadden echter nauwelijks te maken met activiteiten van
Nieuw Links.17

Numeriek was de beweging dus klein, maar zeker in 1966/67 kon zij op
veel sympathie rekenen in de partij. De partijleiding was zich al langer be-
wust van de vergrijzing en het gebrek aan aantrekkingskracht op jongeren.18

Verder speelde mee dat al sinds 1959 een debat in de partij plaatsvond over
de gevolgen van de ingrijpende maatschappelijke veranderingen. De weder-
opbouw en de tijd van de rooms-rode regeringscoalitie was voorbij, de sinds
1946 door de PvdA uitgedragen identiteit als ‘doorbraakpartij’ voldeed niet
langer. Programmatische vernieuwing was wenselijk. De studie Om de kwa-
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liteit van het bestaan – waarvan het eerste deel grotendeels door Den Uyl
was geschreven – van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschap-
pelijk bureau van de PvdA, was een uiting daarvan.19 In samenhang met de
slecht verlopen Statenverkiezingen van maart 1966 en de teleurstelling en
frustratie over het kabinet-Cals-Vondeling leidde dit ertoe dat veel leden en
afdelingsbestuurders openstonden voor vernieuwing en verandering.

Op het buitengewone partijcongres van november 1966, waar Nieuw
Links zich voor het eerst manifesteerde, kwam de behoefte aan vernieuwing
duidelijk naar voren. In de 23 leden tellende commissie die het basispro-
gramma verder diende uit te werken, werden zes van de acht schrijvers van
Tien over rood opgenomen. Een door Nieuw-Linkser Ger Klein ingediende
motie dat op de volgende kandidatenlijst voor de Tweede Kamer minstens
zes nieuw kandidaten bij de eerste 35 dienden te staan, werd aangenomen
door het congres. Het maakte de weg vrij voor het Kamerlidmaatschap van
Van den Doel in 1967.20

Een ‘eigen’ Kamerlid voor Nieuw Links was een bescheiden begin van de
beoogde wisseling van de wacht. De volgende mogelijkheid deed zich voor
op het tweejaarlijkse congres van november 1967, waar een nieuw partijbe-
stuur werd gekozen. Het zittende bestuur sprak de hoop uit dat het te kiezen
bestuur een goede afspiegeling van alle schakeringen in de partij zou zijn,
maar onthield zich van aanbevelingen. Nieuw Links had die niet nodig. Zeven
aanhangers van de beweging werden in het partijbestuur gekozen, onder wie
Klein, Van der Louw en Irene Vorrink. Klein en Van der Louw werden boven-
dien lid van het dagelijks bestuur, de laatste als één van de vicevoorzitters
van de PvdA. Vanaf dit moment ging het Nieuw Links om het bevorderen
van een evenwichtige verdeling van bevoegdheden in de partij, het verant-
woording afleggen door de politieke leiding aan de leden, en ‘democratische
controle’.21 In de praktijk betekende dit vooral het terugdringen van de in-
vloed van de Tweede Kamerfractie op het beleid van de partij.

De ergernis over de macht van de Haagse politici richtte zich primair tegen
partijleider Den Uyl, maar daarnaast op de vele dubbelfuncties van Kamerle-
den binnen de partij. Niet alleen waren de partijvoorzitter en de internatio-
naal secretaris vaak Kamerlid, ook onder de overige bestuursleden zaten tal-
loze Kamerleden. De periode 1967-1969 kenmerkte zich dan ook door een
aantal felle botsingen in het partijbestuur. Feitelijk werd het primaat van de
fractie over de dagelijkse politieke lijn van de partij door Nieuw Links ter
discussie gesteld. Zo stelde Klein eind augustus 1968 voor dat in het vervolg
niet de fractievoorzitter maar de partijvoorzitter de slotrede op het congres
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zou uitspreken. Een week later lekte een discussienota van de zeven leden
van Nieuw Links in het partijbestuur uit waarin een scherpe aanval op Den
Uyl stond met opmerkingen als: ‘De plaats van Den Uyl in het partijbestuur
is een probleem op zich…’ en ‘Dit alles maakt het naar ons inzicht nodig dat
wij ons gaan bezinnen op de plaats van Den Uyl in de partij.’22

De nota leidde tot een zeer harde confrontatie in het bestuur. Den Uyl
sprak van een dreigende ‘ontplofsituatie’, Burger wilde dat de zeven leden
hun functie ter beschikking zouden stellen, anderen spraken van een recht-
streekse motie van wantrouwen tegen Den Uyl. Uiteindelijk wist partijvoor-
zitter Sjeng Tans het gehele bestuur achter een verklaring te krijgen waarin
het vertrouwen werd uitgesproken in Den Uyl en werd vastgesteld dat de ver-
antwoordelijkheid voor het dagelijkse beleid bij de fractie berust. Van der
Louw liet bij dit conflict voor het eerst blijken dat hij eerder een bruggenbou-
wer was dan een scherpslijper en verklaarde in het partijbestuur dat hij niet
bang was voor een stukje gezichtsverlies.

Het zou niet de laatste aanval op de positie van Den Uyl zijn. Een poging
om André Kloos, op dat moment nog voorzitter van het NVV, te lanceren als
lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 stuitte op diens on-
wil om mee te werken. Nieuw Links in het partijbestuur stelde vervolgens
voor om dan met een meervoudig lijsttrekkerschap de verkiezingen in te
gaan, een terugkeer naar de praktijk van vóór 1966. In het bestuur staakten
de stemmen, maar de partijraad veegde het voorstel van tafel. In 1972 had-
den de voormalige Nieuw-Linksers zich verzoend met het leiderschap van
Den Uyl. Na de val van het kabinet-Biesheuvel schaarden partijbestuur en
partijraad zich in de zomer van 1972 voor het eerst eensgezind achter het
lijsttrekkerschap van Den Uyl. Uiteindelijke was hij één van de weinigen die
de stormloop van Nieuw Links op de machtsposities in de partij overleefden.

Op het roemruchte Haagse congres van maart 1969 zette Nieuw Links
zijn opmars voort en werden maar liefst negen leden van Nieuw Links in het
partijbestuur gekozen. Een tegenbeweging die probeerde het verzet tegen
Nieuw Links te mobiliseren onder de naam Democratisch Appèl, kreeg wei-
nig bijval. Geen van haar kandidaten werd gekozen in het partijbestuur. Bin-
nen Nieuw Links was niet iedereen tevreden met de veroverde machtspositie
in het partijbestuur. De journalist Laurens ten Cate, belangrijke medeauteur
van De meeste mensen willen meer en in 1969 gekozen in het partijbestuur,
haakte een jaar later gedesillusioneerd af. Het elan van de beweging was
weg, aldus Ten Cate; Nieuw Links wilde een horzel zijn, ‘nu zijn het de ratten
op de trap naar de macht’.23
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Vlak na het congres formuleerde het Tweede Kamerlid Max van der Stoel
ook al harde kritiek op Nieuw Links in een brief aan Den Uyl:

‘Een conclusie is voor mij heel duidelijk: Nieuw Links is een funda-
menteel anti-democratische beweging, waarmee het democratisch so-
cialisme moet breken. [...] Willen wij het socialisme in Nederland nog
redden, dan moet de breuk komen, nu.’2 4

De breuk kwam er niet, hoewel na het congres in de media druk werd gespe-
culeerd dat vooraanstaande leden uit de oudere generatie, zoals Sicco
Mansholt, een nieuwe partij wilden oprichten. Wel stapte een aantal min-
der bekende, oudere politici uit de partij en richtte Democratisch-Socialis-
ten ’70 (DS’70) op, onder hen de zoon van oud-minister-president Willem
Drees. De ‘oude’ Drees beëindigde wel zijn lidmaatschap, maar werd geen
lid van een andere partij. Alle PvdA-ministers uit de jaren vijftig en veel an-
dere kopstukken bleven de partij trouw, ook Van der Stoel. Toen Frans
Goedhart (medeoprichter van de verzetskrant Het Parool) in 1970 de Twee-
de Kamerfractie verliet voor DS’70, complimenteerde hij Den Uyl: ‘Joop, ik
vind dat je in deze zaak beheerst en zeer doeltreffend hebt geopereerd.
Sjiek.’25

De vernieuwing van de Tweede Kamerfractie verliep traag. De fractie die
in 1971 werd gekozen telde slechts zes Nieuw-Linksers; in de fractie van
1972 was dit aantal verdubbeld. De doorstroming kwam pas goed op gang
in 1977: 21 van de 54 Kamerleden kwamen voort uit Nieuw Links, maar
lang niet allemaal hadden zij nog veel affiniteit met de oorspronkelijke
ideeën. Tot onvrede van het partijbestuur zaten in het kabinet-Den Uyl
(1973-1977) slechts een beperkt aantal Nieuw-Linksers: de ministers Pronk
(Ontwikkelingssamenwerking) en Vorrink (Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne) en de staatssecretarissen Van Dam, Klein en Wim Meijer. Belangrijke
ministersposten vertrouwde Den Uyl toe aan Van der Stoel (Buitenlandse Za-
ken), Henk Vredeling (Defensie), Jos van Kemenade (Onderwijs) en Wim
Duisenberg (Financiën).26 Veel vertrouwen in Den Uyl en zijn kabinet had
het partijbestuur niet; het stelde in 1974 de zogeheten Keerpuntbewakings-
groep in om toe te zien op de uitvoering van het verkiezingsprogramma.27 In
de partijraad stemde een kwart van de afgevaardigden tegen het kabinet.
Het centrale thema van het kabinet – spreiding van kennis, macht en inko-
men – kon het gebrek aan vertrouwen niet wegnemen.
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Organisatorische veranderingen

In het streven de invloed van de fractie terug te dringen, wist Nieuw Links
wel een aantal belangrijke wijzigingen in de structuur van de partij door te
voeren, veranderingen die gedeeltelijk al waren voorgesteld in Een partij om
mee te werken. Het uitgangspunt van het essay was dat gebroken diende te
worden met het oude democratiebegrip van Willem Adriaan Bonger. In 1934
betoogde deze sociaaldemocraat, socioloog en criminoloog dat democratie
gedelegeerd vertrouwen is, gebaseerd op selectie en continuïteit.28 De schrij-
vers achtten dit een verouderde, paternalistische opvatting van democratie
en pleitten voor meer spreiding van verantwoordelijkheden en een verant-
woordingsplicht voor gezagdragers. De gekozen vertegenwoordigers in de
Tweede Kamer en in andere organen dienden meer gecontroleerd te worden
bij de uitvoering van het programma. Bovendien moesten doorstroming en
vervanging van gezagsdragers vanzelfsprekender worden.

Het Haagse congres van 1969 was voor deze punten belangrijk. Besloten
werd de omvang van het partijbestuur terug te brengen van 25 naar 21 leden,
het aantal Kamerleden in het partijbestuur te maximeren op zeven, en in het
dagelijks bestuur van zeven leden maximaal drie Kamerleden op te nemen.
Verder werd vastgelegd dat de functies van partijvoorzitter en de partijsecre-
taris onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. De
stemhebbende leden van partijraad werden verder alleen nog gekozen door
de gewestelijke vergaderingen. Het principe van onverenigbaarheid van
functies of het anticumulatiebeleid zou in de loop van de tijd nog verschillen-
de keren aangepast worden.

Een ingrijpend besluit in 1969 was ook de volledige decentralisering (eigen-
lijk regionalisering) van de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer en het
ontnemen van elke beslissingsbevoegdheid in dezen aan het partijbestuur. De
gewesten, veelal samenvallend met de kamerkieskringen en bestaande uit ver-
tegenwoordigers van de afdelingen, kregen hiermee een veel belangrijkere rol
in de partij. Het middenkader kreeg de middelen in handen om Kamerleden
ter verantwoording te roepen, Kamerleden te herkandideren en om nieuwe
kandidaten (hoog) op de lijst te plaatsen. De actieve leden in de gewesten be-
stonden zeker niet alleen uit aanhangers van Nieuw Links, maar wel vond er
vanaf eind jaren zestig ook op gewestelijk niveau een enorme doorstroming
plaats (zie hieronder). Naarmate in de jaren zeventig de partijraad – oor-
spronkelijk het orgaan waarin vooral huishoudelijke zaken besproken wer-
den – zich steeds meer met de actuele politiek ging bemoeien, werd de in-
vloed van het middenkader groter.
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De decentrale kandidaatstelling en de machtige rol van de partijraad heeft
lang bestaan. In de loop van de tijd zijn er wel kleine aanpassingen geweest
in de kandidaatstelling, maar pas in 1992 werd besloten het partijcongres
weer het laatste woord te geven over de door het partijbestuur voorgestelde
kandidatenlijst. Toen werd ook de partijraad opgeheven.29

De spreiding van bevoegdheden en de daarmee samenhangende wijzigin-
gen in de structuur van de partij lagen aan de basis van het ontstaan van een
duale machtsstructuur ten tijde van het kabinet-Den Uyl. Aan de ene kant
het kritische en vaak wantrouwende partijbestuur, dat vaak werd opgejaagd
door de partijraad; aan de andere kant de Tweede Kamerfractie onder lei-
ding van Ed van Thijn, alsmede minister-president Den Uyl en de PvdA-mi-
nisters.30 Gerard Heyne den Bak, partijsecretaris ten tijde van het kabinet en
lid van de Steenwijkgroep, formuleerde later het leidende principe van het
partijbestuur als volgt: ‘Het partijbestuur vatte zijn functie min of meer in
die zin op dat die mensen in Den Haag eigenlijk niet te vertrouwen zijn, wij
zijn er voor om het erfgoed te bewaken’.31 Deze mentaliteit van partijbestuur
en partijraad heeft in 1977 uiteindelijk een belangrijke rol gespeeld bij de
mislukte formatie van het tweede kabinet-Den Uyl.

Het streven naar democratisering van de partij door Nieuw Links heeft
vooral het middenkader veel invloed gegeven. Opvallend is ook dat de ver-
nieuwingsbeweging wel over participatiedemocratie en actieve deelname
van de leden sprak, maar zich weinig gelegen liet liggen aan directe invloed
van de leden. De praktijk van het jonge D’66 om alle leden stemrecht te ge-
ven op het partijcongres is nooit voorgesteld door Nieuw Links. Als er over
een referendum gesproken werd, ging het om een referendum onder de afde-
lingen; een schriftelijke raadpleging van de leden was blijkbaar een stap te
ver.32 De wijzigingen werden doorgevoerd met een beroep op democratische
beginselen, maar feitelijk waren ze vooral ingegeven door een wantrouwen
in de politieke leiding en de wens deze te vervangen. De opvatting dat Nieuw
Links serieus werk maakte van de invoering van een participatiedemocratie,
zoals Heyne den Bak in 1982 nog stelde, is een misvatting.33 De partijcultuur
van gedelegeerd vertrouwen werd vervangen door een cultuur van georgani-
seerd wantrouwen – een wantrouwen dat niet alleen de partijleiding gold,
maar ook de gewone leden. Met instemming citeerden de auteurs van Een
partij om mee te werken een rapport uit 1949, met de volgende opmerking:
‘Bij de organisatie van congressen vergeet men plots alle selectieve prikkels
en schakelt men over op een soort directe democratie (“ieder mag over alles
spreken”) die de wezenlijke democratie vermoordt.’34
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Aansluiting bij een jongere generatie

De aflossing van de macht beperkte zich zeker niet tot het partijbestuur en de
Kamerfractie. Het actieve kader in de afdelingen en gewesten werd in een
tijdperk van tien jaar bijna volledig vernieuwd. Het in 1978 op het Raad- en
Statencongres uitgevoerde onderzoek geeft een redelijk beeld van de samen-
stelling van het middenkader van de PvdA, twaalf jaar na de oprichting van
Nieuw Links.35 Het kader is relatief jong: bijna 80 procent is nog geen 46, en
27 procent is jonger dan 31 jaar. Slechts één op de vijf afdelingsafgevaardig-
den op het congres is vrouw. De jonge leeftijd van de congresafgevaardigden
is niet verbazingwekkend, gezien het feit dat maar liefst twee derde van de
ondervraagden pas na 1966 lid is geworden. Een even groot aantal be-
schouwt zichzelf als aanhanger van Nieuw Links. De sociale samenstelling
komt sterk overeen met de eerste generatie van Nieuw Links: de actieve le-
den zijn veelal werkzaam in het onderwijs, bij de overheid of semi-overheid.
Het overgrote deel is hoogopgeleid; alleen in de leeftijdsgroep boven 45 jaar
is een op de vijf laagopgeleid.

De schaarse gegevens over het partijkader in het midden van de jaren zes-
tig vormen hiermee een scherp contrast. In 1965 had 58 procent van de deel-
nemers aan de kaderschool alleen lager onderwijs (inclusief lagere techni-
sche school – LTS – en avondschool); een jaar later ging het om 55 procent
van de 123 deelnemers. Slechts een paar procent had hoger onderwijs geno-
ten. In beide jaren werd ongeveer een kwart van de deelnemers omschreven
als ‘vaklieden-handarbeiders’. Het kader bestond midden jaren zestig uit
mannen, nog geen tien procent was vrouw.36 Vier jaar later is bij de kadercur-
sussen op de drie vormingscentra te Borne, Bentveld en Kortehemmen nog
maar 10 procent van de deelnemers lager opgeleid (inclusief LTS en huis-
houdschool), terwijl bijna 30 procent hoogopgeleid is of studerend. Het aan-
tal vrouwelijke deelnemers is gestegen naar 38 procent.37 In enkele jaren tijd
was het karakter van de partij totaal veranderd.

De belangrijkste doelstelling van Nieuw Links – het vinden van aanslui-
ting bij een jongere generatie – zou niet alleen tot uiting moeten komen in de
verjonging van het middenkader, maar ook in een toestroom van (niet actie-
ve) jonge leden en uit de aantrekkingsgracht op jonge kiezers. In september
1964 telde de PvdA ruim 142.000 leden. Twee jaar later, op het moment dat
Nieuw Links naar buiten trad, was het aantal gedaald tot ruim 134.000. De
dalende trend werd door het optreden van Nieuw Links geen halt toe geroe-
pen. In 1969 telde de partij 107.00 leden en in 1972 werd een voorlopig diep-
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tepunt bereikt met 94.000 leden. Daarna zette een schoksgewijze stijging in
tot het hoogtepunt van ruim 121.000 leden in 1978.38 Daarmee onder-
scheidde de PvdA zich in positieve zin van partijen als de KVP, de Anti-Revo-
lutionaire Partij (ARP) en kleinere linkse partijen als de Communistische Par-
tij van Nederland (CPN) en de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP). Een
veel sterkere stijging van het ledenaantal deed zich daarentegen vanaf 1972
voor bij de VVD.

In de eerste jaren van zijn bestaan slaagde Nieuw Links er niet in om de uit-
tocht van leden te stoppen en de activiteiten van de vernieuwingsbeweging
motiveerden kennelijk weinig mensen om lid te worden. De instroom van
nieuwe leden viel terug van 7000 tot een kleine 3000 per jaar.39 Vanaf sep-
tember 1969 begon het aantal jaarlijkse nieuwe leden echter sterk te stijgen,
tot boven de 10.000 en zelfs tot ruim 15.000 in 1973-74. Relatief veel twinti-
gers werden in deze periode lid, leidend tot een oververtegenwoordiging van
dertigers in 1978.40 De grote toestroom van nieuwe leden was niet alleen de
verdienste van Nieuw Links, maar ook van Den Uyl en het aantreden van
zijn kabinet in het voorjaar van 1973. Begin 1975 maakte partijvoorlichter
Kees Bode zich wel ongerust over het feit dat er onder de nieuwe leden nau-
welijks nog arbeiders waren.41

Dankzij Nieuw Links slaagde de partij erin om aansluiting te vinden bij
jongere generaties. De ambitie van partijvoorzitter Van der Louw en ande-
ren reikten in eerste instantie verder: de PvdA diende van karakter te veran-
deren. Om tegenwicht te bieden aan de nadruk op het besturen en om de te-
genstellingen in de maatschappij zichtbaar te maken, moest de partij meer
aansluiting vinden bij de persoonlijke problemen van veel burgers. Op het
congres van september 1973 riep de partij zich uit tot ‘actiepartij’, dat wil
zeggen een partij die zelf acties initieert op belangrijke maatschappelijke ter-
reinen en soms ook acties van anderen ondersteunt. Het werd geen succes. In
1978 werd in een evaluatie geconstateerd dat de partij niet alleen haar moge-
lijkheden om als ‘partij in actie’ te kunnen functioneren had overschat, maar
ook dat er van nature een zekere spanning bestaat tussen een op besturen ge-
richte partij en de acties van zichzelf organiserende burgers.42 De actiepartij
stierf een snelle en stille dood.

Populair bij jonge kiezers

De schaarse gegevens over de electorale achterban van de PvdA bij de Twee-
de Kamerverkiezingen van 1967 laten zien dat de aantrekkingskracht op
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jongeren beperkt was, maar van een duidelijke ondervertegenwoordiging
van de kiezers onder de 35 jaar was geen sprake. Partijen die het wel zeer
goed deden onder deze groep, waren het pas tot stand gekomen D’66 en de
in 1957 opgerichte PSP. Bij de verkiezingen vier jaar later was dat beeld
enigszins veranderd. Niet alleen won de PvdA voor het eerst sinds 1956 weer
twee zetels, de partij wist ook de oudere kiezers vast te houden en haar posi-
tie onder de kiezers onder de 35 jaar enigszins te versterken. Onder de jonge
kiezers die voor het eerst mochten stemmen was de PvdA in 1971 zelfs de
grootste partij.43

Dit goede verkiezingsresultaat kan zeker niet alleen op het conto van
Nieuw Links geschreven worden. De presentatie van het zogeheten ‘scha-
duwkabinet’ van PvdA, D’66 en de Politieke Partij Radikalen (PPR) onder
leiding van Den Uyl heeft daaraan ook bijgedragen. Het idee om als onder-
deel van de verkiezingscampagne een lijst van mogelijke ministers bekend te
maken – het schaduwkabinet – kwam zeker niet uit de koker van Nieuw
Links. Al in 1962 besprak de het partijbestuur de mogelijkheid ervan en een
paar jaar later had Den Uyl het idee onderschreven in de partijcommissie de-
mocratie.44

De verjonging van het sociaaldemocratische kiezerscorps was bescheiden,
maar terwijl onder de confessionele volkspartijen vanaf 1971 een vergrijzing
optrad, deed deze zich bij de PvdA pas veel later voor. Dat kan niet los gezien
worden van het optreden van Nieuw Links en de wijze waarop de beweging
met vallen en opstaan in de partij was geïntegreerd. De rol van Den Uyl mag
echter niet onderschat worden. Hij slaagde erin, ondanks de ‘verintellectuali-
sering’ van het partijkader, om als partijleider en premier de PvdA herken-
baar te laten blijven voor haar traditionele achterban: kiezers met een be-
scheiden inkomen en veelal laagopgeleid. In 1977 beschouwde bijna twee
derde van de PvdA-kiezers zich als arbeider en was 72 procent laagopgeleid.
Beide groepen waren duidelijk oververtegenwoordigd in de electorale ach-
terban van de partij; in de decennia daarna zou dit langzaam gaan verande-
ren.45 Als het ging om de electorale aantrekkingskracht van de PvdA, vulden
Nieuw Links en Den Uyl elkaar goed aan.

Verandering van het politieke landschap

De tweede doelstelling van de schrijvers van Tien over rood behelsde een in-
grijpende vernieuwing van de Nederlandse politiek. Het functioneren van
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het democratisch stelsel kwam in twee hoofdstukken onder het kopje ‘Vrij-
heid’ aan de orde. De meeste aandacht ging daarbij uit naar het koningschap
en het voorstel om Nederland na het aftreden van koningin Juliana om te
vormen tot een republiek. In de toekomst diende het staatshoofd te worden
gekozen; op korte termijn kon worden begonnen met het kiezen van de bur-
gemeester en het hoofd van het provinciale bestuur. Verder werd een ander
kiesstelsel voorgesteld waarin de verantwoordingsplicht van de volksverte-
genwoordiger tegenover de burgers vorm zou krijgen. De burger zou beter
moeten weten door wie hij vertegenwoordigd werd, waardoor er een directe-
re band zou ontstaan tussen de kiezer en zijn vertegenwoordiger. Het waren
ideeën die aansloten bij het publieke debat van 1966, maar niet echt leefden
in kringen van Nieuw Links. Voorstellen over een ander kiesstelsel of een ge-
kozen burgemeester zijn door Nieuw Links nooit uitgewerkt. De discussie
over het koningschap kwam wel met enige regelmaat terug, maar had vooral
een symbolische waarde. Toen in 1972 de mogelijkheid van een fusie met
D’66 en de PPR tot een Progressieve Volkspartij (PVP) zich voordeed, waren
de meeste Nieuw-Linksers tegen, behalve Van der Louw. D’66 werd als een
burgerlijke en te rechtse partij beschouwd; een vage PVP zou de aantrek-
kingskracht op jonge confessionele arbeiders teniet doen, aldus de Nieuw-
Linkse socioloog Bram Peper.46

De grootste grief van de opstellers van Tien over rood betrof de praktijk
van de kabinetsformatie, die de partijen de vrijheid gaf in belangrijke mate
af te wijken van de beloften die zij de kiezers hadden gedaan. Het leidde on-
vermijdelijk tot een gevoel van machteloosheid onder de kiezers en een ge-
brek aan engagement. De PvdA zou dit kunnen tegengaan door slechts deel
te nemen aan een volgende kabinetsformatie als zeker was dat een voor de
verkiezingen gepubliceerd minimumprogramma onderdeel zou zijn van het
regeerakkoord. Coalitieregeringen met de in de ogen van Nieuw Links con-
servatieve KVP verhulden bovendien wezenlijke tegenstellingen in het poli-
tiek leven.

Het voorstel om voortaan met een minimumprogramma de verkiezingen
in te gaan, heeft in de loop van de tijd veel debat en spanningen opgeleverd in
de partij. Aan het idee lagen twee motieven ten grondslag. In de eerste plaats
een weerzin tegen de macht van de KVP, een weerzin die velen deelden in de
partij en die al veel langer bestond. De wens de macht van de confessionele
middenpartijen – met name de KVP – te breken en het politieke landschap
blijvend te veranderen ten gunste van de PvdA, was vanaf de oprichting in
1946 een belangrijke strategische doelstelling geweest. Midden jaren zestig
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kreeg de afkeer van de KVP een sterke stimulans. Na de voor de PvdA onge-
lukkig verlopen kabinetsformatie van 1963, waarbij de KVP voor een coali-
tie met de VVD koos na eerst de PvdA en de VVD tegen elkaar te hebben uitge-
speeld, volgde in 1966 de ‘Nacht van Schmelzer’. In deze voor de PvdA dra-
matische nacht maakte de Kamerfractie van de KVP een einde aan de sinds
het voorjaar van 1965 bestaande regeringscoalitie met de PvdA (en de ARP).
Nieuw Links speelde handig in op de sterk gegroeide afschuw van de KVP en
combineerde dat met een tweede motief: wantrouwen in de politieke leiding
van de partij, die veel te gemakkelijk compromissen sloot om te kunnen rege-
ren met de KVP.

Het idee van het minimumprogramma en vergelijkbare instrumenten als
de anti-KVP-resolutie uit 1969, de harde inhoudelijke eisen die aan KVP en
ARP werden gesteld ten tijde van het kabinet-Den Uyl (de zogeheten ‘hobbel-
strategie’) en in het bijzonder de polarisatiestrategie hadden dezelfde electo-
rale doelstellingen. In de eerste plaats wilde Nieuw Links de achterban van
de confessionele partijen splitsen in een conservatief en een progressief deel,
door de KVP, ARP en CHU (en later het cda, waarin deze drie partijen zou-
den opgaan) te dwingen om vóór de verkiezingen duidelijkheid te verschaf-
fen over hun coalitievoorkeur. De aanhangers van de polarisatiestrategie wa-
ren ervan overtuigd dat de vorming van het cda daarmee zou worden ge-
dwarsboomd. De tweede doelstelling was het realiseren van een progressie-
ve meerderheid.47 De verkiezingsuitslag van 1972 – opnieuw zwaar verlies
voor de KVP en gezamenlijke winst voor de PvdA, D’66 en de PPR, met hun
gemeenschappelijke verkiezingsprogramma Keerpunt 1972. Regeerak-
koord van de progressieve drie – was voor velen een bevestiging van de juist-
heid van de polarisatiestrategie. Electoraal onderzoek van de PvdA in 1974
liet echter zien dat de strategie op een electorale illusie was gebaseerd. WBS-
directeur Henk van Stiphout wees onder andere op de sterke overeenkomst
tussen de KVP- en VVD-achterban en de voorkeur van de KVP-kiezers voor
een meer rechtse koers van hun partij. Het onderzoek werd in de top van de
PvdA niet serieus genomen.48

Het streven naar een tweedeling in het Nederlandse politieke landschap en
het aanscherpen van de tegenstellingen met de KVP waren geen doelstellin-
gen die waren ontwikkeld door Nieuw Links. Van Thijn en anderen formu-
leerden deze ideeën al in het midden van de jaren zestig. Nieuw Links en het
radicale middenkader omarmden dit gedachtegoed niet alleen met groot en-
thousiasme, maar waren ook wars van elke nuancering of relativering van
de strategie. Strategische notities dienden naar de letter te worden uitge-
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voerd om de politieke leiding te controleren. Dat leidde tot een dramatisch
hoogtepunt bij de mislukte formatie van het tweede kabinet-Den Uyl. De zo-
geheten ‘meerderheidsstrategie’ die ten grondslag lag aan de kabinetsforma-
tie – acht ministers voor de PvdA, zeven voor het cda en één voor D’66 –
werd door een deel van het partijbestuur al gezien als een kwalijke afzwak-
king van de polarisatiestrategie. Toen deze verdeling niet realiseerbaar bleek
en niet alle gewenste ministersposten konden worden binnengehaald, stem-
de de partijraad het onderhandelingsresultaat weg. Het eerder al gesloten re-
geerakkoord met het cda dat wel was aanvaard, was minder belangrijk dan
de prestigestrijd over de ministerszetels. Volgens de tegenstanders moest er
opnieuw en harder onderhandeld worden.

De polarisatiestrategie heeft niet geleid tot een splitsing van het confessio-
nele electoraat, noch tot een linkse meerderheid, en heeft de vorming van het
cda niet kunnen voorkomen – eerder gestimuleerd. Het zou tot 1987 duren
voordat de PvdA de polarisatiestrategie officieel dood verklaarde en zich
neerlegde bij de machtspositie van het cda in de landelijke politiek. Het is te
simpel om deze mislukkingen alleen te wijten aan Nieuw Links. Feit is wel
dat de meerderheid in het partijbestuur, bestaande uit veel Nieuw-Linksers,
lange tijd een weinig realistische kijk had op de politieke verhoudingen in
Nederland en een onjuist beeld had van de opvattingen van de gematigde
confessionele kiezer.

Radicalisering van beleid

Sociaaleconomisch beleid

Nieuw Links wilde in de derde plaats een radicalere stellingname van de
PvdA op een aantal belangrijke beleidsterreinen. In zijn publicaties werd ver-
reweg de meeste aandacht besteed aan economische onderwerpen. In Tien
over rood was het onderdeel ‘Gelijkheid’, handelend over de sociaalecono-
mische verhoudingen, met 26 bladzijden het meest omvangrijk en gede-
tailleerd uitgewerkt. De auteur van dit deel, Van den Doel, formuleerde in
vijf hoofdstukken als belangrijke doelstellingen onder andere een meer gelij-
ke inkomens- en vermogensverdeling, grotere zeggenschap van de werk-
nemers en goede gemeenschapsvoorzieningen. Als instrumenten werden
daarbij genoemd een centrale loonpolitiek, het in gemeenschapshanden
brengen van grond- en bodemschatten, een veel sterkere progressie in suc-
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cessie- en schenkingsrechten, nationalisatie van grote banken en verzeke-
ringsmaatschappijen en een centraal investeringsbeleid.

De voorstellen riepen binnen en buiten de PvdA weinig kritiek op; de mees-
te sloten goed aan bij het sociaaldemocratische gedachtegoed. Het pleidooi
voor goede gemeenschapsvoorzieningen verschilde weinig van de eerdere
stellingname van Den Uyl in het in 1963 verschenen rapport Om de kwali-
teit van het bestaan. De welwillendheid kwam een maand na publicatie van
Tien over rood al tot uiting op het buitengewone partijcongres in november
1966, uitgeschreven naar aanleiding van de zware verkiezingsnederlaag bij
de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Vertegenwoordigers van Nieuw
Links kwamen niet alleen veel aan het woord, maar een door Van den Doel
opgestelde en door het partijbestuur overgenomen motie werd door het con-
gres aangenomen, waarin werd vastgesteld dat de inkomensverschillen on-
aanvaardbaar groot waren en dat er een wettelijke koppeling van het mini-
muminkomen aan de stijging van de lagere inkomens diende te komen.49

Het in september 1967 verschenen boekje De macht van de rooie ruggen
kon op veel minder welwillendheid rekenen. Enkele punten uit Tien over
rood werden verder uitgewerkt, maar de auteurs legden ook andere accen-
ten. Onderwerpen als inkomensgelijkheid en democratisering van de onder-
neming kwamen nauwelijks aan de orde; structurele hervormingen van de
economie kregen daarentegen veel meer aandacht. De overheid zou de voor-
naamste investeringsbeslissingen moeten nemen en het bank- en verzeke-
ringsbedrijf en de grond dienden te worden genationaliseerd. Verder zouden
alle bodemschatten door een staatsbedrijf moeten worden geëxploiteerd. De
voorstellen maakten volgens de schrijvers geen einde aan de ‘gemengde eco-
nomie’, maar gaven de overheid wel veel meer sturingsmogelijkheden. De in-
vloed van een aantal sympathisanten van het blad Links, zoals Theo van
Tijn, Wout Tieleman en Ton Regtien, was duidelijk aanwezig.

Den Uyl formuleerde als eerste harde kritiek. Bij de presentatie had hij het
over kreten, gebrek aan bruikbare ideeën, het ontbreken van bewijsvoering,
en onkunde. Hij stond niet alleen. Het geschrift zorgde, meer dan de andere
publicaties, voor kritiek en interne verdeeldheid binnen de beweging. Arie
van der Hek en Reinier Krooshof, auteurs van Tien over rood, zagen er wei-
nig in en hadden geen behoefte aan deze ‘socialistische mythologie’, terwijl
Van den Doel de structuurhervormingen te ‘arbeideristisch’ vond.50

De macht van de rooie ruggen had weinig impact. Niet alleen was er
slechts beperkte steun voor de voorstellen, maar de belangrijkste auteurs
speelden een marginale rol in Nieuw Links en enkelen zouden de PvdA al
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snel weer verlaten. Opmerkelijker is meer in het algemeen dat Nieuw Links
in zijn publicaties de meeste aandacht besteedde aan sociaaleconomische on-
derwerpen, maar dat hierover nauwelijks hoogoplopende conflicten zijn ge-
weest. Het kan niet los gezien worden van de achtergrond van de eerste gene-
ratie Nieuw-Linksers. Twee van de drie economen onder de schrijvers van
Tien over rood waren slechts korte tijd actief in de beweging (Van der Zwan
en Van der Hek). Van den Doel, de derde econoom, werd al snel Kamerlid en
bleek in zijn economische opvattingen zeer dicht bij Den Uyl te staan. Beiden
waren keynesiaan, wilden investeren in collectieve voorzieningen, waren
voorstander van een sturende rol van de overheid en bepleitten een actieve
inkomenspolitiek. Van den Doel ontwikkelde zich tot een vertrouweling van
Den Uyl en werd in 1971 als enige Nieuw-Linkser opgenomen in het eerste
schaduwkabinet. De PvdA-leider betreurde het zeer dat Van den Doel in
1972 koos voor een carrière aan de universiteit.

De initiatiefnemers van Nieuw Links hechtten weinig waarde aan structu-
rele hervormingen van de economie en deden ook weinig voorstellen in die
richting. Voor het partijkader dat in hun kielzog de partij instroomde, lag
dat anders. Het kabinet-Den Uyl werd door veel actieve leden niet als ‘ons
kabinet’ beschouwd, er werden te veel concessies gedaan aan KVP en ARP, en
eigen ministers als Duisenberg, Vredeling en Van der Stoel werden veelal als
te rechts beoordeeld. De vier in 1974 door fractieleider Van Thijn geformu-
leerde maatschappijhervormende voorstellen, de ‘hobbels’ op weg naar ver-
dere samenwerking met de confessionele partijen, kregen al snel de functie
meer steun te verwerven onder het partijkader voor het kabinet. Het partij-
bestuur was zich bewust dat onderwerpen als de vermogensaanwasdeling
(VAD), de grondpolitiek, de wet op de ondernemingsraden (WOR) en de wet
op de investeringsrekening (WIR) nauwelijks leefden in de electorale achter-
ban, maar de onrust onder het kader wegnemen was belangrijker dan de her-
kenbaarheid voor de eigen kiezers.

Buitenlandse politiek

Veel meer dan het sociaaleconomische beleid hebben de opvattingen en voor-
stellen van Nieuw Links op het terrein van de buitenlandse politiek en het
veiligheidsbeleid voor spanningen gezorgd binnen de partij en de standpunt-
bepaling van de PvdA beïnvloed. Het onderdeel ‘ Broederschap’ in Tien
over rood over de internationale verhoudingen – slechts tien pagina’s – had
twee algemene thema’s. De schrijvers wilden in het denken over oorlog en
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vrede de Koude Oorlog-mentaliteit doorbreken en pleitten daarnaast voor
internationale solidariteit en meer ontwikkelingshulp. De concrete punten
die aan de orde werden gesteld waren niet nieuw, maar veelal eerder onder-
werp van discussie geweest in de partij. Meestal waren ze destijds slechts
door een minderheid gesteund. In de latere publicaties van Nieuw Links
kwamen de internationale verhoudingen niet meer aan de orde, maar in de
verschillende gremia van de partij was de buitenlandse politiek decennialang
onderwerp van felle discussies.

De heftige debatten betroffen niet de eis om twee procent van het nationa-
le inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp. Dit percentage was al eer-
der genoemd in de partij en werd in 1967 in het verkiezingsprogramma op-
genomen. In latere programma’s werd het afgezwakt tot twee procent op de
langere termijn en anderhalf voor de komende vier jaar (1972). Het kabinet-
Den Uyl verhoogde de hulp inderdaad tot anderhalf procent. Het zou zeer
lang een onomstreden percentage blijven in de PvdA.

De concrete voorstellen over het veiligheidsbeleid betroffen de erkenning
van de communistische Duitse Democratische Republiek (DDR) en van de
Vietcong, en het opzeggen van het NAVO-lidmaatschap indien het dictatori-
ale Portugal lid zou blijven of Spanje lid zou worden. De omvang van de
marine kon verder worden teruggebracht en bezinning op het nut van land-
en luchtmacht was noodzakelijk. Deze onderdelen riepen vanaf de eerste
dag binnen en buiten de partij veel weerstand en heftige emoties op. Enkele
dagen na de publicatie van Tien over rood gaf Het Parool in een commentaar
aan dat het ging om ‘zwichten voor communistische druk’, ‘zwelgen in ont-
wikkelingsromantiek’ en ‘Selbsthass tegen het eigen Westelijk leefmilieu’.51

Binnen de PvdA was Van der Stoel, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
in het kabinet-Cals, een felle tegenstander van Nieuw Links. Hij waarschuw-
de in een ‘cri de coeur’ dat de PvdA onder invloed van ‘crypto PSP-ers van
Nieuw Links op hun beurt opgestuwd door crypto-communisten van het
slag Jan Blok’ sektarische trekjes begon te vertonen.52 Van der Stoel onder-
kende terecht dat communistische sympathieën bij sommige Nieuw-Link-
sers aanwezig waren. Zo werden Regtien, oprichter van de Studentenvakbe-
weging, theoloog Jan Blok en onderwijskundige Siebe Soutendijk later lid
van de CPN.53

De voorstellen vormden een aanval op de sterk anticommunistische denk-
beelden in de PvdA, de grote steun voor de Amerikaanse buitenlandse poli-
tiek (ook ten aanzien van Vietnam) en het gebrek aan ideeën binnen de partij
over het doorbreken van de bewapeningswedloop. Toen in 1969 in de Ver-
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enigde Staten president Nixon aan de macht kwam, die ongekend zware
bombardementen liet uitvoeren op Noord-Vietnam en Cambodja binnen-
viel, verdwenen de tegenstellingen in de partij over de Vietnampolitiek naar
de achtergrond omdat de steun voor de VS afnam. De DDR en de NAVO ble-
ven echter voor emotionele en heftige botsingen zorgen met de oudere gene-
ratie buitenlandspecialisten. De meesten verdwenen uit de partij door opzeg-
ging van hun lidmaatschap (Jacques de Kadt, Frans Goedhart, Conny Patijn)
of door overlijden (Geert Ruygers). Van der Stoel bleef als een van de weini-
gen actief in het debat over de buitenlandse politiek. Hij zag niets in eenzijdi-
ge stappen en stevige verbale verklaringen, en wenste via diplomatieke on-
derhandelingen te werken aan ontspanning en mensenrechten.

De strijd in de PvdA spitste zich vanaf 1967 sterk toe op de buitenlandse
politiek. Het officiële partijstandpunt dat aan erkenning van de DDR voor-
waarden verbonden dienden te worden, zoals verdere ontspanning en rege-
ling van de status van West-Berlijn, werd op het buitengewone congres van
november 1966 nog met grote meerderheid aanvaard, maar twee jaar later
lagen de verhoudingen anders. Een motie van partijbestuur om de DDR on-
voorwaardelijk te erkennen, werd op het congres van 1969 aanvaard, tot
groot ongenoegen van de Kamerfractie en de Duitse zusterpartij. Willy
Brandt, voorzitter van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (spd)
betreurde in een brief de uitspraak van het congres en wees erop dat een on-
voorwaardelijke erkenning niet bijdroeg aan de ontspanning in Europa. De
PvdA zou er beter aan gedaan hebben het beleid van de spd te steunen, aldus
Brandt. De Kamerfractie achtte zich niet gebonden aan het congresbesluit en
bleef zich beroepen op het verkiezingsprogramma van 1967. Brandt loste
het probleem voor de PvdA op. Het succes van de neue Ostpolitik van zijn re-
gering, aangetreden in het najaar van 1969, droeg eraan bij dat de erkenning
van de DDR bij de Nederlandse sociaaldemocraten van de agenda ver -
dween.54

De conflicten over de buitenlandse politiek gingen daarna voornamelijk
over het lidmaatschap van de NAVO en het terugdringen van de rol van kern-
wapens. Kenmerkend was de behandeling van Keerpunt 1972, het gemeen-
schappelijke verkiezingsprogramma met D’66 en de PPR, op het PvdA-ver-
kiezingscongres in oktober van dat jaar. De afdeling Utrecht diende amende-
ment 007 in (het ‘James Bond-amendement’) waarin ingrijpende hervormin-
gen van de NAVO werden geëist, onder andere op ontspanning gericht over-
leg met het Warschaupact en uitstoting uit de NAVO van dictatoriale regimes.
Indien dit in 1976 niet gerealiseerd zou zijn, zou Nederland uit de verdrags-

Philip van Praag

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 66



67

organisatie dienen te stappen. Het amendement werd aangenomen. Tevens
aanvaardde het congres een motie voor eenzijdige verwijdering van kernwa-
pens uit Nederland en diende de NAVO te verklaren niet als eerste kernwa-
pens te gebruiken. Voor Den Uyl en Van der Stoel waren deze punten onaan-
vaardbaar en ook partijvoorzitter Van der Louw was weinig gelukkig met
deze besluiten. Na moeizaam nachtelijk overleg, waarbij ook D’66 en de PPR
betrokken waren, werden er afgezwakte teksten opgesteld, die het congres
met moeite aanvaardde.55 Ruim een half jaar later werd Van der Stoel, tot on-
genoegen van het partijbestuur, benoemd tot minister van Buitenlandse Za-
ken. Dat was een zeer bewuste keuze van Den Uyl.

Op dit verkiezingscongres bleek dat de sterke linkervleugel in het partijbe-
stuur, die niet in alle gevallen de meerderheid meekreeg in het bestuur, de
meerderheid van de congresgangers kon mobiliseren voor zijn standpunten.
De representanten van het voormalige Nieuw Links behoorden daarbij niet
altijd tot de linkervleugel, terwijl sommige woordvoerders van de linkervleu-
gel nooit tot Nieuw Links hadden behoord. De instroom van een grote groep
nieuwe actieve leden had de verhoudingen in de partij drastisch veranderd,
wat leidde tot radicalere standpunten op het terrein van de buitenlandse po-
litiek. Tot het begin van de jaren tachtig zou dat vooral op het punt van vrede
en veiligheid nog regelmatig voor spanningen zorgen. Zo bestond er onder
actieve en niet-actieve leden eind jaren zeventig grote sympathie voor de leu-
ze van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), de ‘kernwapens de wereld uit,
om te beginnen in Nederland’. Partijvoorzitter Max van den Berg – met wor-
tels in Nieuw Links – en het partijbestuur stonden ook achter de IKV-doel-
stellingen, maar Van der Stoel en Den Uyl voelden er niets voor. Na het intern
uitgesproken machtswoord van Den Uyl sloten de partijvoorzitter en de
fractievoorzitter in een nachtelijk gesprek in de auto van Den Uyl een com-
promis. De PvdA keerde zich tegen de plaatsing van kruisraketten in Neder-
land, maar accepteerde het behoud van twee kerntaken voor het Nederland-
se leger.56 Van den Berg verdedigde het loyaal, het congres accepteerde het
met tegenzin. Het leverde Den Uyl de bijnaam ‘Joop Atoom’ op.

Het radicale kader

In het kielzog van Nieuw Links traden nieuwe leden tot de partij toe, die in
veel afdelingen en gewesten de macht overnamen. Dit nieuwe kader had ken-
merken die sterk verschilden van die van de oudere generatie actieve partijle-
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den. Ze waren jonger, hoogopgeleid en werkten veelal in het onderwijs, on-
derzoek en de sociale en culturele dienstverlening. Deze actieve leden waren
rond 1978 niet representatief voor de kiezers, noch voor de leden. Belangrij-
ker is echter dat dat zij het bedrijven van politiek anders benaderden dan eer-
dere generaties actieve leden. De Engelse socioloog Frank Parkin stelde in
1968 al vast dat de Engelse vredesbeweging Campaign for Nuclear Disarma-
ment gedragen werd door hoogopgeleide activisten die in termen van Max
Weber niet zozeer werden gedreven door een Verantwortungsethik maar
door een Gesinnungsethik. Deze activisten hadden een uitgesproken voor-
keur voor expressieve actie, dat wil zeggen het nadrukkelijk uitdragen van
bepaalde politieke standpunten en principes. Zij hadden weinig sympathie
voor een instrumentele benadering van de politiek, waarbij het realiseren
van concrete politieke doeleinden centraal staat. Parkin betitelde dit als mid-
denklasse-radicalisme.57

Het middenkader van de PvdA uit de jaren zeventig heeft kenmerken van
dit ‘getuigende’ middenklasse-radicalisme. Uit het hierboven reeds aange-
haalde Europese middenkaderonderzoek blijkt dat in 1978 bijna de helft
van de ondervraagde PvdA-congresgangers het (sterk) oneens is met de stel-
ling dat ‘politiek meer een kwestie is van het haalbare dan van het blijven
vasthouden aan uitgangspunten’. Het kader van cda, VVD en D’66 was het
in veel mindere mate oneens met de stelling. Deze Gesinnungsethik kan ver-
klaren dat een belangrijk deel van het partijkader weinig zag in de compro-
missen die de PvdA sloot in het kabinet-Den Uyl en bij de formatie van 1977
van mening was dat er teveel was toegegeven aan het cda. Op dit punt was
er wel een belangrijk verschil tussen de founding fathers van Nieuw-Links,
die machtsposities wilden veroveren en sterk instrumenteel dachten, en de la-
tere generaties actieve PvdA-leden, die veel meer waarde hechtten aan ex-
pressieve politiek.

Als het om het buitenlands beleid ging was het voor veel actieve leden be-
langrijk een ‘zuiver’ politiek standpunt in te nemen, waarbij geen concessies
werden gedaan aan de principiële politieke uitgangspunten. Rekening hou-
den met de binnen- en buitenlandse machtspolitieke realiteit stond daarbij
automatisch op gespannen voet met de behoefte aan expressieve politiek en
werd door veel leden als verraad betiteld.

De betrokkenheid van de PvdA bij de vredesbeweging was groot. Partijle-
den waren een belangrijke kracht in de strijd tegen de plaatsing van kruisra-
ketten. Uit onderzoek onder de actieve leden van plaatselijke vredesplat-
forms bleek dat midden jaren tachtig bijna een kwart lid was van de PvdA.58
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De onder invloed van Nieuw Links sterk veranderde PvdA was ook ontvan-
kelijk voor de thema’s die andere sociale bewegingen, waaronder de vrou-
wenbeweging, agendeerden. Terwijl Nieuw Links een echte mannenbewe-
ging was – onder de auteurs van de vier publicaties was slechts een enkele
vrouw – en nauwelijks aandacht had voor de maatschappelijke positie van
vrouwen, werd vrouwenemancipatie een belangrijk onderwerp binnen de
PvdA. Dat was niet zozeer de verdienste van de sterk vergrijsde Vrouwen-
bond in de PvdA, die in 1967 zelfs overwoog zich op te heffen, maar in eerste
instantie van individuele PvdA leden als Hedy d’Ancona, die tot de sympa-
thisanten van Nieuw Links behoorde, en Joke Smit. De instroom van hoog-
opgeleide vrouwen zorgde voor steun voor de eisen van de tweede feministi-
sche golf bij de abortusstrijd, het aanvechten van de ongelijke behandeling
van vrouwen, en het ter discussie stellen van de traditionele rolpatronen tus-
sen mannen en vrouwen. De omvorming van de Vrouwenbond in de Rooie
Vrouwen in de PvdA gaf vrouwen een sterke positie in de partij.59 Het leidde
mede tot de eerste vrouwelijke PvdA-minister in 1973 (Irene Vorrink), de eer-
ste vrouwelijke partijvoorzitter (Ien van den Heuvel), tot grote invloed op
het beginselprogramma van 1977, en tot streefcijfers voor het aantal vrou-
wen in vertegenwoordigende lichamen. Aanvankelijk ging het om 25 pro-
cent en sinds 1987 om 50 procent. Het was in belangrijke mate te danken
aan de veranderde samenstelling van het partijkader dat de partij openstond
voor nieuwe bewegingen en politieke thema’s. De PvdA onderscheidde zich
daarbij sterk van veel Europese zusterpartijen.

Nieuw Links kenmerkte zich vanaf zijn oprichting door een ideologische
heterogeniteit. De talloze nieuwe radicale en actieve leden hadden evenmin
een duidelijke gemeenschappelijke visie op de uitdagingen waar de partij
voor stond. Dit kwam duidelijk tot uiting in het beginselprogramma van
1977. De in 1974 benoemde commissie die het programma opstelde, be-
stond voor het overgrote deel uit aanhangers van het voormalige Nieuw
Links. Vier thema’s stonden centraal in het programma: de Derde Wereld,
het milieu, de positie van de vrouw en democratie. De onderlinge samenhang
tussen de onderdelen was beperkt. Tot ergernis van Den Uyl was de term ‘ge-
lijkwaardigheid’ vervangen door het slecht uitgewerkte begrip ‘gelijkheid’.
Verder werd er nauwelijks aandacht besteed aan de wenselijke sociaalecono-
mische ordening en ontbrak een expliciete behandeling van sociale recht-
vaardigheid als politieke beginsel. Na scherpe kritiek van partij-ideoloog
Bart Tromp en anderen concludeerde ook Lolle Nauta, een van de belang-
rijkste auteurs van het beginselprogramma, in 1987 dat het tijd was hem ‘met
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vervroegd pensioen te sturen’.60 In 2005 werd een nieuw beginselmanifest
aangenomen. Het lot van het beginselprogramma van 1977 laat zien dat
Nieuw Links slechts een beperkte blijvende invloed heeft gehad op de ideolo-
gie van de PvdA.

Slotopmerkingen

Onder invloed van Nieuw Links slaagde de PvdA erin om in de tweede helft
van de jaren zestig aansluiting te vinden bij de tijdgeest. Binnen enkele jaren
na het verschijnen van Tien over rood was de partij drastisch veranderd en
vernieuwd. Het beeld van de PvdA als een ingeslapen en vermolmde partij,
in 1966 door Nieuw Links met een schok weer tot leven geroepen, klopt ech-
ter slechts gedeeltelijk. De veelal laagopgeleide actieve leden waren toenter-
tijd zeer volgzaam en maakten het de politieke leiding niet al te moeilijk. De
PvdA was een partij waarin weinig werd gediscussieerd en die nog maar wei-
nig aantrekkingskracht op jongeren uitoefende. Het interne debat over pro-
grammatische vernieuwing en scherpere profilering was echter al in 1959 ge-
start, maar ging niet over de onderwerpen waar jongere generaties bezorgd
over waren. Dat waren midden jaren zestig zaken als de oorlog in Vietnam,
ontwikkelingshulp en democratisering.

Nieuw Links had een scherp oog voor de behoefte aan verandering onder
jongeren. De beweging presenteerde geen samenhangende nieuwe visie of
programma voor de PvdA en de onderwerpen die zij aan de orde stelde wa-
ren niet nieuw of origineel. De wijze waarop Nieuw Links zich profileerde
als een anti-establishment beweging sloot echter feilloos aan bij de geest van
de tweede helft van de jaren zestig en heeft zeker bijgedragen aan de sterke
stijging van het aantal jonge nieuwe partijleden. Nieuw Links, waarin de no-
dige journalisten actief waren, wist grote aandacht en publiciteit te genere-
ren voor zijn voorstellen en dwong de partij deze onderwerpen meer priori-
teit te geven. Nieuw Links en de actieve en radicale partijleden leden welis-
waar regelmatig een nederlaag, maar de compromissen die in de partij geslo-
ten werden, leidden wel tot radicalere standpunten en een minder grote ge-
neigdheid tot het doen van concessies aan andere partijen. De sterke band
tussen de PvdA en nieuwe sociale bewegingen als de vrouwenbeweging, de
vredesbeweging en in mindere mate de milieubeweging, kon alleen ontstaan
dankzij de instroom van deze hoogopgeleide en activistisch ingestelde jonge-
ren.
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De PvdA heeft wel een prijs betaald voor de vernieuwing. Nieuw Links
bracht in de geest van de jaren zestig een sfeer van wantrouwen tegen de ge-
vestigde machten in de partij, een wantrouwen dat zich in eerste instantie te-
gen partijleider Den Uyl richtte en later tegen het beleid van zijn kabinet. Een
belangrijk deel van het kader vond dat het kabinet-Den Uyl te weinig werk
maakte van ingrijpende maatschappijhervormingen. Het partijbestuur, ge-
domineerd door de uit Nieuw Links voortgekomen Steenwijkgroep en op de
huid gezeten door het radicale middenkader, greep afspraken over de strate-
gie ten aanzien van de confessionele partijen vooral aan om de eigen Haagse
politici te controleren. Dit wantrouwen speelde een belangrijke rol bij het fi-
asco van de kabinetsformatie in 1977. In het bijna permanente debat over
vrede en veiligheid bleek ook dat de nieuwe generaties zich sterk lieten leiden
door een Gesinnungsethik. Zij hadden een grote behoefte aan expressieve
politiek en weinig begrip voor het instrumentele denken van veel leidende
politici.

De aflossing van de wacht was een centrale doelstelling van de founding
fathers van Nieuw Links. Ze zijn daar grotendeels in geslaagd, maar één po-
sitie bleef buiten hun bereik: het politieke leiderschap bleef stevig in handen
van Den Uyl. Dat is een zegen geweest voor de PvdA. Terugkijkend kan wor-
den vastgesteld dat veel Nieuw-Linksers weinig affiniteit hadden met de leef-
wereld van veel PvdA-kiezers. Het feit dat de PvdA daar geen electorale prijs
voor betaald heeft is vooral te danken aan Den Uyl, die veel meer oog had
voor hun dagelijkse problemen en waakte over het sociaaldemocratisch pro-
fiel van de partij.

Nieuw Links en Den Uyl hebben samen twintig jaar de PvdA gedomineerd.
Dat ging zeker niet altijd in harmonie, maar het was een buitengewoon
krachtig samenwerkingsverband. Het bracht de PvdA electoraal succes,
vooral in 1977 en 1986, maar het leidde ook tot een lange periode van oppo-
sitie na 1977. De verantwoordelijkheid daarvoor kan echter niet alleen bij
Nieuw Links worden gelegd.

Van gedelegeerd vertrouwen naar georganiseerd wantrouwen

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 71



10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 72



73

Naar een kritische confrontatiecultuur
Nieuw Links, de vara en de vernieuwing van 
het politiek-mediale complex

Huub Wijfjes

Inleiding

Een dag voordat Tien over rood werd gepubliceerd, verzorgde de kersverse
omroep TROS op 2 oktober 1966 haar eerste televisieavond. Onder het mot-
to ‘een beetje vieren’ presenteerde de legale voortzetting van het voormalige
TV Noordzee een gezellige avond met voor elk wat wils. Regisseur was oud-
VARA-producer Karel Prior, de eerste omroepcoryfee die zich in 1957 door
een andere omroep (de AVRO) voor veel geld had laten wegkopen. Dat juist
hij bij de TROS onderdak had gekregen, was wrang, maar Prior paste eigen-
lijk perfect. Want de achterban van de TROS wilde nu wel eens wat minder
politiek en bevoogding op de beeldbuis. In de mislukte commerciële storm-
loop op het publieke omroepbestel tussen 1960 en 1965 waren de oude zui-
len, de ‘verpolitiekte’ VARA voorop, het mikpunt van minachting en spot ge-
weest. ‘Wij zijn uit het verzet geboren’, sneerde TROS-voorzitter Joop Landré
op zijn eerste uitzendavond, die hij liet presenteren door oud-VARA-omroep-
ster Karin Kraaykamp. De TROS wist wat de gewone kijker wilde: amuse-
ment, gezelligheid en vooral geen politiek met zijn ingewikkelde gekonkel en
smerige spelletjes waar ‘de gewone man’ toch altijd het slachtoffer van werd.

De dag erop zag Tien over rood het licht – een andere poging tot verzet te-
gen de gevestigde orde. Maar dat was van een geheel andere aard. Het pam-
flet van jonge mannen was bedoeld om de ‘onduidelijke’ en ‘conservatieve’
PvdA te revitaliseren. Volgens een van de initiatiefnemers, Tom Pauka, was
het niet minder dan ‘met een klein klubje mensen rukken aan de ketting; ram-
melen aan de beperkingen die het midden van de PvdA op heeft gelegd’.1 De
partij moest vernieuwd worden, maar het pamflet en de opstellers stonden
ook voor een andere mentaliteit. De ‘oude politiek’ was te gesloten, commu-
niceerde nauwelijks met de burger en stond veel te ver af van wat maatschap-
pelijk gaande was, vooral onder jongeren. VARA-redacteur en jongste lid van
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het PvdA-partijbestuur Jan Nagel had het in een in september 1966 versche-
nen pamflet nog gehad over ‘een frissere aanpak, met politiek, met kleur en
vooral met lef’, waarbij het doel was ‘gevestigde meningen, vastgeroeste op-
vattingen en taboes aan de kaak te stellen’. Media zoals de VARA waren daar-
toe beter in staat gebleken dan politieke partijen zoals de PvdA, aldus Nagel.
Programmamakers stonden dichter bij ‘de mentaliteit van de gewone man’.2

Het benadrukken van de kloof tussen de politiek en ‘de gewone man’ kon
blijkbaar van twee kanten komen, maar in alle onenigheid waren Nieuw
Links en de TROS het over één zaak eens: de omroep had de potentie om de
kloof te kunnen dichten. Door alle banden van de omroep met de partijpoli-
tiek te verbreken en de wens van de kijker voorop te stellen, aldus de TROS.
Nee, vond Nieuw Links, juist door de verstarde verzuiling bij de partijen te
doorbreken en de omroep een onafhankelijke maar duidelijk progressieve,
politieke rol te geven. Er moest dus een machtswisseling plaatsvinden, zowel
in de politiek als in de omroep. ‘Macht had een magische aantrekkings-
kracht voor ons, mensen van Nieuw Links. Sommigen wilden die macht ook
hébben’, schreef Pauka in een openhartige terugblik.3

Dat streven is onmiskenbaar gelukt, althans als je kijkt naar politieke
macht. Maar waarom wordt Nieuw Links vrijwel alleen in de politieke bete-
kenis beschouwd, als een poging om een nieuwe PvdA te bouwen, haar pro-
gram te radicaliseren en de bestuurscultuur van die partij te veranderen? In
de dwarsverbanden met de mediawereld en het pleidooi voor transparantie
en openheid is Nieuw Links ook te zien als een exponent van een breder ver-
anderingsproces in de openbare sfeer. Dat heeft enerzijds betrekking op een
verandering van de structurele of georganiseerde banden tussen politiek en
media; anderzijds is er verandering in de culturele verhouding van politieke
en media-inhoud. Dat veranderingsproces heeft in de historiografie meerde-
re benamingen gekregen, waarvan ‘ontzuiling’ wellicht de meest gebruikte is
ten aanzien van de organisatorische ontvlechting van politieke en mediale in-
stituties. Voor de inhoudelijke ontvlechting die daarmee samenhangt is ‘kriti-
sche confrontatiecultuur’ een bruikbare aanduiding geworden.4

Nieuw Links en de blijvende verbindingen tussen PvdA en VARA op de lan-
ge termijn kunnen ons nieuw inzicht geven in de verschuivingen in het poli-
tiek-mediale complex van verzuilde loyaliteit naar kritische confrontatie.
Dat proces is overigens niet alleen te zien bij de sociaaldemocratie. Voor een
andere politieke vernieuwingsbeweging zoals D’66 speelden de journalistie-
ke vernieuwingen bij met name het Algemeen Handelsblad een belangrijke
rol.5 Bij de opkomst van de Politieke Partij Radikalen (PPR) waren de ontzui-
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lende Katholieke Radio Omroep (KRO) en de Volkskrant wezenlijk.6 Voor
Nieuw Links vormde de VARA een uiterst toegankelijk podium om met bur-
gers te communiceren, maar ook een praktische faciliteit om te kunnen orga-
niseren en een arena om macht te veroveren.7 Voor die nieuwe verwevenheid
vormt het jaar 1966 een culminatiepunt.

Het politiek-mediale complex

De vervlechting van politieke organisatievorming en media-inhoud is in de
Nederlandse geschiedenis het meest bekend geworden tijdens de periode van
verzuiling. Over de exacte wortels van dat complex verschillen de meningen
in een tamelijk omvangrijk en al decennia voortgaand historisch debat.8 Dat
heeft niet geleid tot consensus, maar wel tot het blootleggen van de netwerk-
structuren van politieke en maatschappelijke organisaties, zoals ook media.
De verzuilde kranten, tijdschriften en omroepen worden een aantal functies
toegekend. Politicologen zoals Arend Lijphart en Hans Daalder gebruikten
in dat verband graag de termen ‘consensuspolitiek’ of ‘pacificatie’. Deze ter-
men gebruikten zij in algemene zin om de politieke praktijk van besluitvor-
ming in een ideologisch verdeelde samenleving mee aan te duiden. Ondanks
de sterk van elkaar afwijkende politieke opvattingen ontstond er toch poli-
tieke stabiliteit door het streven naar consensus van de zuilelites. Aan de ba-
sis van het politieke systeem lag als het ware een stilzwijgende afspraak om
elkaar niet fundamenteel uit te sluiten, maar iedere groep haar deel te geven
in zorgvuldig onderhandelde compromissen.

Volgens Lijphart paste dat in de regels van wat hij de ‘accommodatie- of
pacificatiepolitiek’ noemt.9 De belangrijkste regel daarvan was dat de poli-
tiek serieus, zakelijk en resultaatgericht moest zijn. De onenigheid veroorza-
kende vraagstukken moesten door diplomatiek topoverleg achter de scher-
men worden opgelost of gedepolitiseerd. Daarbij letten de zuilelites op pro-
portionaliteit in de verdeling van beschikbare gelden of middelen. Daalder
benadrukte de noodzaak van een lijdelijke bevolking om die compromissen
te aanvaarden en zelfs toe te juichen in een grote mate van solidariteit van eli-
te en burgers.10

Volgens Lijphart was de ‘grote pacificatie’ van 1917 (het grotendeels be-
slechten van drie grote ideologische vraagstukken: de schoolstrijd, de kies-
rechtkwestie en de sociale kwestie) het voorbeeld van de daaropvolgende pa-
cificaties die alle gebaseerd waren op evenredigheid en het beteugelen van
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polarisatie. In dat verband wordt het omroepbestel van 1930 steevast als ul-
tiem voorbeeld aangehaald. In die regeling kreeg immers iedere zuil een even
groot deel van de zendtijd, op voorwaarde van aanvaarding van pacificeren-
de principes ten aanzien van de programma-inhoud. Het hete vraagstuk van
de verdeling van schaarse zendtijd werd gepacificeerd door iedere zuil zijn
deel te geven, maar er ook voor te zorgen dat het inzetten van radio voor po-
litieke polarisatie werd voorkomen door preventieve radiocensuur.11

Op de keper beschouwd kent deze theorie rond pacificatiepolitiek een
sterk versimpeld uitgangspunt over de verhouding tussen media en politiek.
Media worden namelijk vanuit de politiek aangestuurd om de politiek gepa-
cificeerd te houden. Media zijn als het ware ‘gepolitiseerd’; ze worden door
de politiek instrumenteel ingezet en kennen weinig eigenheid en dynamiek.
In dat schema past dus logischerwijs het idee dat in de ontzuiling na 1960 de
politiek wordt ‘gemediatiseerd’. Door de ontzuiling verliest de politiek im-
mers haar greep op de media, die zich in een eigen, politiek-onafhankelijke
dynamiek of medialogica gaan ontwikkelen.12

In dit theoretisch denkraam krijgen andere mediafuncties in het verzuilde
tijdvak doorgaans minder aandacht. Want naast het pacificeren van mogelij-
ke conflicten in eigen kring en in contacten met andersdenkenden waren me-
dia er ook om de achterban te mobiliseren en te bevestigen in de eigen voor-
treffelijkheid. Media gaven de eigen cultuur een stem en boden een podium
voor de beleving van identiteit.13 Dat kon in belangrijke kwesties juist bete-
kenen dat het tegendeel van pacificering werd nagestreefd: het polariseren
met andersdenkenden door het eigen gelijk in felle bewoordingen naar vo-
ren te brengen in combinatie met scherpe veroordeling van anderen. Deze
vorm van mobilisering van de achterban was het middel bij uitstek om con-
sensus in eigen kring te organiseren.

De nadruk op consensus en pacificatie heeft het beeld van de rol van media
in relatie tot verzuiling dus verkleurd. Meer dan op de polariserende elemen-
ten in de media is het accent komen te liggen op de pacificerende en identi-
teitsversterkende functies. Over hoe die in stand werden gehouden, is dan
ook veel bekend en in studies in kaart gebracht. Bekend zijn de vele construc-
ties waarbij de leiding van politiek-maatschappelijke gemeenschappen greep
hield op de inhoud van die media door allerlei institutionele en personele ar-
rangementen. Dat kon door het simpelweg starten van een eigen krant door
een politiek leider, zoals bijvoorbeeld Het Volk door Pieter Jelles Troelstra in
1900. Daarnaast werden media statutair gebonden aan uitgangspunten of
doeleinden van de eigen gemeenschap. Het journalistieke personeel dat de
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inhoud verzorgde, werd bij voorkeur uit eigen kring gerekruteerd en in de or-
ganisatie van het redactionele proces lagen waarborgen voor een blijvende
betrouwbaarheid van persorganen inzake de politieke koers. Het politieke
commentaar was bijvoorbeeld voorbehouden aan mensen wier loyaliteit
aan de eigen gemeenschap boven elke twijfel was verheven.14

In de verhouding tussen VARA en PvdA is deze organisatorische en inhou-
delijke vervlechting goed te zien. Niet alleen verbond de VARA zich statutair
aan de beginselen van de PvdA en het Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen (NVV), maar het bestuur en de programmamakers van de VARA wer-
den vrijwel volledig gerekruteerd uit aanhangers van die organisaties. VARA-
voorzitter Jaap Burger was tussen 1952 en 1962 tevens PvdA-fractievoorzit-
ter in de Tweede Kamer, maar vrijwel alle VARA-mensen waren actief in de
PvdA. Bij het soms omvangrijke werk voor de PvdA hoefden VARA-mensen
nooit te vrezen voor lastige vragen van hun chefs; dergelijke ‘partijtijd’ werd
juist zeer op prijs gesteld en door de VARA graag indirect betaald. Dat was
niet alleen gebaseerd op loyaliteit, maar ook op de overweging dat de vele
PvdA-coryfeeën met een voorkeur voor een nationale – of in ieder geval: niet
versplinterde – omroep, de wind uit de zeilen kon worden genomen.15

De organisatorische vervlechting leidde in de strikt hiërarchisch opge-
bouwde VARA-cultuur automatisch tot programmatische binding aan de
strevingen van de PvdA en verwante maatschappelijke organisaties. Dat was
soms zeer zichtbaar. De commentaren op het nieuws werden bijvoorbeeld
alle verzorgd door vooraanstaande PvdA’ers. De bekendste daarvan was on-
getwijfeld Klaas Voskuil, hoofdredacteur van het partijgebonden dagblad
Het Vrije Volk. Zijn Socialistisch Commentaar, dat hij tussen 1946 en 1966
elke zaterdagavond uitsprak, muntte volgens premier Willem Drees uit in
‘diepgravendheid en helderheid’. Hij kon dat natuurlijk weten, want vrijwel
elke dag overlegde Voskuil telefonisch of per brief met zijn huisvriend en po-
litiek mentor Drees over de inhoud van zijn commentaren.16 Het was van-
zelfsprekend dat in de VARA-actualiteitenrubrieken geen onvertogen woord
viel over de PvdA-politiek of haar leiders.

De drang om de PvdA te behagen was zo groot dat de partij ook mocht
meepraten in de redactiecommissie die de inhoud van het politiek cabaret be-
waakte.17 Er brak consternatie uit toen de populaire Wim Kan in 1954 van
die controle werd vrijgesteld omdat hij zich voor zijn oudejaarsconference,
die voor het eerst voor de radio zou worden uitgezonden, niet wenste te on-
derwerpen aan preventieve tekstcontrole. Nadat de VARA daar met een be-
roep op de actualiteit toestemming voor gegeven had, bleek dat Kan enkele
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PvdA-politici op de hak had genomen en zijn pacifistische voorkeur niet on-
der stoelen of banken had gestoken. Dat druiste geheel tegen de partijlijn in,
en PvdA-voorzitter Evert Vermeer tekende meermalen protest aan bij de
VARA-leiding. Maar die vond dat een eventuele schrapping de partij veel
meer schade zou hebben gedaan. Wilde men de populairste cabaretier niet
van zich vervreemden, ‘dan zullen we het antimilitarisme van Kan op de
koop toe moeten nemen’.18

De VARA-benadering van de politiek was er dus een van ondergeschikt-
heid; programmamakers zoals journalisten dienden zich daaraan ook te on-
derwerpen. VARA-omroepsecretaris Jan Broeksz verklaarde in 1962 dat de
VARA ‘rechtstreeks het verlengstuk van de partij’ was, deels uit ideologische
keuze, maar deels ook omdat de PvdA de positie van de VARA in het omroep-
bestel kon veiligstellen.19 Saillant detail was dat nog in 1964 de politiek tv-re-
dacteur van de VARA, Joop van Os van den Abeelen, naast zijn omroepwerk
hoofd voorlichting van de PvdA werd. In die hoedanigheid bezocht hij alle
vergaderingen van het dagelijks en partijbestuur en meende hij in 1966 de
politici er nog op te kunnen wijzen dat zij eventueel tevoren inzage zouden
kunnen krijgen in de vragen die de journalisten van het VARA-actualiteiten-
programma Achter het Nieuws aan hen wilden gaan stellen.20

Media en de vernieuwing van de politieke cultuur

Door de welvaartsgroei en de verjonging in de bevolking begonnen de oude
zekerheden van de zuilen in de jaren zestig te wankelen. Dat was in het me-
diaveld goed te merken. Drastische verschuivingen in de krantenwereld leid-
den tot de eerste grote golf van perssanering, waarbij dagbladen verdwenen,
in grotere gehelen opgingen of van karakter veranderden. In de socialistische
zuil was dat duidelijk zichtbaar. Was de partijkrant Het Vrije Volk in 1956
nog het grootste dagblad van Nederland (in oplage gemeten), in de jaren zes-
tig zou de krant worden overvleugeld door kranten zoals De Telegraaf, het
Algemeen Dagblad en Het Parool. Het financieel zeer kostbare systeem met
41 regionale edities bleek niet meer houdbaar te zijn, en toen journalistieke
en technologische vernieuwingen ook nog uitbleven en een formele breuk
met de PvdA in 1967 evenmin soelaas bood, stortte De Arbeiderspers, die
Het Vrije Volk uitgaf, in 1969 in elkaar.21 Aan dat proces had de VARA ook
nog een handje geholpen door de – op loyale zuilverwantschap gebaseerde –
drukorder van de vara-Gids in 1968 aan een andere, commerciële drukker
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te vergeven omdat die aanzienlijk meer kwaliteit voor aanzienlijk minder
geld kon leveren.22

De VARA zelf was ook door de maatschappelijke veranderingen aange-
raakt, omdat het omroepbestel in 1965 werd opengebroken voor nieuwe
omroepen. Maar de rode omroep slaagde er veel beter in de noodzakelijke
veranderingen tot behoud van het publiek door te voeren dan Het Vrije Volk.
Het ledenbestand van de VARA dat in 1963 een top van 543.000 had bereikt,
liep eveneens terug, maar met 468.000 leden in 1969 was zij nog steeds de
grootste organisatie in de rode familie, na de vakbeweging. Het in 1965 geïn-
troduceerde permanente kijk- en luisteronderzoek wees uit dat de VARA stee-
vast hoog in publieksattentie scoorde met de populairste programma’s. Dat
relatieve succes valt vooral te verklaren uit de omstandigheid dat de VARA
door de televisie in direct contact stond met het massapubliek en hun veran-
derende voorkeuren. De sterk groeiende hoeveelheid zendtijd en de externe
druk op het bestel verhoogden de concurrentie aanzienlijk, hetgeen de VARA
in ‘een slag om de kijkersgunst’ bracht, zeker nadat de TROS zoals al vermeld
op 2 oktober 1966 was begonnen de klassieke VARA-achterban met preten-
tieloos amusement te veroveren.23

Vanzelfsprekend botsten de publieksvoorkeuren met bepaalde gekoester-
de uitgangspunten en nog meer met de radicale vernieuwingen die de sympa-
thisanten van Nieuw Links propageerden. Maar de VARA-leiding in de jaren
zestig behoorde tot de generatie repressief-tolerante oudere mannen van wie
de historicus James Kennedy stelt dat ze de radicale vernieuwingen die jonge-
ren eisten in redelijke banen leidden.24 De televisiedienst werd geleid door
Jan Willem Rengelink, een trouwe sociaaldemocraat bij wie het schikken en
plooien uit pragmatisch-socialistische overtuiging in het bloed zat. Broeksz
vervulde eenzelfde rol bij de radio. Hij zou in 1967 de voorzittershamer over-
nemen van de minder tot compromissen geneigde Burger, die na zijn politie-
ke val in 1962 steeds meer in een isolement was geraakt.

Door de repressief-tolerante opstelling van de omroepleiding in combina-
tie met de enorme groei van een jonge staf programmamakers ontwikkelde
de VARA zich tot een mediaorganisatie waar vernieuwing concreet gestalte
kreeg. In de botsingen rond programma’s speelde de politiek een wezenlijke
rol, vooral in de nieuwe benaderingen van politiek die niet bepaald meer wa-
ren gebaseerd op klassieke loyaliteiten en de traditionele onderschikking
van media aan politieke belangen. De conflicten, die in 1966 een hoogtepunt
bereikten, zouden daarom gezien kunnen worden als het begin van wat wel
de groei naar ‘medialogische politiek’ wordt genoemd, een proces waarin de
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politiek meer en meer afhankelijk wordt van de manier waarop media be-
richten en beschouwen.25

In dit verband wordt het meest verwezen naar de ontworsteling van de
journalistiek aan de greep van politieke bevoogding, met de actualiteitenru-
briek Achter het Nieuws als grote voorbeeld.26 Dat programma werd welis-
waar geleid door het trouwe PvdA-lid Herman Wigbold, maar rondom hem
verzamelde zich een jonge generatie journalisten die vooral kritische waar-
heidzoekers wilden zijn, ook als dat tegen het partijbelang indruiste. Zijn ver-
slaggevers begonnen PvdA-bewindslieden kritisch te ondervragen, en in
maart 1965 toonde de rubriek het eerste interview met een fractievoorzitter
die niet van de PvdA was. VVD-leider W.J. (Molly) Geertsema mocht uitleg-
gen waarom de VVD meer openheid in het televisiebestel wilde, waarna
Koos Postema de uitzending besloot met de opmerking dat het bestaande be-
stel ‘toch meer open was dan wel eens werd gezegd’.27

Samen met Brandpunt van de KRO en AVRO’s Televizier Magazine brak
Achter het Nieuws met de traditie om slechts de veilige paden te betreden,
controversiële onderwerpen te mijden en altijd vriendelijk en behulpzaam te
blijven ten opzichte van de mensen die het zware werk van de politiek en het
openbaar bestuur op hun schouders hadden geladen. De rubrieken zochten
een stijl die geënt was op de aanpak van de BBC. Het nieuws moest worden
voorzien van degelijke en pakkende achtergronden door middel van – voor-
namelijk zelfgemaakte – reportages en interviews, die best pittig en kritisch
mochten zijn als dat noodzakelijk was om een waarheid boven tafel te krij-
gen. En als de uitzending van een half uur niet genoeg was om het belang van
bijvoorbeeld de Vietnamoorlog of euthanasie uit te leggen, dan bracht Ach-
ter het Nieuws rustig een special van een uur uit.

Achter het Nieuws maakte gebruik van nieuwe technieken om tot de essen-
tie door te dringen. Zo hanteerde men de parallelmontage, waarbij twee con-
fronterende meningen over het nieuwsonderwerp aan de kijker werden ge-
presenteerd, alsof de opponenten daadwerkelijk met elkaar in discussie wa-
ren. Dat was niet erg prettig voor een minister die zijn sussende uitspraken
over bijvoorbeeld het huisvestingsbeleid gecontrasteerd zag worden met uit-
spraken van mensen die in krotten woonden. Op een dergelijke manier de
stem van gewone mensen laten horen, was een soms schokkende vernieu-
wing. Vrouwen die een abortus hadden laten plegen, vonden het bijvoor-
beeld een verademing om erover te kunnen spreken op de televisie, ook al
waren ze daarbij onherkenbaar gemaakt.28

Wigbolds lijn in dit alles was om de agenda van de PvdA te volgen, maar
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deze partij niet slaafs te dienen. Conflicten bleven niet uit, maar daarin toon-
den de VARA-leiding en Wigbold uiteindelijk toch een groot en onverwoest-
baar respect voor elkaar. Toen Rengelink en Burger in januari 1965 en maart
1966 bijvoorbeeld een voorgenomen reportage van freelance reporter Dick
Verkijk tot tweemaal toe verboden, verzette Wigbold zich hier heftig tegen,
maar gaf hij uiteindelijk toch toe zonder er consequenties voor zichzelf aan
te verbinden. Verkijk had een misstand aan de kaak willen stellen rond de on-
dergang van het koopvaardijschip Van Imhoff, dat op 19 januari 1942 met
Duitse gedetineerden in de Indische wateren was gebombardeerd. Daarbij
waren vele Duitsers verdronken door het niet ingrijpen van de Nederlandse
bemanning.29 Rengelink vond dit ‘een dramatische vorm van verslaggeving
(…) die mij emotioneel heeft verontwaardigd en met mij honderdduizenden
anderen’.

De conflicten bij Achter het Nieuws waren slechts een deel van de botsing
van VARA-programma’s met de PvdA. Misschien nog geruchtmakender wa-
ren de slepende conflicten met het satirische programma Zo is het toevallig
ook nog eens een keer. Dat programma had al sinds de start eind 1963 voor
grote commotie gezorgd, vooral ook buiten de socialistische kring. Menig
partijlid had zich verkneukeld over de gekwetstheid van met name christe-
nen, maar er waren ook bezwaren geuit, want de partij moest wel de ruimte
houden om met andere partijen – vooral de confessionele – samen te werken.
En kon de satirische benadering van PvdA-mensen de partij niet van de
VARA doen vervreemden, juist in een tijd dat de aandrang toenam om het
omroepbestel te openen of misschien zelfs geheel te vervangen?

Omstreden waren bijvoorbeeld de losse impressies die het programma in
maart 1965 toonde vanuit de wandelgangen bij het PvdA-congres. Komi-
sche sneren over partijleiders gingen samen met commentaar op het gebrek
aan openheid in de partij.30 Een jaar later, op 23 maart 1966, verloor de
PvdA wederom een verkiezing en partijleiders, en VARA-bestuurders begon-
nen dat te herleiden naar de satire van Zo is het. Men beweerde dat de kij-
kers dat programma zagen als het geluid van de PvdA. Het nadrukkelijk la-
ten zien van relletjes in Amsterdam en het onbarmhartige optreden van de
politie (geleid door PvdA-burgemeester Gijs van Hall) waren de druppels die
de emmer deden overlopen. Partijsecretaris Eibert Meester liet aan de VARA
weten dat hij niet langer in het hoofdbestuur van de omroep wenste te zitten
als Zo is het gehandhaafd bleef.31 Op 30 maart 1966 hield dat programma
inderdaad op te bestaan; bestuur en programmamakers konden het niet
meer eens worden over de inhoud. Het was de zoveelste steen des aanstoots
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voor de jongeren in de PvdA, die openheid en kritiek bepleitten.32

Diezelfde maand maart was ook controverse ontstaan naar aanleiding van
een ander nieuw soort televisieprogramma. Op grond van buitenlandse
voorbeelden was de VARA in 1965 begonnen met een praatprogramma, dat
niet alleen draaide om serieuze gesprekken, maar ook luchtige gesprekken
met sporters en artiesten. De gesprekken mengden actuele zaken met veel hu-
man interest en ze werden verpakt in een amuserend en dynamisch vormge-
geven live-programma. De presentatie van Mies en scène was niet in handen
gelegd van een zwaarwegende journalist, maar van de wervende televisieper-
soonlijkheid Mies Bouwman.

Mies en scène draaide om ‘mensen in het nieuws’. Elke uitzending eindigde
met tien ‘leuke’ vragen aan een bekende Nederlander.33 Zo was op 19 maart
de Amsterdamse PvdA-burgemeester Van Hall te gast om de tien vragen te
beantwoorden, waaronder: ‘Houdt u van knoflook?’ Maar die uitzending
dreigde in het water te vallen omdat Van Hall verantwoordelijk was voor het
harde politieoptreden die middag tegen groepen jongeren. De filmer Louis
van Gasteren had vastgelegd dat politieagenten meedogenloos inbeukten op
bezoekers van de fototentoonstelling Amsterdam 10-3-1966 in het pand van
uitgever Polak & Van Gennep.34

De redactie van Achter het Nieuws zond deze beelden uit in haar uitzen-
ding direct na het Journaal. Dat bracht Van Hall in een moeilijk parket, want
de VARA toonde de beelden, die boekdelen spraken over het redeloze geweld
van de politie, ongemonteerd. Moest Van Hall nu een uur later live op televi-
sie met Mies Bouwman gaan praten over knoflook? Hij besloot in overleg
met haar slechts een korte verklaring af te leggen, maar daar kwam een ge-
sprek uit voort waarin Van Hall op geëmotioneerde wijze indringende vra-
gen van Bouwman beantwoordde. Hij verdedigde daarbij de politie met on-
der andere als argument dat joodse agenten voor SS’er waren uitgescholden.
Tot slot smeekte hij de pers, de omroep en de jongeren om ‘een afkoelingspe-
riode’ in acht te nemen, omdat hij vreesde ‘dat er anders slachtoffers zouden
kunnen vallen’.35

Het was een opzienbarend gesprek, maar het VARA-bestuur was er minder
enthousiast over omdat Van Hall een vooraanstaande partijgenoot was, die
vijf dagen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten niet in staat bleek
een adequaat antwoord te geven op de woelingen in zijn stad. Het bestuur
vond het nergens voor nodig om zo’n beknelde partijvoorman verder in het
nauw te brengen. De VARA nam diens oproep om een afkoelingsperiode in
acht te nemen dan ook letterlijk. Toen de redactie van Zo is het zich voornam
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om op 31 maart het gesprek met Van Hall te persifleren, verbood Rengelink
dat onderdeel. Tekstschrijver Hugo Brandt Corstius had Van Hall in de stoel
bij Mies willen opvoeren, uitroepend: ‘Wij overwegen onze joodse agenten
een speciaal teken mee te geven, zodat ze herkenbaar zijn. Een ster of
zoiets.’36 De redactie hield voet bij stuk, maar dat deed ook Rengelink omdat
hij vond dat ‘de wijze waarop satire wordt gehanteerd doorslaggevend is
voor de aanvaardbaarheid’. Het programma verdween van het scherm.37

Het leek een drastische stap, maar Zo is het-regisseur Gijs Stappershoef
was in januari 1966 al vertrokken omdat hij, zoals hijzelf verklaarde, het kli-
maat bij de VARA te onvriendelijk voor vernieuwende programma’s vond.38

Was dat ook zo? De lange lijst met vernieuwende VARA-programma’s lijkt
daar niet op te duiden, maar er was natuurlijk wel een soms verlammende
angst voor negatieve publiciteit en overbezorgdheid voor de mogelijke con-
sequenties van uitzendingen.

De vele incidenten over programma’s in 1965 en 1966 toonden aan dat de
politiek en sommige verzuilde omroepleiders het moeilijk hadden met de
aanvaarding van nieuwe televisie, zoals een kritischer actualiteitenrubriek,
vrijmoedige satire en een indringend emotionele en confronterende talk-
show. De harde houding van Burger verried dat zijn hart uiteindelijk meer
lag bij de oude politiek dan bij het maken van publieksvriendelijke televisie.
Die hardheid demonstreerde hij ook in de PvdA, waar hij ervoor pleitte
Nieuw Links gewoon maar uit de partij te gooien. Zoiets viel bij de VARA in
toenemende mate in slechte aarde. Het opstappen van Burger als voorzitter
in 1967 moet in dat licht worden bezien. Hij maakte plaats voor Broeksz, die
veel meer oog had voor de verlangens van programmamakers en in die hoek
dus een groter draagvlak had.

Met een combinatie van veerkracht en vasthoudendheid reageerden Broeksz
en Rengelink op experimenterende programmamakers en maatschappelijke
commotie. ‘Er is ten aanzien van tal van dingen in Nederland beweging over
de vraag, wat wel en wat niet mag; wat (nog) taboe is en wat niet (meer)’,
schreef Rengelink eind 1964 aan het hoofdbestuur, dat voortdurend aan de
moderne tijden twijfelde. 

‘Die beweging tekent zich af binnen alle groeperingen: binnen onze eigen
beweging, maar evenzeer binnen de kerken. Daarbij zijn jongere genera-
ties (en dan bedoel ik niet kinderen of nozems) wat gemakkelijker ge-
neigd en zelfs bewust er op uit taboes te doorbreken. (…) Als wij deze
sfeer buiten onze programma’s houden, dan zullen wij minder moeilijk-
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heden op allerlei gebied hebben, ik geef dit graag toe en het zou mij zelf,
puur persoonlijk, bijzonder aangenaam zijn. Maar we snijden tegelijker-
tijd iets af, dat naar mijn mening ook waardevol voor onze programma’s
is.’39

Broeksz en Rengelink hadden als tactiek om vrijplaatsen te scheppen waar
creatieve mensen hun gang konden gaan, in de gaten gehouden door be-
trouwbare krachten zoals Piet te Nuyl, Otto Montagne en Joop Simons bij
de televisie en Gabri de Wagt, Joop Söhne en Joop Koopman bij de radio. En
als die het even niet meer wisten, was er altijd het bestuur om de grenzen defi-
nitief aan te geven. Doorgaans gebeurde dat met die paradoxale mengeling
van mildheid en repressie die de meeste programmamakers het idee gaf dat
ze uiteindelijk toch voldoende ruimte kregen.

Zo resulteerde bij de VARA de gisting van de jaren zestig in een metamorfo-
se waarop van onderaf werd aangedrongen, maar die van bovenaf waar mo-
gelijk in goede banen werd geleid. Dat blijkt ook uit de ontwikkeling van
Nieuw Links in de schoot van de VARA.

Nieuw Links, de vara en de openbare presentie van de PvdA

Gezien het constante electorale verlies sinds 1963 had de PvdA een pro-
bleem om bij te blijven bij de ontwikkeling naar ‘een modern-dynamisch cul-
tuurpatroon’, zoals sociologen dat wel noemden. Hun onderzoek wees uit
dat de moderne burgers zich minder wilden binden aan traditionele ideolo-
gieën en partijen; zij wilden van politieke partijen een helder antwoord op
vragen over hun eigen positie in de voortdurend veranderende cultuur en
maatschappij. Dat vergde vooral ook een andere manier van communiceren
met de achterban en het electoraat, die tot dan toe vooral hadden moeten af-
wachten totdat de politiek had besloten wat het beste of meest haalbare was,
gezien de krachtsverhoudingen tussen partijen. Duidelijkheid in de politiek
kon worden bereikt door scherpere inhoudelijke keuzes te maken die con-
trasteerden met de programma’s van andere partijen. Vandaar dat Nieuw
Links geen blauwdruk voor een nieuwe maatschappij opstelde, maar voor-
stellen formuleerde voor een minimumprogramma, zonder realisering waar-
van geen regeringsdeelname zou moeten worden aanvaard.

Het was niet voor niets dat Nieuw Links voornamelijk bestond uit zogehe-
ten ‘nieuwe vrijgestelden’, mensen die door hun beroep in aanraking kwa-

Huub Wijfjes

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 84



85

men met veranderingsprocessen in de maatschappij, zoals journalisten, stu-
denten, wetenschappelijk medewerkers, vormingsleiders, cursusleiders en
marktonderzoekers.40 Vooral de zwaarwegende invloed van VARA-mensen
was opvallend. Echt verbazingwekkend was dat echter ook weer niet, want
een omroep stond door de concurrentie in het omroepbestel zoals eerder ver-
meld in veel directer en dagelijks contact met wat er in de samenleving gaan-
de was dan een partij. Als gevolg van de omroepregelingen van PvdA-minis-
ter Maarten Vrolijk in december 1965 was de hoeveelheid zendtijd direct ge-
koppeld aan het ledental. Daarmee was voeling houden met wat er onder kij-
kers leefde zelfs een kwestie van lijfsbehoud geworden voor omroepen die
groot wensten te blijven en over een substantieel deel van de publieke zend-
tijd wilden blijven beschikken.

Binnen de VARA werd al jaren gesproken over manieren waarop men con-
tact kon houden met mensen die niet tot de gelederen van de PvdA behoor-
den. De VARA kende van alle omroepen al sinds 1929 de meest verregaande
vorm van ledeninspraak door middel van een verenigingsraad met grote be-
voegdheden, maar dat gezelschap bestond vrijwel geheel uit partij- en vak-
bondsleden. Vooral onder aandrang van de confessionele werkgemeen-
schappen in de PvdA besloot de VARA in november 1964 een nieuwe Pro-
gramma-adviesraad (PAR) op te richten, waarin vijftien mensen uit het cultu-
rele, wetenschappelijke en maatschappelijke leven zitting hadden. De jonge
econoom Hans van den Doel werd daarin al spoedig een drijvende kracht
met pleidooien voor programma’s gemaakt uit anti-opvoedings- en anti-ge-
zagssentimenten en het verwijderen van alle symbolen van het oude paterna-
listische socialisme, zoals de VARA-haan, de 1 mei-viering en het zingen van
strijdliederen.41 Hij pleitte er in 1965 voor om te breken met de ‘overmatig
grote hoeveelheid expliciete propaganda’. ‘De kijker krijgt er genoeg van te
worden opgevoed’, meende hij, maar de VARA moest wel binnen het kader
van het grote socialistische doel blijven werken. De nieuwe lijn zou ‘contro-
versieel socialistisch reageren’ moeten zijn. Dat betekende volgens hem dat
ook de controverse moest worden gezocht met mensen uit eigen gelederen
wanneer die fouten maakten.42

Dergelijke opvattingen sloten nauw aan bij de politiek geëngageerde jon-
geren in het VARA-bedrijf, zoals Jan Nagel, sinds 1961 in dienst bij de afde-
ling radiolezingen om teksten op fatsoenlijkheid en ideologische loyaliteit te
controleren. Maar ondanks het feit dat de programmaleiding hem expliciet
had verboden ‘redactionele of journalistieke werkzaamheden’ te verrichten,
schreef hij toch mee aan het jongerenprogramma Uitlaat van Co de Kloet en
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Wim de Bie op de zaterdagmiddag.43 Sinds maart 1965 was Nagel lid van het
PvdA-partijbestuur. Toen al koesterde hij de omroeppolitieke opvatting dat
de VARA in een losse verhouding tot de PvdA en het NVV zou moeten staan
‘om een eigen gezicht te kunnen tonen’.44 In zijn brochure Ha, die PvdA!
pleitte hij er in augustus 1966 onder meer voor dat de PvdA aansluiting zou
zoeken bij jongeren, en dan vooral bij het non-conformistische deel ervan.
‘Nieuw links’, zo duidde hij deze nieuwe politiek aan.

Nagel was een maand later ook betrokken bij Tien over rood, maar
schreef er niet aan mee. Van de acht auteurs van dat pamflet hadden alleen
Rob de Rooi, Arie van der Hek en Arie van der Zwan geen directe VARA-ach-
tergrond. Maar De Rooi was wel getrouwd met actrice Emmy Lopes Dias,
die geregeld voor de VARA werkte en die Tien over rood als sympathisante
ook zou ondertekenen. En Van der Zwan had ‘namens de jongeren’ een felle
rede uitgesproken op het grote jubileumcongres van de VARA in november
1965. Wilde de VARA over twintig jaar nog bestaansrecht hebben, dan werd
het hoog tijd om die jongeren eens wat serieuzer te nemen, aldus Van der
Zwan in die rede.45

De andere auteurs van Tien over rood kwamen elkaar vaak tegen in de
VARA-kantine. De belangrijkste was ongetwijfeld André van der Louw, die
zou uitgroeien tot de centrale man van Nieuw Links. Van der Louw werkte
vanaf 1957 als redacteur van de vara-Gids. Sinds 1963 was hij perschef van
de VARA, een nieuwe functie die aangaf dat ook de VARA was begonnen te
werken aan een geprofessionaliseerd ‘communicatiebeleid’.46 Zoals al eerder
gesignaleerd was Hans van der Doel het meest actieve lid van de Programma-
adviesraad van de VARA, maar Reinier Krooshof was ook lid van dat gezel-
schap. Pauka (die de titel Tien over rood bedacht) was als chef Informatieve
Radio verantwoordelijk voor veel actuele programma’s.47 Ook de journalist
Han Lammers kwam regelmatig bij de VARA, omdat hij nauw betrokken
was bij het al genoemde satirische tv-programma Zo is het toevallig ook nog
eens een keer en de talkshow Mies en scène. Maar hij was op 21 maart 1966
ook in het huwelijk getreden met Carla van der Waerden, een producer bij de
VARA-televisie die een drijvende kracht achter de schermen zou worden bij
de grote VARA-spelshow Een van de Acht.48

Tot de ondertekenaars van Tien over rood behoorden weer andere VARA-
medewerkers: Piet Aartsen Tuin werkte er bij personeelszaken, Karel Ros-
kam was een door de anti-apartheidsbeweging geradicaliseerde buitenland-
commentator voor de radio, Gabri de Wagt was hoofd van de radiodocu-
mentaire-afdeling, Piet van den Ende en Wim Bloemendaal waren radiore-
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dacteur en Dick Verkijk leverde bijdragen aan Achter het Nieuws. F.B.
Schoute was met Nagel lid van het afdelingsbestuur van de PvdA in Hilver-
sum en zoon van Rutger Schoute, eindredacteur van VARA’s kunstprogram-
ma Artistieke Staalkaart. Dit tweetal zou overigens op 19 oktober 1966 de-
monstratief uit het Hilversumse afdelingsbestuur treden, nadat ze vergeefs
storm hadden gelopen op ‘het conservatisme’ van de leden. Nagel debatteer-
de die avond vooral met de partijleden Broeksz en Rengelink, die in VARA-
verband dus zijn leidinggevenden waren.

George Cammelbeeck, PvdA-lid van de Eerste Kamer, was sinds 1960
voorzitter van het wekelijkse radioforum van de VARA dat eerst Welbe-
schouwd heette, maar dat op de golven van de confrontatiecultuur tot Zin
en tegenzin was hernoemd. Andere bekende leden van dat radioforum wa-
ren ook ondertekenaar van Tien over rood: Fenna van den Burg, dominee
Jan Buskes en Bertus de Rijk. Die laatste was een bekende doorbraaksocia-
list uit Nijmegen en tevens voorzitter van de Programma-adviesraad van de
VARA.

Bij de eerste activiteiten van Nieuw Links was in november 1966 ook Mar-
cel van Dam betrokken, een socioloog die in 1956 lid was geworden van de
Katholieke Volkspartij (KVP), maar na de ‘Nacht van Schmelzer’ op 14 okto-
ber 1966 was overgestapt naar de PvdA en de Wiardi Beckman Stichting
(WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Hij werd spoedig door
Pauka bij de VARA betrokken om deel te nemen aan een van de politieke de-
batprogramma’s op de radio. Dat ging hem zo voortreffelijk af dat hij in
1968 ook mocht invallen als voorzitter van het radioforum Zin en tegenzin.

Het was al met al een grote groep geestverwanten die elkaar in de hete
herfst van 1966 vond en wier verdere carrière op een of andere manier met
elkaar verknoopt zou blijven rond twee kernen: de PvdA en de VARA. De on-
derlinge meningsverschillen waren niet van de lucht, maar op een of andere
manier beschadigden die de meeste vriendschapsbanden niet. Het contact
ging dan ook veel verder dan de werkvloer. Van der Louw beschreef in een
van zijn terugblikken dat er sprake was van een hechte kring van de families
Pauka, Van der Louw, Nagel en Van Dam, die tot uiting kwam in regelmatige
barbecues, borrels, kinderfeestjes, vakanties en alles wat daarbij hoorde.
Rond Nagel en Van der Louw zou in de jaren zeventig ook het roemruchte
Hoevelaken-overleg groeien, een informeel overleg van PvdA- en VARA-fa-
milies die in Hoevelaken woonden en waartoe ook de latere VARA-televisie-
directeur Maurice Koopman en Achter het Nieuws-journalist Joop van Zijl
behoorden.49
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Dat dergelijke privéomstandigheden medebepalend konden worden voor
wat er met de VARA en de PvdA gebeurde, gaf goed aan hoezeer spontaniteit
en informaliteit tot de politieke cultuur behoorden die Nieuw Links voor-
stond. Vanuit die voorkeur speelden media in het wereldbeeld van Nieuw
Links ook een cruciale rol. Met hun enorme publieksbereik zouden media
kunnen bijdragen aan het openbreken van de geslotenheid van het oude poli-
tieke systeem. Toen partijleider Joop den Uyl na de nederlaag bij de Tweede
Kamerverkiezingen in 1967 bijvoorbeeld achter de schermen toenadering
zocht tot D’66, stuurden twaalf Nieuw-Linksers een open brief aan het par-
tijbestuur en de media waarin ze Den Uyl ervan beschuldigden ‘oude poli-
tiek’ te bedrijven. Den Uyl kon dat ‘karakterloos’, ‘openlijke intimidatie’ en
‘een staal van slecht politiek besef’ vinden, maar deze mobilisering van de pu-
blieke opinie zette hem hevig onder druk en verzwakte zijn positie in de par-
tij aanzienlijk.50

Het hoefde geen verwondering te wekken dat de VARA zelf af en toe werd
ingeschakeld voor de acties van Nieuw Links. In 1967 begon de persafdeling
onder leiding van Van der Louw ineens persberichten te verspreiden die at-
tendeerden op uitzendingen waarin werd gesproken over politieke vernieu-
wing. Zo kwamen op 3 juni 1967 tachtig personen uit PvdA, D’66, Pacifis-
tisch-Socialistische Partij (PSP), Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en KVP in
de VARA-studio bijeen om met de vier vaste deelnemers van Zin en tegenzin
te debatteren over de mogelijkheden van een linkse concentratie. In de stel-
lingen die de basis voor de uitzending vormden, was duidelijk de hand van
Nieuw Links te herkennen. PvdA-voorzitter Sjeng Tans was bezorgd over
deze vorm van politiek bedrijven via de media. Geheel volgens de lijn van de
‘oude politiek’ belde hij met VARA-voorzitter Broeksz om hem tot de toezeg-
ging te brengen ‘te zullen letten op de keuze van deelnemers’.51

Broeksz was realist genoeg om te beseffen dat het voeren van de harde lijn
in deze omstandigheden niet zou helpen. Hij behoorde weliswaar tot de ge-
matigde middengroep in de PvdA die vond dat Nieuw Links ‘een onsystema-
tisch en slordig programma’ had, dat vol zat met ‘stommiteiten en futilitei-
ten’. De eis tot erkenning van de communistische Duitse Democratische
Republiek (DDR) bijvoorbeeld was volgens de gematigde partijleider Anne
Vondeling – de voorganger van Den Uyl – onzinnig, want ‘zulke lekkere jon-
gens zijn het niet daar in Duitsland’.52 Het was een standpunt dat ongetwij-
feld door Broeksz werd gedeeld en het ontbrak hem niet aan macht om het
Nieuw Links zeer moeilijk te maken. In de omroep was zijn positie schier on-
aantastbaar en in oktober 1968 werd hij ook nog eens PvdA-fractievoorzit-
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ter in de Eerste Kamer. Binnen de VARA stond hij op een voetstuk en straalde
hij een onbetwist gezag uit. Maar Broeksz was teveel een middenman om de
harde confrontatie te zoeken. Hij zag heel goed dat de vernieuwing niet tegen
te houden was en zelfs ruimte verdiende om de VARA bij de tijd te houden.

Volgens Pauka zag Broeksz het belang ervan in ‘dat de VARA de discussie
over de nieuwe stroming in de sociaaldemocratie goed begeleidt’.53 En dat
deed de VARA, ook al brandde binnen de PvdA de strijd in alle heftigheid los.
Tijdens het PvdA-congres van november 1966 werd het voorstel van Nieuw
Links voor een minimumprogramma nog met een grote meerderheid ver-
worpen, maar een aantal PvdA-topmensen, onder wie oud-NVV-voorzitter
Dirk Roemers, burgemeester Wim Thomassen, oud-partijsecretaris Meester
en oud-fractievoorzitter Burger, was ervoor om Nieuw Links gewoon uit de
partij te gooien wegens groepsvorming en intimidatie.54 Die harde sfeer
werd niet veel beter toen Nagel liet weten dat de 1 mei-manifestatie van de
partij in het Concertgebouw in Amsterdam in 1967 ‘een orangistisch feest’
was omdat tegelijkertijd in de stad duizenden jongeren slaags waren geraakt
met de politie in verband met de afsluiting van de binnenstad op Koninginne-
dag. Nagel werd er in het partijbestuur hard op aangesproken.55

Maar Nieuw Links bleef actief als een tamelijk los gezelschap, geleid door
een kerngroep die bijeenkomsten in het land organiseerde. Het geheel werd
gefinancierd met vrijwillige bijdragen en met gebruikmaking van bevriende
organisaties. Op tamelijk uitbundige wijze gebruikte men bijvoorbeeld
VARA-faciliteiten. Zo organiseerden Van Dam en Pauka in januari 1968 ex-
perimenten met politieke communicatie in de VARA-studio. Gedurende vijf
avonden spraken acht PvdA-politici, onder wie Van der Louw, Den Uyl en de
Tweede Kamerleden Gerda Brautigam en Ed van Thijn, met 250 proefperso-
nen die ‘de gewone mensen’ representeerden. Op twee tegenover elkaar ge-
plaatste spreekgestoeltes in de grote studio moesten telkens twee politici ge-
durende een uur proberen zoveel mogelijk van de groep mensen voor hun ka-
theder te krijgen. Het experiment wees uit dat de populairste politicus niet al-
leen een goed en overtuigd spreker in gewone taal was (aan die voorwaarde
voldeden Den Uyl en Van der Louw het meest), maar vooral iemand die het
publiek gelegenheid gaf om eigen argumenten naar voren te brengen (dat
was ideaal bij Van Thijn). De kiezer had blijkbaar genoeg van de politici die
jarenlang hadden volstaan met grote redevoeringen over hun hoofden heen
uit te spreken en het debat reserveerden voor in het partijbestuur en de Twee-
de Kamer.56

De losse organisatie verhinderde niet dat de personen die Nieuw Links
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droegen toch probeerden machtsposities in de partij te veroveren. In novem-
ber 1967 werden zeven aanhangers van Nieuw Links in het partijbestuur ge-
kozen, onder wie Van der Louw. Een belangrijke verworvenheid van die ze-
ven was de benoeming in maart 1968 van Van der Louw als voorzitter van
een Presentatieraad van de PvdA, die adviezen moest gaan uitbrengen over
de ‘voorlichting in de ruimste zin van het woord’. Van Dam, Pauka, tv-regis-
seur Stappershoef en Achter het Nieuws-redacteur Postema waren lid, naast
politici zoals Van Thijn, Irene Vorrink en Vrolijk en vakbondsman Wim Kok.
Nagel was permanent adviseur, omdat hij de radio-uitzendingen van de par-
tij samenstelde.57 In de loop van 1968 en 1969 zouden nog vele journalisten
tot de raad toetreden, van wie alleen Kees Tamboer, een parlementair redac-
teur van Het Vrije Volk, twijfelde vanwege ‘de mogelijke botsing met mijn
dagelijkse journalistieke arbeid’. Maar ook hij was uiteindelijk bereid ‘het ri-
sico te nemen’.58

De Presentatieraad evalueerde de radio- en televisie-uitzendingen van de
PvdA met het oog op verbetering van de communicatie met de leden en de
kiezers. Het was volgens de raad niet alleen zaak een eigen beleid te formule-
ren, maar ook om goed in de gaten te houden wat de actualiteitenrubrieken
op televisie uitzonden, want die bezaten een radar voor wat er speelde in de
samenleving. Vanuit die inzichten bracht de raad ook politieke adviezen uit.
Eind 1968 pleitte hij er bijvoorbeeld voor dat de partij de ongelijke verdeling
van macht en welvaart duidelijker aan de kaak zou stellen en zich zou opwer-
pen als tolk van de alom klinkende roep om medezeggenschap en gelijkbe-
rechtiging.59 Ook pleitte de raad voor de oprichting door de partij van een af-
deling Voorlichting en voor de ontwikkeling van een voorlichtings- en infor-
matiebeleid.60

Van Dam, die inmiddels wetenschappelijk medewerker van de WBS was
geworden, ging nog verder door onderzoek te doen naar wat PvdA-kiezers
eigenlijk van de partij dachten en verwachtten. Samen met Pauka verzamel-
de hij onder de noemer Proeftuin der democratie gegevens onder PvdA-kie-
zers in Utrecht, waaruit bleek dat deze groep over het algemeen tamelijk gun-
stig oordeelde over Nieuw Links. Er bleek tevens uit dat na de PvdA ook de
andere progressieve partijen in aanmerking kwamen voor hun stem, wat
gunstig was voor het streven van Nieuw Links naar een progressief stembus-
akkoord.61

Met dergelijk onderzoek probeerde Nieuw Links de PvdA in een bepaalde
richting te duwen. Zo pleitte Van Dam op grond van NIPO-kiezersonder-
zoek ook voor een anti-KVP-strategie om de kiezer voor een duidelijke keuze
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te stellen en de aan de KVP twijfelende katholieke arbeiders naar het linkse
kamp te halen.62 Dat was de voorbode van de door Van Dam opgestelde anti-
KVP-motie, die werd ingediend op het Haagse PvdA-congres in maart 1969
en tot verdriet van Den Uyl werd aangenomen. De sluwe partijleider had er
nog wel voor kunnen zorgen dat in de motie werd gesproken van ‘de huidige
KVP’, waardoor er toch wat ruimte kwam om de KVP als gesprekspartner te
accepteren.63

Dat congres zou cruciaal worden in de verdere ontwikkeling van de PvdA
en Nieuw Links. In december 1968 had Nieuw Links voorgesteld om Van
Dam communicatiesecretaris van de partij te maken. Kandidaat-partijvoor-
zitter Vondeling wierp hiertegen onmiddellijk een blokkade op, want zo’n
functie zou hem onder curatele stellen van een meester in de moderne politie-
ke communicatie. Van Dam was vol inspiratie teruggekomen van een bezoek
aan het eerste congres van de International Association of Political Cam-
paign Consultants in november 1968 in Parijs, en hij beschikte over uitste-
kende toegang tot de media. Vrij Nederland kwalificeerde hem in dat jaar
zelfs malicieus als de ‘nieuw links-secretaris voor intimidatie en manipula-
tie’.64 Maar die intimidatie had blijkbaar nog grenzen; Van Dam kon door de
blokkade weinig anders doen dan zich terug te trekken als kandidaat.65

De nieuwe communicatie die Nieuw Links had bepleit, was ook treffend te
zien in Achter het Nieuws, dat in twee uitzendingen verslag deed van de laat-
ste congresdag. In een ingelaste live-uitzending om 17.45 uur interviewden
Hans Jacobs en Koos Postema de belangrijkste hoofdrolspelers Van der
Louw, Den Uyl en Vondeling om heet van de naald hun ervaringen te verne-
men. ’s Avonds was er een reguliere uitzending met een gefilmde impressie
van een half uur, waarin ‘de berendans’ van Van der Louw – om zijn vreugde
te uiten bij de verkiezing van Nieuw-Linkers in het partijbestuur – een cen-
trale positie innam. Maar de camera registreerde ook onbarmhartig de enor-
me onenigheid in de PvdA-gelederen, die werd onderstreept door de oproep
van partijvoorzitter Vondeling om vooral eensgezind te blijven. Presentator
Wigbold sloot af met de constatering dat er chaotische taferelen waren ge-
weest vol met onverdraagzaamheid, maar dat de eendracht hersteld leek.
Dat was in zijn evenwichtigheid typerend voor de onafhankelijke positie van
de VARA-journalistiek, maar er waren vele VARA-mensen die het maar niets
vonden dat Achter het Nieuws de controverses binnen de PvdA zo op straat
had gesmeten.66
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Vernieuwing of herzuiling?

De niet helemaal geslaagde machtsgreep van Nieuw Links in de PvdA deed
vele aanhangers besluiten zich meer te richten op hun eigen praktijken. Fraai
zichtbaar was dat bij Pauka, Van Dam en Nagel. Van Dams mislukte poging
om communicatiesecretaris van de PvdA te worden, maakte tijd vrij voor
nieuwe programmatische initiatieven, waarbij het doel was om het activisme
van burgers aan te wakkeren. In 1963 had de WBS al geadviseerd om in Ne-
derland een ombudsman te benoemen, die onder verantwoordelijkheid zou
komen van de Staten Generaal.67 Pauka zag wat dit betreft grotere potentie
in de macht van televisie. Hij had eerder geconcludeerd dat er in Nederland
duizenden mensen rondliepen ‘die zich gemangeld door de instanties’ voel-
den. Naar zijn idee hadden juist de omroepen hier een taak om die proble-
men in de openbaarheid te brengen, want een officiële ombudsman was nog
ver weg. Politici en ambtenaren zouden alleen door middel van publiciteit
‘overtuigd raken van hun dienende (in plaats van hun heersende) taak’.68 En
de VARA kreeg al jaren talloze brieven van mensen die zich geen raad meer
wisten met hun problemen; blijkbaar had de omroep voor hen een functie ge-
kregen die vroeger door pastoors, politici, vakbonden en ambtenaren wer-
den ingenomen.

Pauka wist de VARA-leiding van het belang te overtuigen. In het seizoen
1969-1970 werd Velen met mij geprogrammeerd dat zowel op radio als op
televisie zou worden uitgezonden, want de beperkte tv-zendtijd stond
slechts een frequentie van één uitzending per maand toe. Het moest een pro-
gramma zijn dat zou draaien om ‘een levend mens, een jonge volkse hardnek-
kige man, die intelligent moest zijn en veel moest weten, maar die een abso-
luut onintellectuele indruk moest maken. Hij zou bij wijze van spreken de
zoon moeten zijn van de bakker op de hoek, die had mogen doorleren, maar
die op zaterdag nog altijd hielp in de winkel’.69

Dat werd dus de 31-jarige drs. in de sociologie Marcel van Dam (zijn titel
gebruikte hij nadrukkelijk in alle aankondigingen), zoon van een Utrechtse
politieagent. In de Nieuw-Linkse veldtocht tegen het partijestablishment
had Van Dam getoond te houden van een stevig potje verbaal knokken. Zijn
ombudsman-programma (deze naam zou sinds maart 1970 de titel zijn) was
een doorslaand succes. Het programma liet ‘een trieste reeks van conflicten,
verdriet en nederlagen zien; onacceptabele en onrechtvaardige nederlagen’,
aldus Van Dam.70 Het confronteerde de politiek als het ware via de televisie
met vele tekortkomingen.
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Het opzienbarende succes van de Ombudsman wekte bewondering maar
ook verontrusting. Trad de VARA niet buiten de oorspronkelijke taak om
louter programma’s te verzorgen, hooguit voorzien van een zekere nazorg?
De Ombudsman ging veel verder; de redactie begon te lijken op een politiek
drukmiddel en welzijnsorganisatie in één. De Programma-adviesraad vond
dat Van Dam en zijn programma ‘een super pressiegroep’ vormden die, zon-
der formele bevoegdheid, een macht binnen de politiek aan het worden wa-
ren door mobilisering van de openbare mening. Tegen die macht kon het par-
lement eigenlijk geen nee meer zeggen, zodat de vraag ontstond wie nu eigen-
lijk de macht over bepaalde politieke afwegingen bezat. De Programma-ad-
viesraad riep Van Dam dan ook op om ‘grote wijsheid, zelfbeperking en cri-
tisch vermogen’ te betrachten.71

Dat deed Van Dam, maar zijn programma vestigde definitief zijn naam als
een groot politiek talent, dat ook nog eens daadkrachtig zaken naar zijn
hand kon zetten met inzet van veel publicitaire macht. Dat gezicht was door-
slaggevend voor Van Dams politieke carrière. In februari 1971 werd hij lid
van het PvdA-partijbestuur en later ook lid van het schaduwkabinet-Den
Uyl, de alternatieve regeringsploeg waarmee de progressieve partijen onder
leiding van de PvdA de verkiezingscampagne ingingen.

Zolang dergelijke dubbelfuncties herkenbaar waren voor het publiek was
er weinig bezwaar, maar nu de ombudsman Van Dam zichtbaar in de PvdA
actief was, rees er twijfel over zijn onpartijdigheid. De redactie van zijn pro-
gramma vroeg zich af of ‘de associatie tussen het programma en de partijpo-
litiek, zoals die ontstaan is na de verkiezing van Van Dam in het partijbe-
stuur, onaanvaardbare proporties heeft aangenomen met het plaatsnemen
van Van Dam in het schaduwkabinet’.72 Het antwoord van de VARA-leiding,
die door Van Dam tevoren was gepolst over de verenigbaarheid van functies,
was veelzeggend voor de politieke opstelling in deze jaren. Van Dam kreeg
toestemming, omdat ‘naar onze mening zijn plaats in het Schaduwkabinet
slechts te zien is als een bevestiging van het feit, dat het programma van de
VARA-Ombudsman niet het product is van een geforceerde poging tot objec-
tiviteit, maar voortkomt uit dezelfde opvattingen over onze maatschappij
waar het Schaduwkabinet een politiek gezicht aan wilde geven’.73

De Ombudsman was een duidelijk voorbeeld van de nieuwe politieke con-
frontatiecultuur in de media, net zoals Achter het Nieuws, de politieke tv-
satire en de moderne talkshow dat waren. Ogenschijnlijk stond dat allemaal
los van de politiek, maar achter de schermen waren dergelijke programmati-
sche inspanningen duidelijk daarmee vervlochten. Politici bedreven hierbij

Naar een kritische confrontatiecultuur

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 93



94

deels politiek via een partij, deels via media en deels via informele kanalen.
Voor het welslagen daarvan was direct contact met de burger net zo noodza-
kelijk als een effectief netwerk binnen het politiek-mediale complex, de klu-
wen van relaties tussen politici en mediamakers die deels in de plaats was ge-
komen van de klassieke verzuiling.

Het andere grote voorbeeld hiervan dat sterk en direct samenhangt met
Nieuw Links, waren de zaterdagse radioprogramma’s Dit is het Begin
(1969-1974) en vooral In de Rooie Haan (1974-1988), die beide onder eind-
redactionele leiding stonden van Jan Nagel. Tijdens het kabinet-Den Uyl
werd In de Rooie Haan ervan beschuldigd ‘de rode propaganda-machine’
van dit kabinet te zijn.74 In een historische nabeschouwing is het zaterdagse
radioprogramma zelfs ‘het toppunt van Den Uyl-angehauchte journalistiek’
genoemd.75 Dat is niet zo vreemd, want eindredacteur Nagel was lid van het
partijbestuur en kende alle paden en sluipwegen in de partij; bij de VARA
ging hij in de jaren zeventig volstrekt zijn eigen gang.

Nagel kon zich dat veroorloven omdat hij succes boekte. De quasi-sponta-
ne opzet van In de Rooie Haan paste perfect in de open politieke communi-
catie die Nieuw Links had bepleit. Volgens hem toonde de VARA met het pro-
gramma eindelijk het progressieve gezicht waar ieder zo naar verlangde in
het ‘vertroste’ omroeplandschap, waar scoren met de meest amuserende en
apolitieke programma’s de toon aangaf. Maar zo spontaan was In de Rooie
Haan niet: achter de schermen werd vooraf driftig over de inhoud nagedacht
in het kader van de partijstrategie. Zo was Nagel op het idee gekomen om in
zijn programma regelmatig peilingen te publiceren van de politieke stem-
voorkeur bij kiezers. Op 9 oktober 1976 publiceerde Nagels vriend Maurice
de Hond in In de Rooie Haan de eerste van een reeks vierwekelijkse peilin-
gen naar de politieke voorkeur van de Nederlandse bevolking. De cijfers wa-
ren gebaseerd op NIPO-onderzoek (dat werd betaald door de PvdA), maar
uitgewerkt volgens zijn eigen methode.76 Daaruit bleek dat de progressieve
partijen fors aan het verliezen waren. Over die dramatische cijfers en de pu-
blicatie daarvan had Nagel al op 13 september overleg gepleegd met het da-
gelijks bestuur van de PvdA, want ze zouden de partij dagenlang negatief in
het nieuws brengen. Van Dam, inmiddels staatssecretaris in het kabinet-Den
Uyl, was juist daarom woedend geworden, maar de praktijk wees wel uit dat
de peilingen de publieke belangstelling voor de politiek enorm aanwakker-
den.77 De Rooie Haan/NIPO-peilingen, die voortaan vrijwel elke maand over
allerlei onderwerpen werden gehouden, gingen een eigen leven leiden, net als
de verkiezing van ‘de politicus van de maand’ – een positie die vrijwel altijd
door Joop den Uyl werd gewonnen.
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In de Rooie Haan was desondanks slechts een schakel in het streven om
het kabinet-Den Uyl te steunen. Pauka had er al op gewezen dat de PvdA ge-
baat was bij publiciteit in andere dan de traditionele linkse media. Juist bij
omroepen als de TROS, AVRO en KRO waren interessante doelgroepen te vin-
den, want die trokken veel twijfelende kiezers die wellicht ontvankelijk wa-
ren voor het PvdA-verkiezingsprogramma.78 Dat was allemaal waar, maar
het kon toch niet verhullen dat de PvdA een speciale invloed had op de VARA-
programmering. In november 1976 hadden de VARA-leiding en de PvdA-
campagnecommissie bijvoorbeeld al afgesproken dat er een avondvullende
1 mei-uitzending van de VARA zou komen vanuit Rotterdam. In februari
1977 maakte een delegatie van de PvdA met fractievoorzitter Van Thijn en
premier Den Uyl nadere afspraken met de VARA over de campagnestrategie.
De VARA drong weliswaar aan op de onafhankelijkheid van haar journalis-
ten, maar dat was in politiek opzicht niet zo’n probleem want de meeste
VARA-journalisten waren zeer gecharmeerd van Den Uyl. In maart zouden
Wim Kayzer en Hans Emans voor het radioprogramma ZI bijvoorbeeld
twee marathoninterviews met Den Uyl maken zonder dat iemand erom had
hoeven vragen.79 En Achter het Nieuws en de Ombudsman publiceerden,
naar aanleiding van een serie uitzendingen over werkloosheid op 25 april,
een VARA-Verkiezingskrant die de campagne van PvdA krachtig ondersteun-
de onder de leus: ‘Progressieven moeten boventoon voeren in volgend kabi-
net’.80

Maar voor een aantal extra inspanningen maakte men toch nog afspraken.
Naast de 1 mei-uitzending zou de VARA documentaireprogramma’s maken
over ‘vier jaar kabinet-Den Uyl’ en over ‘de 750.000ste vernieuwde woning
in Nederland’. In dat laatste programma zouden vanzelfsprekend de presta-
ties van de PvdA-staatssecretarissen Van Dam en Jan Schaefer in de schijn-
werpers komen te staan. Tevens zou de VARA proberen een debat te organise-
ren tussen de populaire minister van Financiën Wim Duisenberg en VVD-lei-
der Hans Wiegel, maar die laatste was zo wijs om die boot af te houden. Tot
slot zou de VARA in een reeks programma’s proberen het animo te verhogen
om te gaan stemmen; een hoge opkomst was traditioneel immers in het voor-
deel van de PvdA.81 In de loop van de campagne besloot de VARA ook nog
om de PPR meer aandacht te geven, omdat zoiets uitstekend paste in het niet-
aanvalspact dat PPR en PvdA hadden gesloten.82

Als klap op de vuurpijl bood de VARA Den Uyl aan hem hoofdgast te ma-
ken van Het programma van Sonja en…, een showachtig tv-programma dat
werd gepresenteerd door Sonja Barend en dat het begin zou zijn van langlo-
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pende reeksen talkshows rond Barend. Den Uyl kreeg daarin op 16 april –
een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen – alle gelegenheid om zich-
zelf als een vertrouwenswaardig en vriendelijk politicus te presenteren en te
laten zien dat zijn imago van een drammerige vergadertijger te beperkt was.
Want Den Uyl bleek te houden van een komische goochelaar en de zang van
Jasperina de Jong, en was ook niet vies van een potje onbeholpen tafeltennis-
sen tegen de voetballer Willem van Hanegem. De linkse premier bleek verder
een emotioneel mens te zijn toen de Israëlische premier Golda Meir hem via
een straalverbinding uit Jeruzalem toesprak en feliciteerde met zijn komende
overwinning.

Dergelijke programma’s schiepen een nieuwe verhouding tussen VARA en
PvdA, die gunstig uitviel voor met name de exponenten van Nieuw Links.
De partij en het kabinet-Den Uyl droegen een stempel van de ‘ruk naar links’
die de partijvernieuwers nastreefden. Onder diegenen die de mars door de
PvdA maakten, hoorde ook een aantal VARA-mensen. Van der Louw werd in
februari 1971 gekozen tot partijvoorzitter. Zijn opvolger als perschef bij de
VARA, Harry Prins, onderhield ook stevige banden met de PvdA. Samen met
Pauka en journalist en In de Rooie Haan-tekstschrijver Jack Gadellaa advi-
seerde hij de partij in de campagne- en mediastrategie. Pauka was eind 1973
definitief naar de PvdA overgestapt om adviseur te worden van fractievoor-
zitter Van Thijn.

De erfenis van Nieuw Links

Nieuw Links veranderde meer dan wel eens wordt aangenomen. Niet eens
zozeer door eigen activiteiten, maar vooral omdat de groep een geluid ver-
woordde dat breder in de politiek, media en maatschappij leefde. Het plei-
dooi voor meer transparantie, openheid en een directe dialoog tussen bur-
gers en partijen sloot aan bij de groeiende verlangens van een jong electoraat
om meer invloed te hebben op de besloten achterkamertjespolitiek van de
verzuiling. Daarnaast wenste men media-inhoud die niet zo zwaar geregis-
seerd werd vanuit politieke en maatschappelijke belangen, maar ook spon-
taan, boeiend en onderhoudend in de vorm waren.

Kijkend naar wat de Nieuw-Linksers bereikten, valt echter op dat hun plei-
dooien voor transparantie en ontvlechting van politiek en media nauwelijks
werden waargemaakt. Niet door toedoen van een zich verzettende oude ge-
neratie (die bezat doorgaans voldoende pragmatische tolerantie om te over-
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leven), maar door hun eigen activiteiten. De manier waarop sommige Nieuw-
Linksers via hun informele netwerken de inhoud van radio- en televisiepro-
gramma’s wisten in te zetten voor het bereiken van bepaalde doelen, lijkt
heel veel op een voortzetting van oude verzuilde tactieken in een nieuwe ge-
daante. En dat dan ook nog in volstrekte tegenspraak met hun ideaal van
transparante politiek, die vanuit de achterkamers naar de voorgrond zou
moeten worden gebracht.

Dat overziende rechtvaardigt de conclusie dat Nieuw Links beter gezien
kan worden als een min of meer gelukte poging de politieke macht te verove-
ren op een oude garde én als een geslaagd initiatief tot vernieuwing van de
omroepprogramma’s om de totale ‘vertrossing’ (of ‘depolitisering’, als men
wil) te keren. In vergelijking met de jaren vijftig kenmerkten die program-
ma’s zich in de jaren zeventig veel meer door een voortdurende kritische con-
frontatie van de politiek in de openbaarheid die de omroep schiep met onaf-
hankelijk-kritische actualiteitenrubrieken, satirische programma’s en emoti-
oneel publiekswervende talkshows. Die confrontatie was door creatieve pro-
grammamakers meer dan ooit verpakt in vormen die zeer publieksvriende-
lijk waren.

Maar de organisatorische vervlechting die deze kritische confrontatie aan-
stuurde, was niet wezenlijk veranderd. De netwerken van PvdA-politici en
VARA-programmamakers bleven onverminderd bestaan, misschien zelfs
krachtiger en ongrijpbaarder dan ooit, omdat ze niet zozeer formeel waren
vastgelegd maar vooral als informeel persoonlijk netwerk functioneerden.
Ze schraagden de politiek van hele of halve aanhangers van Nieuw Links,
die mede daardoor tot soms grote hoogten konden stijgen in de politiek en in
de omroep.

Er was dus sprake van blijvende vereenzelviging met de PvdA en een be-
stendigd instrumenteel gebruik van radio en televisie. Het instrument van de
kritische confrontatie moet eerder worden gezien als een nieuwe, groten-
deels in de journalistieke cultuur van die tijd passende stijl. De confrontatie
sloot ook dicht aan bij het denkbeeld van Nieuw Links dat burgers niet al-
leen uitleggende en verkondigende politici wilden zien, maar politici die in
spontaan ogende kritische benaderingen overeind bleven. Gezien de groeien-
de volatiliteit van het electoraat had een moderne politieke partij – en zeker
de vleugels daarbinnen die de moderniteit van media en politiek verstonden
en wisten in te zetten – meer belang bij confrontatie dan bij pacificatie.

Het meest geprononceerde gezicht van de nieuwe politiekmediale cultuur
was ongetwijfeld Marcel van Dam, die na een komeetachtige politieke car-
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rière in de PvdA in 1985 voorzitter van de VARA werd. Pas nadat hij de VARA
had gereorganiseerd, met als doel de omroep te laten overleven in een steeds
sterker vercommercialiseerd medialandschap, werd de macht van informele
netwerken gebroken en kwam de VARA daadwerkelijk in een onafhankelij-
ker positie ten opzichte van de PvdA-partijpolitiek te staan. De aanstelling
van de a-politieke Vera Keur als Van Dams opvolger in 1995, kan gezien wor-
den als het symbolische einde van een periode van innige vervlechting van
partij en omroep, die tussen 1925 en 1985 kenmerkend was geweest.
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Van rebellengroep tot partijelite?
André van der Louw en de kerngroep van Nieuw Links

Chris Hietland

‘Het is vaak in min of meer verwijtende zin tegen ons gezegd: jullie zijn toch
maar goed terecht gekomen’, aldus André van der Louw in zijn vlak na zijn
overlijden gepubliceerde boek De razendsnelle opmars van Nieuw Links.
Hij beaamde dat vele Nieuw-Linksers op een bestuurlijke post terecht waren
gekomen. Volgens Van der Louw was dit geen doel op zich geweest, maar
‘een effect van de groepsvorming en de actie’.1 De wisseling van de wacht in
de PvdA werd niettemin al vroeg een centraal aspect van de strategie van
Nieuw Links.2 In 1967 meende Van der Louw, een van de auteurs van Tien
over rood, dat de ‘beste aanval’ direct was gericht ‘op de zetels van de macht-
hebbers zelf’.3 In dat opzicht was het optreden van Nieuw Links bepaald suc-
cesvol. Na het partijcongres van februari 1971 vormden de Nieuw-Linksers
in het PvdA-bestuur een meerderheid, met elf van de eenentwintig zetels.
Van der Louw werd op dat congres, minder dan vijf jaar na de publicatie van
Tien over rood, zelfs gekozen tot voorzitter van de PvdA. Zijn verkiezing
kon als een mooi resultaat voor Nieuw Links worden beschouwd en beves-
tigde bovendien de integratie van de beweging in de PvdA.4

Als een van de kopstukken van Nieuw Links transformeerde Van der
Louw in luttele jaren van een partijrebel tot een prominente figuur in de top
van de partij. Hij vervolgde zijn razendsnelle opmars in de PvdA met een op-
merkelijke loopbaan in het openbaar bestuur. Na een betrekkelijk korte peri-
ode van ruim drie jaar als voorzitter van de PvdA (1971-1974), vervulde hij
gedurende zeven jaar het burgemeesterschap van Rotterdam (1974-1981).
Hij was net aan zijn tweede termijn als burgemeester begonnen toen hij 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (crm) werd in het
uiteindelijk nog geen negen maanden regerende kabinet-Van Agt-Den Uyl
(1981-1982). Vervolgens was hij onder meer voorzitter van het Openbaar
Lichaam Rijnmond (1983-1986) en de nos (1994-1997). Was Van der
Louw wat betreft zijn ontwikkeling van partijrebel tot vooraanstaande per-
soon in de partijelite exemplarisch voor andere prominente personen van
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Nieuw Links? En vormde hun betrokkenheid bij Nieuw Links, net als bij
Van der Louw, de opmaat voor een carrière in politiek en bestuur?

In 1986 was het twintig jaar geleden dat Tien over rood verscheen. In dat
jaar volgde Wim Kok Joop den Uyl op als leider van de PvdA. Ten tijde van
Koks leiderschap verzette de partij de bakens en rekende zij af met de erfenis
van Nieuw Links.5 Zorgde het stijgen van de leeftijd en de ervaringen in de
praktijk van politiek en bestuur bij de Nieuw-Linksers van weleer voor een
matiging van hun politieke opvattingen? Konden zij zich vinden in de meer
op het politieke midden gerichte koers van de PvdA onder leiding van Kok?
Voor Van der Louw gold dat laatste in elk geval niet. De afstand tussen hem
en de top van de PvdA nam in de tweede helft van de jaren tachtig toe en de
veranderingen die de partij in die jaren onderging, stemden hem kritisch. In
1991, ten tijde van de wao-crisis, deed hij zelfs een weinig gelukkige poging
te interveniëren in de partij, waarna hij als een couppleger werd weggezet.6

Uitten andere personen uit de kerngroep van Nieuw Links, in het bijzonder
degenen die in de jaren zeventig en tachtig tot het establishment van de partij
waren gaan behoren, zich ook kritisch over de transformatie van de PvdA
onder Kok?

In de eerstvolgende paragraaf wordt uiteengezet wie in deze bijdrage tot
de vooraanstaande personen van Nieuw Links worden gerekend. Vervol-
gens wordt deze groep van 23 personen op een aantal punten nader bekeken
wat betreft sekse, sociale herkomst, leeftijd, opleiding, beroep, woonplaats
en activiteiten in de PvdA voor ze bij Nieuw Links betrokken raakten. Daar-
na wordt onderzocht of deze Nieuw-Linksers, net als Van der Louw, deel gin-
gen uitmaken van de elite van de partij en hun loopbaan vervolgden in de po-
litiek en het openbaar bestuur. In de laatste paragraaf komt de houding van
de voormalige Nieuw-Linksers ten opzichte van de PvdA ten tijde van Kok
aan de orde.

De kerngroep van Nieuw Links

Vanaf het begin wierpen tegenstanders in de PvdA Nieuw Links voor de voe-
ten een partij of factie in de partij te vormen. Nieuw Links probeerde, in elk
geval naar buiten toe, die indruk te vermijden. Een aantal typerende kenmer-
ken van een organisatorisch verband werd achterwege gelaten. Nieuw Links
was geen vereniging met statuten, leden en een bestuur, maar een licht geor-
ganiseerde groep van min of meer gelijkgestemde PvdA-leden.7 Juist vanwe-
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ge die losse structuur speelde de kerngroep een belangrijke rol bij het rich-
ting geven aan de pogingen invloed uit te oefenen op de koers van de partij.
De kerngroep bestond niet uit benoemde of gekozen leden, maar vormde
zich door coöptatie. Politieke geestverwantschap speelde daarbij vanzelf-
sprekend een centrale rol, niet zelden ook vriendschap. De kerngroep over-
legde in besloten kring over allerhande aan Nieuw Links gerelateerde kwes-
ties – over de bijeenkomsten in Utrecht en andere activiteiten, publicaties en
congressen, kandidaatstelling en amendementen, inhoud en strategie. De
club begaf zich in het schemergebied van wat toelaatbaar was met betrek-
king tot het opereren van een dissidente groepering binnen de partij en trok
zich soms welbewust weinig aan van de door anderen gemaakte bezwaren.8

Met name in de periode tussen november 1967 en maart 1969, toen zeven
Nieuw-Linksers in het PvdA-bestuur zaten, vertoonde Nieuw Links nogal
wat kenmerken van een factie in de partij.9

Hoewel er waarschijnlijk meer dan duizend mensen in meer of mindere
mate betrokken waren bij Nieuw Links, bestond de zogeheten kerngroep
steeds uit zo’n tien tot twintig personen.10 Behalve Van der Louw (1933-
2005), die destijds als perschef werkte bij de vara, behoorden daartoe aan-
vankelijk de overige auteurs van Tien over rood: Hans van den Doel (1937-
2012), econoom en universitair medewerker; Han Lammers (1931-2000),
journalist van De Groene Amsterdammer; Arie van der Hek (1938), student
politieke wetenschappen en van 1966 tot 1968 voorzitter van de landelijke
Federatie van Jongerengroepen in de Partij van de Arbeid (fjg); Tom Pauka
(1934), chef van de afdeling radio-klankbeelden bij de vara; Reinier Kroos-
hof (1936-2009), student economie in Groningen; Rob de Rooi (1922-
2010), medewerker van de Wiardi Beckman Stichting (WBS, het wetenschap-
pelijk bureau van de PvdA) en Arie van der Zwan (1935), econoom met een
adviesbureau voor marketinganalyse.

Enkele auteurs van Tien over rood kwamen overigens na enige tijd op af-
stand te staan omdat er fricties ontstonden met de rest van de kerngroep. Dit
gold voor Van der Zwan en Van der Hek, die beiden aan het einde van 1967
afstand namen van Nieuw Links, en Van den Doel. Van der Zwan nam bij
uitlatingen in de media geen blad voor de mond, wat tot irritaties bij andere
kerngroepleden leidde. Bovendien vond hij dat Nieuw Links zich te veel con-
formeerde in zijn streven naar een machtspositie.11 Van der Hek kon zich
niet vinden in de samenwerking met ‘oud links’, de personen rondom het
marxistisch georiënteerde blad Links.12 Van den Doel werd in maart 1968,
tegen zijn zin, uit de kerngroep gezet. Ook hij had weinig op met de oud-link-
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se stroming. Nadat hij publiekelijk scherpe kritiek uitte op Lammers, was hij
niet meer welkom op de besloten vergaderingen van de kerngroep.13

Naast de schrijvers van Tien over rood was vara-medewerker Jan Nagel
(1939) als initiatiefnemer van Nieuw Links vanaf het begin lid van de kern-
groep. Verder maakten de hoofdredacteur van De Friese Koerier Laurens ten
Cate (1922-1984), socioloog Marcel van Dam (1938), jurist Jaap van den
Bergh (1934-2015), actrice Emmy Lopes Dias (1919-2005) en psycholoog
Kees Kolthoff (1936), hoofd van een onderzoeksbureau aan de Amsterdam-
se Gemeente Universiteit, al snel deel uit van het overleg.14 Jaap van de
Woord (1941), student aan de sociale academie en vanaf eind 1967 de admi-
nistrateur van Nieuw Links, en de Wageningse socioloog Arend Voortman
(1930-2012) namen in een nog wat later stadium deel aan de bijeenkom -
sten.15

In oktober 1968 werd de kerngroep officieel opgeheven, tweeënhalf jaar
voor Nieuw Links zijn activiteiten beëindigde in mei 1971. De opheffing had
te maken met de crisissituatie die in het partijbestuur was ontstaan door een
zeer kritische nota van de zeven Nieuw-Linksers over het functioneren van
het PvdA-bestuur en verschillende personen, onder wie Den Uyl. Daarop vlo-
gen de verwijten over factievorming de Nieuw-Linksers om de oren. De ont-
binding van de kerngroep was in dat verband vooral een gebaar van goede
wil. Ook de openbare bijeenkomsten in Utrecht werden enige tijd gestaakt.
De nadruk kwam meer op andere activiteiten te liggen, bijvoorbeeld op the-
matische werkgroepen die op gewestelijk niveau functioneerden.16 Niette-
min bleven de centrale figuren binnen Nieuw Links in de aanloop naar het
PvdA-congres in maart 1969 gewoon overleggen, kerngroep of niet.

Naast de hierboven genoemde Nieuw-Linksers die in de eerste twee jaar
tot de kerngroep behoorden, worden in deze bijdrage ook degenen meegeno-
men die in november 1967 en/of maart 1969 als Nieuw-Linkser in het PvdA-
bestuur werden gekozen. Een aantal van hen maakte al voor hun verkiezing
deel uit van de kerngroep, zoals Van der Louw en Lopes Dias in 1967 en
Lammers en Ten Cate in 1969. Dat was niet het geval bij de in november
1967 verkozen George Cammelbeeck (1919-1997), Wim Polak Emzn.
(1918-1987), Ger Klein (1925-1998), Irene Vorrink (1918-1996) en Jan Die-
kerhof (1910-1981).17 Na hun verkiezing tot partijbestuurslid werden ook
zij geregeld betrokken bij het overleg van de kerngroep van Nieuw Links.18

Op het PvdA-congres van maart 1969 werden nog twee Nieuw-Linksers in
het partijbestuur gekozen die tot dat moment nog geen deel uitmaakten van
de kerngroep: de in Hengelo woonachtige sociaal werker Wim Meijer
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(1939), die voordien al als contactpersoon van Nieuw Links in Overijssel
fungeerde, en fjg’er en student politieke wetenschappen Relus ter Beek
(1944-2008). Zij waren als ondertekenaars van Tien over rood wel al vanaf
het begin betrokken bij Nieuw Links.

Na het congres van 1969 werd de afstand van degenen die in het partijbe-
stuur zaten tot de Nieuw-Linksers daarbuiten groter. Mensen als Van der
Louw en Lammers waren minder intensief betrokken bij de activiteiten van
de groepering.19 Er traden andere personen op de voorgrond, zoals de stu-
dent politieke wetenschappen Hans Kombrink (1946). De afwijzende opstel-
ling van het partijbestuur, inclusief de daarin gekozen Nieuw-Linksers, te-
genover de bezetting van het Maagdenhuis in mei 1969 was in dit verband
een belangrijk moment. Veel sympathisanten van Nieuw Links stemden in
met de bezetting. De Nieuw Links-aanhang richtte zich daarna niet meer ex-
clusief op de PvdA, maar probeerde een brugfunctie te vervullen tussen de
partij en buitenparlementaire actiegroepen. Deze Nieuw-Linksers zijn wel
bestempeld als de ‘tweede generatie’, hoewel een deel van hen al vroeg deel
uitmaakte van Nieuw Links, de Utrechtse bijeenkomsten bezocht en de op-
vattingen van de groepering vertolkte in afdeling of gewest.20 Zij blijven in
deze bijdrage buiten beeld.21 De focus ligt hier op de Nieuw-Linksers die tot
de kerngroep behoorden in de jaren 1966-1968, dan wel een plek in het
PvdA-bestuur veroverden in 1967 en/of 1969, in totaal 23 personen (zie ta-
bel 1).

Aanzet tot een collectieve biografie

Wat was het voor groep mensen, de vooraanstaande personen van Nieuw
Links in die eerste jaren?22 Een eerste conclusie kan eenvoudig worden ge-
trokken: in de voorste gelederen van Nieuw Links waren mannen verreweg
in de meerderheid. Slechts twee van de 23 personen waren vrouw, namelijk
Lopes Dias en Vorrink. Het aantal vrouwelijke ondertekenaars van Tien
over rood, geschreven door acht mannen, was evenmin hoog. Er waren ne-
gen vrouwen op een totaal van 74 personen die hun naam verbonden aan het
pamflet, dat wil zeggen twaalf procent.23 Het zijn vergelijkbare man-vrouw
verhoudingen als in de PvdA-Tweede Kamerfractie in de periode 1963-
1967.24 In dat opzicht bood de zelfverklaarde vernieuwingsbeweging in elk
geval geen verandering in de PvdA. Feminisme was geen thema voor Nieuw
Links. Het kwam in de cafézaaldiscussies niet naar voren, ook niet nadat
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Joke Smit met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ in De Gids in no-
vember 1967 de aanzet gaf tot de tweede feministische golf. Van der Louw
meende later terugblikkend dat het onderwerp op een of andere manier niet 
binnen het denkkader paste.25 Het gegeven dat Nieuw Links vooral een man-
nenaangelegenheid was, kan daar moeilijk los van worden gezien.

De verscheidenheid in sociale achtergrond was aanzienlijk.26 Van der
Louw en Klein groeiden op in een milieu dat zich op de grens tussen de arbei-
dersklasse en de lagere middenklasse bevond. Van der Louws vader werkte
in loondienst als melkbezorger. Kleins vader was militair werkman bij de ma-
rine en vulde later zijn pensioen aan als broodbezorger.27 Vier Nieuw-Link-
sers kwamen uit een middenstands- of boerenmilieu. Zes groeiden op in een
gezin dat – afgaande op het beroep van de vader – tot de lagere middenklasse
behoorde, al maakte het wat sociale positionering betrof verschil of de vader
politierechercheur (Van Dam), barpianist (Pauka), dan wel kantooremployé
(Nagel) was.

Daarnaast was er een groep van zeven personen die voortkwamen uit de
hogere middenklasse, of wier ouders tot de notabelen konden worden gere-
kend. Dat laatste gold waarschijnlijk voor de huisartsenzoon Ten Cate en de
bankiers- en wethouderszoon Van den Doel. Ook Van den Bergh, wiens va-
der advocaat was, acht jaar Tweede Kamerlid voor de Sociaal-Democrati-
sche Arbeiderspartij (sdap) en later hoogleraar staatsrecht werd, kwam uit
een welgesteld milieu.28 De vader van Lammers was een voorbeeld van een
sociale klimmer. Hij begon zijn loopbaan als dagbladjournalist en werd na
de oorlog perschef en later directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst.29 Dat
gold ook voor de vader van Lopes Dias, die begon als schoenmaker, maar in
het interbellum sdap-gemeenteraadslid en veertien jaar wethouder in Hil-
versum was.30 De vader van Vorrink, oud-onderwijzer, had ook voor de
Tweede Wereldoorlog al naam gemaakt in de rode familie, onder meer als
voorzitter van de Arbeiders Jeugd Centrale (ajc) en de sdap. Na de oorlog
werd hij de eerste voorzitter van de PvdA.31

Nieuw Links presenteerde zich in de PvdA vanaf het begin als representant
van een nieuwe generatie. De PvdA had in de jaren zestig te maken met een
vergrijzend ledenbestand en Nieuw Links wilde ruimte creëren voor jonge-
ren in de partij. De 23 personen die hier als de centrale figuren van de eerste
generatie van Nieuw Links zijn geïdentificeerd, waren niet allemaal jonge
PvdA-leden. Gaan we uit van 1966, het jaar waarin Tien over rood werd ge-
publiceerd, dan hield het aantal twintigers, dertigers en veertigers in de hier
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onderzochte groep elkaar in evenwicht (zie tabel 2). Zeven van de 23 perso-
nen waren in 1966 tussen de 20 en 29 jaar (geboren tussen 1937 en 1946),
acht personen tussen de 30 en 39 jaar (geboren tussen 1927 en 1936) en ze-
ven waren tussen de 40 en 49 jaar (geboren tussen 1917 en 1926). De in
1910 geboren Diekerhof was de oudste. Hij vierde in 1966 zijn 56ste verjaar-
dag. Met name degenen die in 1967 in het partijbestuur werden gekozen en
voorheen geen deel uitmaakten van de kerngroep waren al wat ouder. Als we
deze vijf personen buiten beschouwing laten, dan lag de gemiddelde leeftijd
van de groep in 1966 op 33 jaar. Dat was relatief jong voor partijpolitiek,
maar de meesten konden moeilijk nog als jongeren worden bestempeld. Tot
de na de Tweede Wereldoorlog geboren babyboomgeneratie behoorde geen
van allen.

Wat zijn leeftijd betrof was Van der Louw – 33 jaar in 1966 – heel gemid-
deld in de kerngroep. Voor zijn opleiding gold dat in mindere mate. Hij was
in 1949 geslaagd voor het MULO-examen, daarna begon hij op 17-jarige
leeftijd aan het werkende bestaan. In de avonduren schoolde hij zich bij. Zo
haalde hij in 1959 het diploma voor maatschappelijk werker, een beroep dat
hij overigens nooit uitoefende. Universitair onderwijs volgde Van der Louw
niet, in tegenstelling tot de meeste andere hier onderzochte Nieuw-Linksers.
Bijna drie op de vier studeerden aan de universiteit. Rechten, economie en
politieke of sociale wetenschappen waren de meest gekozen studierichtin-
gen. De journalisten Lammers en Ten Cate maakten hun studie, respectieve-
lijk theologie en Nederlands recht, overigens niet af.32 Elf personen hadden
hun universitaire studie met goed gevolg afgerond, drie studeerden nog aan
de universiteit in de tijd dat zij betrokken raakten bij Nieuw Links. Klein
was gepromoveerd wis- en natuurkundige, Van der Zwan en Van den Doel
promoveerden enkele jaren later, beiden als econoom. Meijer en Van de
Woord waren geschoold aan de sociale academie.33 Net als Van der Louw
hadden zijn vrienden en vara-collega’s Nagel (HBS) en Pauka (opleiding tot
sportleraar) niet plaatsgenomen in de universitaire collegebanken.34 Dit
gold ook voor Lopes Dias; zij slaagde cum laude voor de toneelschool.35

Na enkele jaren gewerkt te hebben als redacteur van de vara-Gids was
van der Louw in 1963 chef geworden van de persdienst van de omroep. Zijn
werkzaamheden bij de vara stelden hem in staat tijd vrij te maken voor de
activiteiten van Nieuw Links en het bestuurswerk voor de PvdA. Hij kan in
dat opzicht als een voorbeeld worden gezien van een ‘nieuwe vrijgestelde’.
Het begrip werd in 1974 gemunt door de Leidse politicoloog Hans Daalder
en overgenomen door enkele andere politieke en sociale wetenschappers.
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Met nieuwe vrijgestelden doelden zij op personen die volgens hen door de
aard van hun beroep of vanwege een studentenbestaan in belangrijke mate
hun eigen tijd in konden delen en zo ruimte konden maken voor politieke ac-
tiviteiten. Het ging om studenten, wetenschappelijk medewerkers, docenten
in het hoger onderwijs, vormingswerkers en mensen die werkten in de jour-
nalistiek en omroepwereld. Ze waren verbaal vaak sterk begaafd en zaten
door beroep of studie dicht op maatschappelijke veranderingsprocessen.
Daalder ontwaarde ze vooral in linkse politieke kringen.36

Kijken we naar de personen die bij het kernoverleg van Nieuw Links be-
trokken waren, dan kunnen we constateren dat de meesten in een van de bo-
vengenoemde beroepsrichtingen werkzaam waren of nog studeerden. Vijf
personen waren als wetenschappelijk medewerker in dienst van de universi-
teit, De Rooi en Van Dam (van 1967 tot 1969) werkten bij de WBS, het we-
tenschappelijk bureau van de PvdA. Van der Hek, Krooshof, Van de Woord
en Ter Beek studeerden ten tijde van hun betrokkenheid bij Nieuw Links.
Van der Louw, Nagel en Pauka werkten bij de vara, Lammers en Ten Cate
verdienden hun brood als journalist, Meijer als welzijnswerker. Ook hier
geldt weer dat degenen die in 1967 waren verkozen tot bestuurslid en daar-
voor nog geen deel uitmaakten van de kerngroep, hiervan enigszins afweken.
Zij werkten merendeels niet in de genoemde beroepsgroepen waar Daalder
de nieuwe vrijgestelden lokaliseerde. Vorrink was bijvoorbeeld griffier en
Cammelbeeck advocaat. Hij stond bekend als ‘de rooie advocaat uit Eindho-
ven’ en trad op als pleitbezorger van onder meer Amsterdamse Provo’s en ac-
tievoerders die de Amerikaanse president Johnson voor moordenaar hadden
uitgemaakt.37

Niet alleen bij de gezichtsbepalende personen van Nieuw Links, ook in de
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Tabel 2. De 23 geselecteerde prominente Nieuw Linksers, per leeftijdscategorie

Geboortejaar Leeftijdscate- Naam
gorie (1966)

1907-1916 vijftiger Diekerhof

1917-1926 veertiger Cammelbeeck, Ten Cate, De Rooi, Klein, Lopes Dias, Polak

Emzn., Vorrink

1927-1936 dertiger Van den Bergh, Kolthoff, Krooshof, Lammers, Van der Louw,

Pauka, Voortman, Van der Zwan

1937-1946 twintiger Ter Beek, Van Dam, Van den Doel, Van der Hek, Meijer, Nagel,

Van de Woord
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achterban in het land waren studenten, docenten in het hoger onderwijs,
ambtenaren en journalisten oververtegenwoordigd. Slechts één Nieuw-Link-
ser die zich als sympathisant had aangemeld gaf als beroep handarbeider
op.38 Toen Lammers in het voorjaar van 1967 in De Groene Amsterdammer
beweerde dat door het optreden van Nieuw Links het ‘voetvolk’ zelfbewus-
ter en zelfverzekerder optrad in de PvdA, werd hij daarom tegengesproken.
Het waren vooral mensen uit academische en journalistieke kringen die van
zich lieten horen. Arbeiders waren door Nieuw Links niet in beweging geko-
men, zo meende een Amsterdamse student, tevens Nieuw Links-sympathi-
sant.39 Ook in latere jaren werd Nieuw Links verweten dat het een beweging
van intellectuelen was, waar geen ruimte en begrip was voor arbeiders.40

In verband met Nieuw Links gebruikte de Groningse politicoloog Paul 
Lucardie een karakterisering die enigszins verwant is aan die van de ‘nieuwe
vrijgestelde’, namelijk de ‘logocraat’. Volgens hem maakte Nieuw Links in
de PvdA de weg vrij voor een ander type intellectueel dat de partij ging bestu-
ren. In plaats van de voorheen overheersende juristen, ingenieurs en econo-
men (de ‘bureaucraten en technocraten’) gingen sociologen, politicologen,
welzijnswerkers en journalisten (de ‘logocraten’) de partij domineren. De
wijze waarop deze twee intellectuele groepen politiek bedreven, verschilde
sterk. De eerste groep, de bureaucraten en technocraten, maakte bij het uit-
oefenen van invloed vooral gebruik van wetskennis of de kennis van natuur
en techniek. Zij richtten zich op het planmatig ordenen en beheersen van de
maatschappij. De logocraten daarentegen maakten met name gebruik van
kennis van de maatschappij en de menselijke geest en van retoriek. In plaats
van planning en beheersing probeerden zij hun invloed te vergroten door het
organiseren van inspraak tegen technocratische planning en het stimuleren
van conflicten. In dergelijke situaties kwamen hun verbale kwaliteiten tot
hun recht.41

Kijken we naar de groep van 23 prominente Nieuw-Linksers, dan over-
heersen inderdaad de logocraten. Dertien personen kunnen op basis van hun
opleiding en beroep tot dit type worden gerekend. Zeven Nieuw-Linksers
waren econoom, jurist of ingenieur. Voortman was zowel landbouwinge -
nieur als sociale wetenschapper en had zodoende zowel kennis van natuur
en techniek als van de maatschappij.42 De dominantie van logocraten was
merkbaar in de voorstelling die Nieuw Links had van een goede volksverte-
genwoordiger, zoals bleek uit een notitie van de groepering uit 1970. Den
Uyl had kort daarvoor uiteengezet dat politiek zonder deskundigheid een
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‘holle bezigheid’ was en dat competentie daarom een eerste vereiste bleef
voor parlementariërs. Volgens de PvdA-leider was het de taak van het parle-
ment ervoor te zorgen dat het te midden van buitenparlementaire acties het
laatste woord hield.43 Nieuw Links stelde daarentegen dat een bepaalde des-
kundigheid bij Tweede Kamerleden weliswaar noodzakelijk was, maar dat
de ‘algemene politieke conceptie’ nog belangrijker was. Parlementariërs
moesten door de structuren van de samenleving heen kunnen kijken om die
te kunnen helpen doorbreken, zo luidde een van de criteria; een andere was
bereidheid tot actieve deelname aan sociale actie en buitenparlementair pro-
test. Andere vereisten waren onder meer het vermogen tot het onderhouden
van goed contact met kiezers, een redelijke mate van spreekvaardigheid en
morele betrokkenheid en bewogenheid.44

Behalve beroepsachtergrond, waren er ook sterke overeenkomsten wat be-
treft woonplaats tussen de 23 centrale figuren van Nieuw Links en de achter-
ban. De sympathisanten van Nieuw Links woonden bepaald niet gelijk ver-
spreid over het land. Met name in de PvdA-gewesten Amsterdam, Noord-
Holland-Zuid en Utrecht waren in 1970 relatief veel aanhangers van Nieuw
Links onder de PvdA-leden. 45 procent kwam uit een van die gewesten (te-
gen ongeveer 28 procent van de PvdA-leden).45 Dit beeld komt nog sterker
naar voren als we kijken naar de woonplaats van de 23 Nieuw-Linksers.
Ook zij woonden vooral in Amsterdam (negen personen), binnen de grenzen
van het gewest Noord-Holland-Zuid (drie, allen in Hilversum) en Utrecht
(twee). Van der Louw, die in Hoevelaken in Gelderland woonde, maar toch
duidelijk gericht was op de Randstad, viel daar net buiten. Klein, Cammel-
beeck en Diekerhof kwamen uit Noord-Brabant.

Voordat Van der Louw zich met Nieuw Links roerde binnen de PvdA, had
hij nog nauwelijks van zich laten horen binnen de partij. Hij was al op 18-ja-
rige leeftijd lid geworden, maar bezocht vrijwel nooit een vergadering van de
lokale afdeling. Hij vond het maar een ‘saaie bedoening’.46 Ook binnen de
jongerentak van de PvdA¸ de fjg, was hij niet erg actief. In de jaren vijftig
had hij zich wel nadrukkelijk gemanifesteerd in de ajc, de socialistische
jeugdbeweging die niet officieel verbonden met, maar desondanks nauw ver-
want was aan de PvdA.47 Hij was enkele jaren secretaris van de Haagse afde-
ling en lid van het landelijke hoofdbestuur. In de jaren zestig had hij in be-
paalde kringen enige bekendheid verworven als medeoprichter en redacteur
van het jongerentijdschrift Twen/Taboe (1960-1961) en redacteur van Hit-
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week (1965-1969). Bij Nieuw Links raakte Van der Louw betrokken via
Nagel, die sinds 1965 PvdA-bestuurslid was.48

In tegenstelling tot Van der Louw hadden de meeste vooraanstaande
Nieuw-Linksers van de eerste jaren zich al wel op enigerlei wijze gemanifes-
teerd binnen de PvdA. Dit gold, weinig verrassend, in de eerste plaats voor
de oudere Nieuw-Linksers. Cammelbeeck sprong er wat dat betreft uit. Af-
gaande op zijn functies behoorde hij sinds de jaren vijftig tot het esta-
blishment van de partij. Hij was al sinds 1946 onafgebroken lid van de Eind-
hovense gemeenteraad, sinds 1958 als fractievoorzitter. Bovendien was hij
vanaf 1952 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA en had hij al twee keer een
vierjarige termijn in de Provinciale Staten van Noord-Brabant gezeten voor
hij met zijn naam steun verleende aan Tien over rood. De oud-legerpredi-
kant en atoompacifist Diekerhof was een van de eerste ‘Doorbraak-protes-
tanten’ in de PvdA.49 Polak was voorzitter van de Amsterdamse PvdA-fede-
ratie en vertegenwoordigde in 1965 een jaar lang de PvdA in de gemeente-
raad van de hoofdstad. Vorrink was in de jaren vijftig actief in de Vrouwen-
bond van de PvdA. Bovendien was ze al voor de komst van Nieuw Links
voorzitter van de grote Amsterdamse PvdA-afdeling Zuid-I. Klein was in de
jaren vijftig en zestig voorzitter van de PvdA-afdeling Geldrop.50 Ten Cate
was sinds 1953 onafgebroken op PvdA-congressen aanwezig in zijn dubbel-
rol van verslaggever van De Friese Koerier en afgevaardigde van zijn lokale
afdeling.51 Lopes Dias zat in het bestuur van de Hilversumse afdeling. Haar
echtgenoot De Rooi werkte voor de WBS en publiceerde zo nu en dan in Soci-
alisme en Democratie.52

Ook enkele wat jongere Nieuw-Linksers hadden zich al geroerd in de
PvdA voordat zij bij Nieuw Links betrokken raakten. Dit gold bijvoorbeeld
voor de twee initiatiefnemers, Nagel en Van der Doel. Nagel, partijlid sinds
zijn 18de, was op jonge leeftijd voorzitter van de Amsterdamse afdeling van
de fjg en op het moment dat Tien over rood verscheen als enige Nieuw-Link-
ser lid van het PvdA-bestuur. Enkele weken voor de publicatie van het Nieuw
Links-pamflet had hij Ha, die PvdA! gepubliceerd. Daarin pleitte hij voor
een radicalere partij, waarin ruimte gemaakt zou worden voor een nieuwe
generatie.53 Van den Doel was op zijn twintigste lid geworden van de PvdA.
Hij volgde Nagel op als voorzitter van de fjg-Amsterdam en was sinds het
begin van de jaren zestig lid van het Amsterdamse federatiebestuur.54 Daar-
naast schreef hij menig kritisch artikel in PvdA-bladen. De intellectueel Van
den Doel, door Van der Louw de knapste van de ‘knappe koppen’ binnen
Nieuw Links genoemd, was redacteur van het PvdA-weekblad Paraat, in
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1965 voortgezet als Opinie, dat om de week verscheen.55 Daarnaast maakte
hij deel uit van de redactie van Tijd en Taak, een religieus-socialistisch week-
blad uitgegeven door de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, een
groepering die verwant was met de PvdA en de Nederlandse Hervormde
Kerk.

Behalve Nagel en Van den Doel kwamen ook andere prominente Nieuw-
Linksers voort uit de fjg, de jongerenorganisatie van de PvdA. Van der Hek,
een van de auteurs van Tien over rood, was in 1966 zelfs tot voorzitter van
de landelijke fjg gekozen, wat hij bleef tot 1968. Ter Beek, PvdA-lid gewor-
den op zijn 18de, werd in 1966 internationaal jongerensecretaris van de
PvdA-jongeren, en volgde in 1968 Van der Hek op als landelijk voorzitter
van de fjg. In 1965 was Ter Beek, hoewel hij studeerde in Amsterdam, al lid
geworden van het gewestelijk bestuur van de PvdA in Drenthe, waar hij was
opgegroeid.56 Verder waren Tien over rood-auteur Krooshof en Van den
Bergh actief in de fjg.

Krooshof, Van der Hek en Ter Beek kenden elkaar bovendien door hun ac-
tiviteiten in de democratisch-socialistische studentenvereniging Politeia, die
tot 1961 gelieerd was aan de PvdA. Die band was door de partij verbroken
vanwege de felle kritiek van de studenten op het in 1959 herziene beginsel-
programma van de PvdA.57 Alle drie schreven ze ook zo nu en dan voor Tijd
en Taak. Dit was geen toeval, want Politeia onderhield goede banden met
een redacteur van het tijdschrift, ds. A. van Biemen. Hij stimuleerde de stu-
denten zo nu en dan een stukje te schrijven in Tijd en Taak.58 Krooshof was
bovendien bestuurslid van het PvdA-gewest Groningen; hij vormde een be-
langrijke schakel met de Nieuw Links-sympathisanten in de noordelijke stu-
dentenstad.59

Meijer was van 1966 tot 1970 gemeenteraadslid voor de PvdA in Hengelo.
Nieuw Links-administrateur Van de Woord was bestuurslid van de Amster-
damse afdeling Noordwest en lid van de gewestelijke vergadering voor hij in
1967 betrokken raakte bij Nieuw Links. Buiten de PvdA was hij lid van de
landelijke Studenten Vakbeweging (svb). Kolthoff was in 1963 een van de
medeoprichters van deze progressieve studentenvakbond.60 Via de svb raak-
te hij in contact met de PvdA, waarvan hij midden jaren zestig lid werd.61

Van der Zwan was al in 1957 lid geworden van de partij. Hij behoorde tot de
uiterste linkervleugel, was in de jaren zestig lid van de radicale Rotterdamse
Politeia-afdeling en van de kleine en eveneens radicale organisatie Socialisti-
sche Jeugd in Nederland. Hij werd door Van den Doel gevraagd deel te ne-
men aan Nieuw Links.62
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Drie van de 23 hier onderzochte Nieuw-Linksers waren anno 1966 nog
maar heel kort lid van de PvdA. Lammers, die als linkse journalist in de eer-
ste helft van de jaren zestig vele kritische stukken schreef over de PvdA, was
pas in juli 1966 lid geworden.63 Pauka was in zijn jeugdjaren al wel lid van
de ajc, maar meldde zich eveneens pas aan als PvdA-lid in het jaar dat Tien
over rood verscheen.64 Van Dam stapte dat jaar over van de kvp naar de
PvdA.

Afgezien van Cammelbeeck behoorde geen van de prominente Nieuw-
Linksers tot het establishment van de partij voor zij betrokken raakten bij de
vernieuwingsbeweging. Wel vervulde bijna de helft op lokaal of gewestelijk
niveau al een functie binnen de PvdA of zat namens de partij in de gemeente-
raad. Ook bezette een aantal mensen prominente posities binnen de fjg, de
jongerenorganisatie van de PvdA. Kijken we naar de onderlinge verbanden,
dan springt naast de fjg ook Politeia in het oog en – in het verlengde daar-
van – de betrokkenheid van enkelen bij het tijdschrift Tijd en Taak. De vara
vormde waarschijnlijk het belangrijkste knooppunt voor Nieuw Links.65 Bij
de socialistische omroep waren Nagel, Van der Louw en Pauka in dienst, de
laatste twee als chef van een afdeling. Van den Doel en Krooshof kenden el-
kaar als lid van de Programma-adviesraad van de vara. Cammelbeeck fun-
geerde bovendien sinds 1960 als voorzitter van het politieke televisieforum
Welbeschouwd en later vervulde hij diezelfde functie bij Zin en tegenzin op
de vara-radio.66 Via Pauka kwam Van Dam ook terecht bij de vara. Hij
kreeg begin jaren zeventig landelijke bekendheid als presentator van het tele-
visieprogramma De Ombudsman. Zijn betrokkenheid bij Nieuw Links ging
echter aan zijn werkzaamheden voor de omroep vooraf.

Het is opvallend dat veel van de hierboven genoemde personen, bij het terug-
blikken op Nieuw Links, refereren aan het plezier waarmee hun betrokken-
heid bij Nieuw Links gepaard ging. ‘Wat hebben we vaak gelachen’, aldus
Van Dam. Op de informele bijeenkomsten leerde hij door Nieuw Links dat
‘politiek bedrijven een feest kon zijn’.67 Voor Klein waren de jaren van
Nieuw Links ‘de prettigste in mijn politieke leven’. De ‘frisse, kameraad-
schappelijke’ omgangswijze beviel hem het meest.68 Lammers sprak over
‘voortreffelijke jaren’, Van den Doel meende dat ze ‘in die tijd heel veel ple-
zier met elkaar hadden’, en volgens Van der Louw was ‘het nieuwlinkse leven
toch vooral een vrolijke bedoening’.69 Veel meer dan toen ze later op een pro-
fessionelere manier politiek bedreven hadden ze ten tijde van Nieuw Links
‘ook in een persoonlijke zin heel veel met elkaar te maken’, aldus Van der
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Louw.70 Pauka refereert in zijn artikel in deze bundel aan de tuinfeesten ach-
ter zijn huis in Driebergen, waar ze ‘écht plezier’ hadden en elkaar onbelem-
merd konden waarderen. Ook Van der Zwan noemt in zijn bijdrage de om-
gang tussen de betrokkenen ‘ongedwongen’ – al gold dat volgens hem vooral
in het begin, ‘toen de sfeer door individuele actie nog niet vertroebeld was ge-
raakt’.

Mogelijk zijn de terugblikken wat geromantiseerd, want ondanks alle goe-
de herinneringen was de omgang tussen de personen in de kerngroep niet al-
tijd even vriendschappelijk, nog afgezien van stevige discussies en oplopende
meningsverschillen. Pauka meende in 1986 dat er binnen de kerngroep
voortdurend ruzie was en Polak herinnerde zich toen nog een slaande ruzie
tussen Lammers en Van Dam.71 Soms kwamen de fricties duidelijk aan de op-
pervlakte, bijvoorbeeld bij het conflict tussen Lammers en Van den Doel in
het voorjaar van 1968. Volgens Van den Doel dreigde Lammers in een tele-
foongesprek zelfs zijn politieke carrière te zullen breken, indien hij doorging
hem publiekelijk te kritiseren.72 Persoonlijke ambities en onderlinge concur-
rentie lijken in toenemende mate een rol te zijn gaan spelen nadat Nieuw
Links een platform werd om een positie in de PvdA te bereiken.73 Dat zou
niet alleen hebben gegolden voor de ‘carrièrebaasjes’ die volgens Klein eerst
de kat uit de boom hadden gekeken, maar evenzeer voor de prominente
Nieuw-Linksers van het eerste uur.74

Van rebellengroep tot partijelite?

Van den Doel schreef in 1967 dat de ‘aflossing van de wacht’ een van de twee
dingen was die Nieuw Links wilde realiseren: ‘In Nieuw Links diende zich
een politieke generatie aan, die het gevoel had in staat te zijn in de toekomst
het roer in handen te nemen.’75 In Ha, die PvdA! stelde Nagel in een hoofd-
stuk getiteld ‘Het aflossen van de wacht’ dat een nieuwe opstelling van de
partij gepaard moest gaan met een grote personele wisseling.76 Twintig jaar
later verwoordde hij het zo: ‘Nieuw Links wilde een andere koers. Hoe kreeg
je die? Door de oude garde te vervangen en zelf het roer over te nemen.’77 Po-
lak meende dat bij Nieuw Links ‘[a]lles was gefixeerd op de vraag: hoe krijg
je die en die weg, en hoe krijg je er anderen voor in de plaats?’78 Ook Van der
Louw zei terugblikkend dat Nieuw Links het partijestablishment van de toe-
komstige PvdA wilde gaan vormen.79 De groepering wilde vanaf het begin
niet alleen als een pressiegroep invloed uitoefenen op de koers van de PvdA,
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ze wilde zelf verantwoordelijkheid dragen en posities veroveren binnen de
partij om van daaruit een stempel op de PvdA te kunnen zetten.

Van der Louw slaagde zelf bijzonder wel in het veroveren van een dergelij-
ke positie. Van een weinig actief PvdA-lid werd hij na de publicatie van Tien
over rood een vooraanstaande Nieuw-Linkser, een jaar later vicevoorzitter
van de PvdA, en in 1971 door het PvdA-congres gekozen tot partijvoorzitter.
Deze pijlsnelle carrière binnen de partij zette hij in 1974 voort buiten de par-
tijorganisatie, door zijn benoeming tot burgemeester van Rotterdam. Hij be-
landde als bestuurder op het pluche. Hij was zeven jaar burgemeester van de
havenstad. Deze periode vormde het hoogtepunt van zijn bestuurlijke loop-
baan, zo kan achteraf worden geconstateerd. Het ministerschap van crm
ten tijde van het weinig harmonieuze kabinet-Van Agt-Den Uyl was dat ze-
ker niet. Ook zijn voorzitterschap van de Rijnmondraad eindigde voor Van
der Louw in 1986 met een flinke kater, nadat het bestuurslichaam ontman-
teld werd in plaats van omgevormd tot een volwaardige provincie. Er volgde
een aantal jaren waarin hij allerlei functies in deeltijd vervulde, maar geen
ambt bekleedde. In 1994 benoemde PvdA-minister Hedy d’Ancona Van der
Louw uiteindelijk tot bestuursvoorzitter van de nos, een functie die hij tot
zijn pensionering drie jaar later zou vervullen.

Het was een opmerkelijke loopbaan, met hoogte- en dieptepunten. De
Nieuw Links-periode vormde een kantelpunt. Hij begon als een rebels partij-
lid, dat met een combinatie van gedreven publieke optredens, een goedmoe-
dige uitstraling en een soort natuurlijk overwicht snel een gezichtsbepalende
Nieuw-Linkser werd. Hij ageerde tegen het establishment van de PvdA en
ontpopte zich binnen enkele jaren als een prominent partijbestuurder. In die
rol liet hij zien dat hij, als de situatie erom vroeg, ook een samenbindende rol
kon spelen. Nieuw Links katapulteerde Van der Louw in de voorste gelede-
ren van de partij, waarna een loopbaan in het openbaar bestuur volgde.

Van der Louw was door zijn verkiezing tot partijvoorzitter van alle Nieuw-
Linksers misschien wel het meest succesvol in het streven naar het aflossen
van de wacht in de PvdA. Hoe verging het de andere Nieuw-Linksers die in
de tweede helft van de jaren zestig deel uitmaakten van de kerngroep en/of
PvdA-bestuur? Vervolgden zij hun loopbaan na Nieuw Links ook in de we-
reld van politiek en openbaar bestuur? 

Als we de politiek-bestuurlijke carrières van de 23 Nieuw-Linksers in
ogenschouw nemen, zijn er een aantal verschillende categorieën te onder-
scheiden: degenen die geen bestuurlijke of vertegenwoordigende functies
vervulden in respectievelijk voor de landelijke PvdA; zij die dergelijke func-

Chris Hietland

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 116



117

ties alleen ten tijde van Nieuw Links bezetten; een groep die (ook nog) na de
beëindiging van Nieuw Links in 1971 bestuurlijke en/of vertegenwoordigen-
de posities in en/of van de partij bekleedde op landelijk niveau; en ten slotte
de Nieuw-Linksers die niet alleen tot het establishment van de PvdA behoor-
den, maar ook benoemd werden in een vooraanstaande openbare bestuurs-
functie. Tot het partijestablishment worden hier gerekend de personen die
deel uitmaakten van de PvdA-fractie in de Eerste of Tweede Kamer, lid wa-
ren van het landelijke partijbestuur, of vanuit een dergelijke functie door een
benoeming doorstroomden naar een belangrijke bestuurlijke post, zoals mi-
nister, staatssecretaris, Commissaris van de Koningin of burgemeester.

Van de 23 personen behoorden er vijf tot de eerste categorie: zij bekleedden
geen bestuurlijke of vertegenwoordigende functie in of voor de PvdA op lan-
delijk niveau (zie tabel 3). Dit waren De Rooi, Pauka, Krooshof, Van der
Zwan en Van de Woord. Pauka stond als persoonlijk medewerker van de
voorzitter van de Tweede Kamerfractie Ed van Thijn in de jaren zeventig ove-
rigens wel erg dicht op het politieke gebeuren in de PvdA. Ook latere kop-
stukken van de partij adviseerde hij op het vlak van communicatie.80 Kroos-
hof was begin jaren zeventig enige tijd PvdA-gemeenteraadslid in Eindho-
ven, terwijl Van de Woord na zijn betrokkenheid bij Nieuw Links onder
meer lid was van de scholingscommissie van de partij.81

Van der Zwan was een ander verhaal. Hij raakte in 1967 gedesillusioneerd
over Nieuw Links en zijn opstelling in de PvdA en nam publiekelijk afstand
van beide. Volgens hem leidden persoonlijke ambities van enkele vooraan-
staande Nieuw-Linksers – zoals Van den Doel en Lammers – ertoe dat ze te
veel rekening hielden met het partijestablishment.82 In zijn ogen stelde
Nieuw Links zich op als een loyale oppositie binnen de partij om zo lang-
zaam aan invloed te winnen en uiteindelijk aan de macht te komen. Nieuw
Links moest echter ‘niet zachtzinnig en geduldig aandringen’, maar ‘duide-
lijk op de voorgrond treden met een alternatief’.83 In 1967 leek het er zelfs
even op dat hij geroyeerd zou worden als lid, nadat hij onder meer publieke-
lijk de partijtop een ‘vals zooitje’ had genoemd.84 Dat ging niet door, maar na
het PvdA-congres waarop zeven Nieuw-Linksers in het partijbestuur werden
gekozen, beëindigde hij uit eigen beweging zijn lidmaatschap van de partij.85

In de tweede helft van de jaren tachtig meldde hij zich opnieuw aan als lid.

Tot de tweede categorie behoorden vier van de 23 personen. Zij vervulden
een bestuurlijke positie in de landelijke PvdA ten tijde van Nieuw Links,
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maar niet meer na de opheffing van de groepering in 1971. Lopes Dias en
Diekerhof behoorden tot de Nieuw-Linksers die in 1967 een plek verwier-
ven in het PvdA-bestuur. Zij werden twee jaar later niet herkozen. Diekerhof,
die in 1967 vol vuur was begonnen, kwam overigens al na enkele maanden
vergaderen tot de conclusie dat hij ‘totaal ongeschikt’ was voor partijpoli-
tiek. Hoe belangrijk en interessant hij politiek ook vond, de oud-legerpredi-
kant kwam vaak moedeloos uit de bijeenkomsten van het partijbestuur.86

Ten Cate werd wel gekozen in 1969, maar ook hij knapte al snel af. De
hoofdredacteur van De Friesche Koerier kreeg een groeiende afkeer van
Nieuw Links, dat in zijn ogen van een beweging vol elan was verzand in een
‘verzameling bitse, querulerende en intrigerende warhoofden’ gericht op het
veroveren van macht, zonder te weten wat ermee te doen.87 Polak richtte
zich na twee termijnen in het partijbestuur weer op de Amsterdamse politiek.
Hij was van 1971 tot 1982 lid van de gemeenteraad voor de PvdA en maakte
als zodanig de vele interne ruzies in de hoofdstedelijke PvdA van nabij mee.88

Van 1979 tot 1982 vervulde hij als wethouder van Kunstzaken en Volksge-
zondheid enkele jaren een bestuurlijke functie in de lokale politiek.

Daarnaast valt er een derde categorie te onderscheiden van personen die
(ook nog) na de opheffing van Nieuw Links een bestuurlijke of vertegen-
woordigende functie vervulden in en/of voor de landelijke PvdA. Hiertoe be-
hoorden vijf Nieuw-Linksers. Zij waren na 1971 lid van de Eerste of Tweede
Kamer of het landelijke PvdA-bestuur en mochten aldus tot de voorste gele-
deren van de partij worden gerekend. Een positie in het openbaar bestuur
hebben deze vijf personen echter niet ingenomen. Van den Doel had daar wel
de kans toe, maar besloot na zijn ervaringen in het schaduwkabinet van
PvdA, d’66 en Politieke Partij Radikalen (ppr) uit 1971-1972, af te zien
van een verdere politiek-bestuurlijke loopbaan. Hij achtte zich niet geschikt
als beroepspoliticus, vanwege zijn emotionele betrokkenheid bij zijn onder-
werpen. Hij verkoos een wetenschappelijke carrière boven een politieke en
werd in 1973 hoogleraar in Nijmegen en twee jaar later in Amsterdam. Niet-
temin mengde de econoom zich nog wel nadrukkelijk in het debat binnen de
PvdA, totdat hij als gevolg van een herseninfarct op 44-jarige leeftijd daartoe
niet meer in staat was.89

Ook Voortman en Kolthoff behoorden in de jaren zeventig als Tweede Ka-
merlid tot het establishment van de partij, zonder dat zij doorstroomden
naar een functie in het openbaar bestuur. Kolthoff was begin jaren zeventig
bovendien gemeenteraadslid van Amsterdam en lid van het partijbestuur. In
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lijn met het mede door hemzelf in het Nieuw Links-pamflet Een partij om
mee te werken op papier gestelde advies om dubbelfuncties in de partij zo-
veel mogelijk terug te dringen, stelde hij zijn zetel in het PvdA-bestuur ter be-
schikking op de dag dat hij geïnstalleerd werd in de Tweede Kamer.90 Zo con-
sequent waren overigens niet alle Nieuw-Linksers. De Kamerleden Kom-
brink, Van der Hek en Ter Beek maakten bijvoorbeeld in de jaren zeventig
enige tijd zowel deel uit van de Tweede Kamerfractie als van het partijbe-
stuur.

Als enige Nieuw-Linkser in de Tweede Kamer was Van den Doel in 1967
nog met de nodige argwaan ontvangen in de PvdA-fractie. In 1969 werd de
procedure voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer veranderd en
kreeg het gewestelijk partijkader in dat opzicht veel macht. Daarna kwamen
meer Nieuw-Linksers op een verkiesbare plaats en werden vervolgens geko-
zen als volksvertegenwoordiger. Of iemand in het verleden betrokken was
geweest bij de vernieuwingsbeweging lijkt overigens in de jaren zeventig
geen rol meer te hebben gespeeld binnen de PvdA-fractie. Evenmin lijkt er
onder de Tweede Kamerleden een herkenbare club van Nieuw-Linksers te
hebben bestaan.91 In die zin was Nieuw Links inderdaad met succes geïnte-
greerd in de PvdA. Kijken we verder dan de hier onderzochte groep, dan zijn
na de verkiezingen van 1977 zelfs 21 van de 54 leden van de PvdA-fractie als
Nieuw-Linkser te beschouwen.92

Naast Van den Doel, Kolthoff en Voortman behoorden ook Nagel en Van
den Bergh op grond van hun functie tot de gevestigde orde in de PvdA in de
jaren zeventig. Nagel maakte in de jaren zeventig jarenlang deel uit van het
partijbestuur en was aansluitend lid van de Eerste Kamerfractie en geweste-
lijk bestuurder van de afdeling Noord-Holland-Zuid (1985-1991), de laat-
ste jaren als voorzitter. Van den Bergh had in de jaren zeventig ook zitting in
het PvdA-bestuur, waarvan twee jaar als tweede vicevoorzitter. Hij zat daar-
naast voor de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad, waar hij het in 1973
tot fractievoorzitter schopte. Na een conflict met wethouder Lammers, een
oude bekende uit de Nieuw Links-kerngroep, werd Van den Bergh evenwel
na twee weken uit die positie gewipt.93

De vierde en grootste categorie, namelijk negen van de 23 hier onderzochte
Nieuw-Linksers, bestond uit degenen die niet alleen doordrongen tot het es-
tablishment van de PvdA, maar vervolgens ook benoemd werden in een voor-
aanstaande functie in het openbaar bestuur. Hiertoe behoort ook Van der
Louw; zijn loopbaan is hierboven al aan de orde geweest. Bij Cammelbeeck
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en Van der Hek was in feite sprake van een bestuursfunctie in de semipublie-
ke sfeer. Beiden werden wel door een minister benoemd – Cammelbeeck
zelfs door minister Mauk de Brauw van ds’70, een partij die was opgericht
in reactie op Nieuw Links. Overigens werden de bestuurders met een Nieuw
Links-achtergrond vaker benoemd door een minister uit een kabinet waar-
aan de PvdA niet dan wel deelnam.94

Vorrink, Van Dam, Meijer en Klein maakten deel uit van het kabinet-Den
Uyl (1973-1977). Vorrink was niet alleen de eerste vrouwelijke minister van
PvdA-huize, maar ook de eerste minister met een Nieuw Links-achtergrond.
De andere drie waren staatssecretaris, waarna voor hen een lange of korte
periode in de Tweede Kamer volgde. Van Dam was bovendien minister in het
kabinet-Van Agt-Den Uyl (1981-1982) en werd later voorzitter van de vara.
Meijer was in de Tweede Kamer gedurende dat kabinet fractievoorzitter van
de PvdA, nadien vicefractievoorzitter. Op het bestuurlijke pluche keerde
Meijer terug als Commissaris van de Koningin in Drenthe (1989-1993), al-
vorens hij zijn loopbaan voortzette in het bedrijfsleven, onder meer als lid
van de raad van bestuur van de Rabobank.

Ter Beek was ook Commissaris van de Koningin in Drenthe, van 1995 tot
2008. Daarvoor was hij minister in het kabinet-Lubbers-Kok (1989-1994),
na een lange politieke loopbaan als Tweede Kamerlid en lid van het partijbe-
stuur. De ‘pragmatisch idealist’ Ter Beek maakte een opmerkelijke transfor-
matie door, zo concludeerde zijn biograaf: ‘Van een linkse activist die in zijn
jonge jaren rebelse bijdragen schrijft in De Rooie Drentse Courant, het blad
van de Federatie van Jongerengroepen in de PvdA, verandert hij gedurende
de vele jaren dat hij actief is in de politiek langzamerhand toch onmisken-
baar in een rechtsere bestuurder. Van iemand die niets moet hebben van het
leger, wordt hij als minister van Defensie een pleitbezorger voor de belangen
van het militaire apparaat.’95

Ook de wijze waarop Lammers zich manifesteerde als bestuurder wekte
verbazing. Hij werd nog voor de opheffing van Nieuw Links wethouder in
Amsterdam, met stadsontwikkeling en publieke werken in zijn portefeuille.
Als stadsbestuurder nam hij afstand van zijn radicaal-linkse stellingname
van de jaren daarvoor. Hij ontpopte zich als een wethouder die weinig op
had met inspraak van actiegroepen en individuele burgers in het besluitvor-
mingsproces. Dit bracht Lammers in conflict met een deel van de Amster-
damse PvdA. De Nieuw-Linkser Van den Bergh kwam als gemeenteraadslid
tegenover wethouder Lammers te staan. Hij verweet hem een ‘volstrekt on-
democratische opstelling’. Lammers was ‘autoritair als de pest’, zo spuugde
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Van den Bergh zijn gal in een interview in 1975.96 De biograaf van Lammers
stelde vast dat hij van een linkse agitator veranderde in een linkse regent.
Voortgestuwd door geldingsdrang ging hij deel uitmaken van het esta-
blishment.97 Het harde politieoptreden bij de ontruiming van de Nieuw-
marktbuurt voor de aanleg van een metrolijn kwam Lammers zelfs op felle
kritiek vanuit het landelijke PvdA-bestuur te staan, waarna hij opstapte als
wethouder.98 Hij vervolgde zijn bestuurlijke loopbaan in het minder geagi-
teerde klimaat van de polder, als landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpol-
ders, burgemeester van Almere en Commissaris van de Koningin van Flevo-
land.

Afgaande op de posities die de onderzochte Nieuw-Linksers innamen in het
PvdA-bestuur, de Tweede Kamerfractie en/of het openbaar bestuur, behoor-
de meer dan de helft van de groep minstens enige tijd tot het establishment
van de partij, ook nadat de activiteiten van Nieuw Links waren gestaakt. De
door de vernieuwingsbeweging nagestreefde afwisseling van de wacht in de
PvdA was dan ook gedeeltelijk geslaagd, met name wat betreft het partijbe-
stuur en de Tweede Kamerfractie. In het kabinet-Den Uyl was Nieuw Links
met een minister – als minister van Ontwikkelingssamenwerking en politiek
geestverwant van Nieuw Links Jan Pronk wordt meegerekend twee minis-
ters – en drie staatssecretarissen minder goed vertegenwoordigd. Bovendien
wist geen van de Nieuw-Linksers het politiek leiderschap van de PvdA te be-
reiken. Bestand tegen de aanvankelijke aanvallen van Nieuw Links zou Den
Uyl de partij uiteindelijk gedurende twintig jaar leiden.

Toch bleven sommige voormalige Nieuw-Linksers een oog op Den Uyls
positie houden. Aan het begin van de jaren tachtig roerden zich enkele oud-
Nieuw-Linksers rondom Van der Louw vanwege een mogelijk toekomstig
partijleiderschap van de Rotterdamse burgemeester. Meijer, Nagel, Kom-
brink en de Rotterdamse hoogleraar en sympathisant van Nieuw Links
Bram Peper zagen hem als dé kandidaat om Den Uyl op te volgen. Zij wissel-
den meerdere keren van gedachten over de juiste strategie op weg naar het
partijleiderschap voor Van der Louw.99 Het laat zien dat de sterke persoonlij-
ke banden, ontwikkeld ten tijde van Nieuw Links, op informeel niveau nog
een rol speelden in de partij, ook na het einde van de beweging in 1971. Dat
kwam in de jaren zeventig ook tot uitdrukking in de bijeenkomsten van de
zogeheten Steenwijkgroep, een informele club die zich verzamelde rondom
Van der Louw, nadat hij in 1971 partijvoorzitter werd (zie daarvoor de bij-
drage van Philip van Praag in deze bundel).100 Ook in latere jaren waren er
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nog informele clubjes waarin voormalige Nieuw-Linksers een prominente
rol speelden, zoals ten tijde van de strijd om het partijvoorzitterschap in
1979 tussen Meijer en Max van den Berg (zie daarvoor de bijdrage van Bert
Middel in deze bundel).

Van der Louw verruilde in 1981 zijn burgermeesterspost in Rotterdam
voor een plek in het kabinet-Van-Agt-Den Uyl, een verandering die ook in het
perspectief van een mogelijke toekomstige opvolging van Den Uyl moet wor-
den bezien. Uiteindelijk mislukte die opzet. Van der Louw kwam als minister
niet goed uit de verf en het kabinet viel binnen een jaar. Belangrijker in dit
verband was dat Den Uyl de vroegere aanvoerder van Nieuw Links beslist
niet als zijn opvolger beschouwde. Hij gaf de voorkeur aan fnv-voorzitter
Wim Kok, aan wie Den Uyl in 1986 het stokje overgaf.101

Kritiek op Kok

De ‘overwinningsnederlaag’ van 1986, toen het zeer goede resultaat bij de
Tweede Kamerverkiezingen niet leidde tot regeringsdeelname, zette de PvdA
aan tot een heroriëntatie. De partij nam onder Kok afscheid van het polarisa-
tiestreven en de oppositiecultuur die onder invloed van Nieuw Links zo do-
minant waren geworden in de jaren zeventig. Ook het geloof in de maak-
baarheid van de samenleving was tanende.102 Verschillende commissies
brachten in de tweede helft van de jaren tachtig diepgravende rapporten uit
die de PvdA nieuw perspectief moesten bieden, maar de partijleiding vertaal-
de deze niet in een coherente toekomstvisie.103 Toch kreeg onder Kok een
koerswijziging gestalte, vooral nadat de partij in 1989 weer deel uitmaakte
van de regering. Met hem als minister van Financiën werkte de PvdA met het
cda in het derde kabinet-Lubbers aan een hervorming en versobering van
de verzorgingsstaat. Bij het streven het financieringstekort terug te dringen
en hernieuwde toetreding tot de arbeidsmarkt te bevorderen, koos het kabi-
net in de zomer van 1991 voor een radicale ingreep in de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (wao). Deze maatregelen vielen de achterban
koud op het dak; in de peilingen zakte de PvdA weg en er ontstond een crisis-
sfeer.104

In 1991, 25 jaar na Tien over rood, liet Van der Louw van zich horen en
sprak hij zich uit tegen de ontwikkeling die de partij onder Kok doormaakte.
Na zijn vertrek van het Binnenhof in 1983 had Van der Louw zich jarenlang
niet meer nadrukkelijk in de PvdA gemanifesteerd. Hij wilde niet als een
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stuurman aan de wal zijn commentaar ventileren en werd vanuit de partij
ook niet om zijn opinie gevraagd.105 Volgens hem ontbrak het de PvdA aan
bezielend leiderschap en een fundamenteel debat over de politieke koers. De
rapporten uit de tweede helft van de jaren tachtig en de reacties die erop volg-
den, werden door Van der Louw achteraf een ‘discussie tussen hotemetoten’
genoemd, waarin de basis van de PvdA nauwelijks te horen viel. Ze hadden
volgens hem slechts de onduidelijkheid vergroot.106

Op initiatief van Van der Louw en Nagel kwam een aantal gewestelijke be-
stuurders, Tweede Kamerleden (Willem Vermeend en Ad Melkert) en enkele
andere partijgenoten bijeen om de situatie in de PvdA te bespreken. Van der
Louw, Kombrink, hoogleraar Eduard Bomhoff en opiniepeiler Maurice de
Hond besloten in september 1991 tot het overhandigen van een vertrouwe-
lijke brief aan Kok. De boodschap loog er niet om. Zij stelden daarin dat het
treurig was gesteld met de partij en haar leiding: ‘De beleidsvorming van de
PvdA deugt niet, een samenhangend toekomstdenken ontbreekt, de commu-
nicatie met de kiezers is slecht, de presentatie gaat zwaar gebukt onder tegen-
strijdigheden en het politiek management laat zeer te wensen over.’ Het vier-
tal drong aan op het instellen van een tijdelijke commissie onder Van der
Louws voorzitterschap, die de partij inhoudelijk en organisatorisch zou
moeten voorbereiden op de jaren negentig.107

Kok had absoluut geen behoefte aan deze inmenging van buiten en veegde
het plan resoluut van tafel. Minister Jan Pronk, vertrouweling van Kok en
voormalig lid van de Steenwijkgroep, zette Van der Louw c.s. als coupple-
gers weg.108 Op de cover van Elsevier van 28 september 1991 stond in grote
letters ‘Coup in de PvdA’ met daaronder ‘De bende van vier’ en de foto’s van
Van der Louw, Kombrink, Bomhoff en De Hond. Met de ondertitel maakte
het opinietijdschrift een toespeling op de ‘bende van vier’ die in China een
coup tegen de opvolgers van Mao Zedong zou hebben beraamd. Het PvdA-
congres dat kort daarop volgde, sprak zijn vertrouwen uit in de partijleider.

De twee openbare bijeenkomsten die de club onder aanvoering van Van
der Louw daarna nog organiseerde in de Amsterdamse Rode Hoed om te de-
batteren over vernieuwing van de sociaaldemocratie, deden in de verte enigs-
zins denken aan de Utrechtse bijeenkomsten van Nieuw Links, al ontbrak
het elan van toen. Door tijdens een toespraak in de Rode Hoed expliciet te
verwijzen naar Tien over rood werkte Van der Louw die associatie overigens
zelf in de hand.109 Net als begin jaren zeventig pleitte hij voor een fusie van
de PvdA met andere progressieve partijen. Het initiatief bloedde echter be-
gin 1992 dood.110 Van der Louw toonde zich gekwetst door de wijze waarop
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vanuit de partijtop op zijn initiatief was gereageerd en had het terugblikkend
zelfs over een ‘slangenkuil’ en een ‘broeierige sfeer van sissende reptielen’ in
de PvdA.111 Tien jaar later was hij nog steeds ‘ronduit ongelukkig’ over de
politiek in de periode-Kok. De ‘grijze, sfeerloze technocratie’ gaf ten tijde
van de paarse regeringscoalitie (van PvdA, VVD en D’66) de toon aan, hij be-
speurde ideologische leegte. Hij was niettemin lid gebleven van de PvdA.112

Refererend aan zijn poging een nieuwe wind in de PvdA te laten waaien,
sprak Van der Louw zijn verwondering uit over het feit dat ‘al die ouwe gab-
bers van mijn generatie het zo laten afweten’.113 Als hij had verwacht dat zijn
politieke vrienden van weleer hem in het openbaar zouden bijvallen toen hij
zijn onorthodoxe poging ondernam, kwam hij bedrogen uit. Helemaal afzij-
dig bleven de Nieuw-Linksers van weleer echter niet. De eerste bijeenkomst
in de Rode Hoed in oktober 1991 kreeg volgens Van der Louw zelfs enigs-
zins het ‘karakter van een reünie’.114 Behalve Kombrink en Nagel waren ook
Lammers, Meijer en Vorrink naar het Amsterdamse debatcentrum getogen.
Dit betekende niet dat zij zich ook daadwerkelijk aan Van der Louws zijde
schaarden. Ook Kok en Pronk behoorden tot de vijfhonderd aanwezigen die
middag.115

Hoe keken de voormalige Nieuw-Linksers aan tegen de ontwikkelingen in
de PvdA nadat Kok Den Uyl had opgevolgd? De uit deze vraag voortkomen-
de verkenning is wat impressionistisch van aard. De meesten van de 23 hier
in ogenschouw genomen personen speelden aan het einde van de jaren tach-
tig geen rol meer in politiek of bestuur. Zij mengden zich veelal niet in het de-
bat over de politieke opstelling van de PvdA. Slechts een klein aantal be-
kleedde ten tijde van Kok nog een prominente positie in de top van de partij.
De pragmaticus Ter Beek, die goed met Kok kon opschieten, was de enige
van de groep die na 1989 minister werd. Hij steunde de partijleider tijdens
de wao-crisis.116

Meijer had als tweede fractievoorzitter achter Kok een belangrijke stem in
de partij. Hij leidde de PvdA-commissie die zich boog over de maatschappe-
lijke positie van de PvdA en in 1988 kwam met het rapport Bewogen bewe-
ging. In plaats van een eenzijdige oriëntatie op actiegroepen en buitenparle-
mentaire oppositie diende de PvdA zich te oriënteren op het maatschappelijk
middenveld en het bedrijfsleven. Daar sprak bepaald geen nostalgie uit naar
de tijd van Nieuw Links. Meijer wilde de partij met het rapport de noodzaak
van duidelijke keuzes voorhouden. Die boodschap werd na discussie met
Kok en het partijbestuur echter danig afgezwakt, en een debat bleef uit. Te-
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leurgesteld over de moeizame gang van zaken rondom Bewogen beweging
verliet Meijer kort daarna de Tweede Kamer om Commissaris van de Konin-
gin te worden in Drenthe.117 Hij was aanwezig bij de eerste door Van der
Louw c.s. georganiseerde bijeenkomst in de Rode Hoed in 1991. Toch was
Meijer beducht voor de gevolgen van het publiekelijk kritiseren van de par-
tijtop. Hij waarschuwde Van der Louw in een eerder stadium dat zijn acties
konden leidden tot een definitieve breuk met Kok en de PvdA.118

Behalve Ter Beek en Meijer was Van der Hek in 1986 nog Kamerlid. Hij
verliet nog sneller dan Meijer het parlement na de komst van Kok. De sfeer
in de fractie werd naar zijn smaak te veel bepaald door de wil om te regeren.
Hij miste onder Kok de ideologische component in de politiek van de
PvdA.119

Lammers bezette als Commissaris van de Koningin in Flevoland wel een
prestigieuze bestuurlijke post, maar speelde geen prominente rol meer in zijn
partij. Hij mengde zich nog wel nadrukkelijk in het debat. In artikelen en in-
terviews uitte hij kritiek op de leiding van de PvdA. In november 1990 stelde
hij dat de partij in een diepe crisis zat en dat er niemand was waarop hij zijn
hoop kon vestigen om daar uit te geraken. ‘Ooit waren we gangmakers, nu
zijn we een beheersbureaucratie’, aldus Lammers.120 Na de formatie in 1994
van het eerste paarse kabinet met Kok als premier zei hij in een interview dat
de afbouw van de sociale uitkeringen een enorme hardheid in de samenle-
ving bracht. Ook vreesde hij dat er een tweedeling tussen arm en rijk zou ont-
staan. Hij ergerde zich aan het terugdringen van het solidariteitsgevoel door
de paarse, door Kok geleide kabinetten.121

Klein, die al sinds 1980 geen lid meer was van de Tweede Kamer, publiceer-
de in 1994 een autobiografisch boek waarin hij ook kritiek uitte op Kok. De
ontwikkelingen in de PvdA waren voor hem zelfs aanleiding om in 1992 te
bedanken voor zijn partijlidmaatschap. Volgens hem ontbrak het bij de
PvdA-bewindslieden van het kabinet-Lubbers-Kok aan socialistische idea-
len. Van een poging om een verdere versterking van het kapitalistische stelsel
te voorkomen, was geen sprake in zijn ogen, integendeel. De PvdA had daar-
om niet aan het kabinet mogen deelnemen. Het terugdringen van de gedecen-
traliseerde structuur in de PvdA in 1992, een van de erfenissen van Nieuw
Links, stond hem ook zeer tegen. Volgens hem keerde de partij daarmee in
feite terug naar een ‘autoritaire’ organisatiestructuur, zoals de PvdA in de ja-
ren vijftig kende. Toen partijvoorzitter Felix Rottenberg vervolgens ‘ook nog
de grootst mogelijke onbeschoftheden jegens de mensen van Nieuw Links’
uitte, besloot Klein dat hij niet meer bij deze partij wilde horen.122
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Van Dam, die in 1985 de Tweede Kamer verruilde voor het voorzitter-
schap van de vara, kwam tot eenzelfde conclusie, maar had daar meer tijd
voor nodig. In 1994 was Van Dam nog lid van de commissie die het verkie-
zingsprogramma voor de PvdA schreef en steunde hij de totstandkoming
van het eerste paarse kabinet. Gaandeweg de paarse kabinetten werd hij
steeds kritischer over de opstelling van de PvdA. Hij zegde zijn lidmaatschap
op ten tijde van het politiek leiderschap van Wouter Bos. Uiteindelijk kwam
Van Dam tot de conclusie dat de PvdA zich voor het neoliberale karretje had
laten spannen en de laagste inkomensgroepen in de kou liet staan. ‘De soci-
aaldemocratie was in stilte ter ziele gegaan en “van de armen” begraven.’123

De verwondering die Van der Louw in 1992 uitsprak over de ‘ouwe gab-
bers’ van zijn generatie betrof waarschijnlijk niet Nagel. Die was op de ach-
tergrond immers betrokken bij de actie van Van der Louw, net zoals Nagel in
aan de wieg had gestaan van Nieuw Links. ‘Als Jan nog eens wat weet…’, zo
schreef Van der Louw voor in het exemplaar van De Rode Hoed en andere
verhalen dat hij aan Nagel gaf en over deze episode gaat.124 Nagel, door Van
der Louw getypeerd als ‘een wandelende politieke trukendoos’ die ‘dol op
turbulentie’ is, nam hetzelfde jaar afscheid als voorzitter van het PvdA-ge-
west Noord-Holland-Zuid.125 Anders dan Van der Louw bleef hij geen
PvdA-lid. In 1993 werd hij, uit onvrede over de lokale politiek in zijn woon-
plaats, medeoprichter en campagneleider van Leefbaar Hilversum. Hij was
daar vervolgens twaalf jaar gemeenteraadslid en korte tijd wethouder. In
1999 keerde hij zich als medeoprichter van Leefbaar Nederland opnieuw te-
gen het politieke establishment, nu op landelijk niveau. Tien jaar later begon
hij 50plus, waarvoor hij Eerste Kamerlid en in 2016 hernieuwd partijvoor-
zitter werd. In dat opzicht overleefde Nagel in de politieke arena alle Nieuw-
Linksers van weleer.

De koerswijziging die de PvdA ten tijde van Kok onderging, werd door de
vroegere kopstukken van Nieuw Links overwegend kritisch ontvangen.
Toch kon Van der Louw op weinig steun rekenen van zijn Nieuw-Linkse
kompanen bij zijn poging aan het begin van de jaren negentig de partij in-
houdelijk en organisatorisch te vernieuwen. Kombrink trok zich al snel pu-
bliekelijk terug, Meijer waarschuwde voor een definitieve breuk met Kok en
Nagel bleef op de achtergrond. Uiteindelijk eindigde voor Van der Louw de
hele affaire in een grote deceptie en een verregaande vervreemding van de
partijleiding. De relatie zou pas tijdens het leiderschap van Wouter Bos, vlak
voor zijn overlijden in 2005, enigszins hersteld worden.126
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Slot

Was Van der Louw exemplarisch voor de vooraanstaande personen van
Nieuw Links? In een aantal opzichten viel hij zeker niet uit de toon toen de
kerngroep zich formeerde. Hij was een man, zijn leeftijd was heel gemiddeld
en zijn werk bij de vara paste goed bij de merendeels uit nieuwe vrijgestel-
den en logocraten bestaande groep. Wel onderscheidde hij zich van de mees-
te anderen door het relatief lage sociale milieu waaruit hij afkomstig was en
zijn beperkte opleiding. Ook had hij zich in tegenstelling tot veel andere pro-
minente Nieuw-Linksers nog niet geroerd in de PvdA, al was hij al wel lang
partijlid en mede door zijn verleden in de ajc en dienstverband bij de vara
zeker geen onbekende in de rode familie.

Als we meer specifiek kijken naar de ontwikkeling die hij doormaakte, van
een rebelse Nieuw-Linkser naar een vooraanstaande figuur behorende tot
het establishment van de PvdA, dan kunnen we constateren dat een aanzien-
lijk deel, 14 van de 23 personen, na de opheffing van Nieuw Links geduren-
de enige tijd tot de partijelite kon worden gerekend. Niet allemaal vervulden
ze een positie die zo belangrijk was als PvdA-voorzitter Van der Louw, maar
een ruime meerderheid van de onderzochte personen was lid van het lande-
lijk partijbestuur en/of bekleedde een vertegenwoordigende of bestuurlijke
functie op landelijk niveau. Hiervan vervulden negen personen, onder wie
Van der Louw, ook nog een positie in het openbaar bestuur. Voor iemand als
Klein bleef dat beperkt tot een vierjarig staatssecretarisschap tijdens het ka-
binet-Den Uyl, terwijl bijvoorbeeld Lammers gedurende drie decennia vrij-
wel ononderbroken op het bestuurlijke pluche zat. Hoewel Nieuw Links suc-
cesvol was in de nagestreefde aflossing van de wacht, bleef de hoofdprijs, het
politiek leiderschap van de PvdA, buiten zijn bereik. Van der Louw werd niet
de opvolger van Den Uyl, noch een van de andere voormalige Nieuw-Link-
sers.

Kijken we naar het verloop van Van der Louws loopbaan, dan valt op dat
zijn politiek-bestuurlijke carrière na Nieuw Links al snel het hoogtepunt be-
reikte gedurende zijn Rotterdamse burgemeesterschap (1974-1981) en stok-
te na zijn ministerschap in 1981-1982 en met name zijn mislukte avontuur
in Rijnmond (1983-1986). In sporttermen had hij te vroeg gepiekt. Ook wat
dat betreft heeft zijn loopbaan enige exemplarische waarde voor de groep
van 23 personen. Hoewel bij een aantal prominente oud-Nieuw-Linksers de
loopbaan in het publieke domein in de jaren tachtig en negentig niet haperde
(Ter Beek, Van der Hek, Meijer, Lammers, Van Dam), vormden de jaren ze-
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ventig en het begin van de jaren tachtig het politiek-bestuurlijke hoogtepunt
van de groep als geheel. Het aantal voormalige Nieuw-Linksers dat een posi-
tie bekleedde in de top van de partij nam in de loop van de jaren tachtig
steeds verder af, een gegeven dat op zich niet verwonderlijk is. De Nieuw-
Linksers van weleer werden ouder en een nieuwe generatie PvdA’ers maakte
haar opwachting in de partij.

Uitten andere vooraanstaande Nieuw-Linksers van weleer zich, net als
Van der Louw, kritisch over de koers van de PvdA ten tijde van Kok? Niet al-
lemaal, maar van degenen die in die tijd nog een rol speelden in de PvdA, oor-
deelden enkele personen behoorlijk negatief over de ontwikkelingen in de
partij. Lammers uitte zich erg kritisch over het beleid van de mede door de
PvdA gedragen kabinetten. Anderen waren vooral teleurgesteld over het ont-
breken van een levendig debat over de politieke koers van de partij. De poli-
tieke, economische en maatschappelijke omstandigheden waren sterk veran-
derd en het was voor iemand als Meijer vanzelfsprekend dat de PvdA zich
moest herbezinnen op haar positie in het politieke en maatschappelijke be-
stel. Maar dan moest daar wel over gedebatteerd worden in de partij. Dat dit
niet gebeurde, stelde hem teleur.

Ook bij Van der Louw was de steen des aanstoots in 1991, naast de gebrek-
kige communicatie met de achterban, vooral het gebrek aan discussie over
de politieke richting van de PvdA. Een samenhangende nieuwe visie had hij
de partij overigens niet te bieden, net zomin als Nieuw Links dat in 1966 in
huis had. Voor zijn opmerkelijke aanbod aan Kok, midden in de wao-crisis,
om de in zijn ogen wenselijke vernieuwing van de PvdA op gang te brengen,
kreeg hij weinig handen op elkaar. Het leidde, afgezien van verwijten over en
weer, nergens toe. Zijn initiatief stak schril af tegen de wijze waarop Nieuw
Links 25 jaar daarvoor met veel elan de partij in beweging had gekregen.
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Nieuw Links: een ideologisch-politiek avontuur dat slaagde

Jan Nagel1

Opgegroeid in het naoorlogse Amsterdam ondervond je letterlijk aan den lij-
ve wat het betekende: ongelijke kansen voor iedereen. In de volkswijk Oud-
West was het naar een middelbare school gaan een uitzondering. Kwam je er
wel op terecht, dan bleek die ongelijkheid des te heviger. De PvdA wilde gelij-
ke kansen voor iedereen creëren en had daarom op mij een grote aantrek-
kingskracht. De Tweede Kamerverkiezingen in 1956 spraken sterk tot de
verbeelding: het ging tussen Willem Drees (PvdA) en Carl Romme (Katholie-
ke Volkspartij, KVP). Van de laatste vonden wij als compromisloze jongeren
het toch al een bedenkelijke zaak dat hij nog steeds op vrije voeten rondliep:
in onze ogen was hij een aartsconservatief met wereldvreemde, soms gevaar-
lijke opvattingen. Vooral politici die duidelijke taal spraken hadden in die
tijd onze bewondering. Of dat Aneurin Bevan (Labour) was die de Conserva-
tieven het ‘luiste ongedierte’ noemde of PvdA-fractievoorzitter Jaap Burger,
die in de Tweede Kamer zei: ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders en van die
spaanders vreet de VVD’. Je meende te begrijpen wat de politici bedoelden;
het ambt van politicus stond toen nog zeer hoog in aanzien.

In 1957, kort voordat ik 18 jaar werd, meldde ik mij aan als lid van de
PvdA. En daarmee behoorde je automatisch tot de Jonge Socialisten, die
toen nog onder de weinig rebelse naam Federatie van Jongerengroepen
(FJG) opereerden. Vier jaar later kwam ik in dienst bij de VARA. De omroep-
cao kende toen de bepaling dat medewerkers verplicht konden worden in
Hilversum te wonen. Mijn chef verlangde dat van mij, omdat hij wilde dat ik
bij calamiteiten snel in de studio kon zijn. Daarom verhuisde ik in 1962 naar
Hilversum, waar mijn politieke loopbaan eigenlijk echt begon.

Het jongste partijbestuurslid

Voordat Nieuw Links ontstond was het politieke leven behoorlijk verkalkt.
Wie als jongere daartegen in opstand kwam en toch politiek actief wilde zijn,
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had het niet direct gemakkelijk. Een politieke carrière werd vooral gemaakt
door veelvuldig te knikken als de leiders spraken en door met plezier een
liefst enigszins omvangrijke contributiewijk voor je rekening te nemen. Mijn
loopbaan in de partij zou echter anders verlopen.

Doordat ik actief werd in de FJG, belandde ik in verschillende PvdA-bestu-
ren. Ik was in 1961 voorzitter van de FJG Amsterdam geworden en zat daar-
door in het bestuur van de partijfederatie Amsterdam met partijkopstukken
als Wim Polak, Ed van Thijn en Joop den Uyl. Na mijn verhuizing naar Hil-
versum werd ik als vertegenwoordiger van de FJG in het bestuur van het
PvdA-gewest Noord-Holland-Zuid gekozen. Het was voor zover ik me uit
dit pre-Provotijdperk herinner een nogal formele club, met uitzondering van
de secretaris, die zijn vrouw tijdens partijgenootschappelijke activiteiten
was kwijtgeraakt aan de PvdA-fractievoorzitter in de Hilversumse gemeen-
teraad. Hij deed hier later niet rancuneus over, omdat hij zijn nieuwe partner
als een aanmerkelijke vooruitgang beschouwde.

In 1963 werd ik namens de afdeling Hilversum afgevaardigde naar het
PvdA-congres. Ik voerde het woord over een tweetal onderwerpen: de belo-
ning van jeugdigen en de beloning van dienstplichtige militairen, die een fooi
van iets meer dan een gulden per dag kregen. Er bestond al een minimum-
loon en wettelijk was bepaald dat dit uiterlijk op 25-jarige leeftijd moest
worden uitbetaald. Partijvoorzitter Ko Suurhoff koos voor de koninklijke
vluchtweg: het instellen van een studiecommissie. Die zware commissie met
Kamerleden en vakbondsbestuurders kwam er, en ik verzamelde er veel ma-
teriaal voor. Tot mijn vreugde werd in het rapport de beloning voor dienst-
plichtigen gelijkgesteld aan die van vergelijkbare beroepsmilitairen. De leef-
tijd van het minimumloon werd teruggebracht van 25 naar 21 jaar – een
voor iedereen nogal revolutionair resultaat. Het rapport werd vertaald in
een resolutie van het partijbestuur, die werd behandeld op het tweejaarlijkse
congres in maart 1965. Bij de verlaging van de minimumloon-leeftijd had
het partijbestuur echter het woord ‘geleidelijk’ toegevoegd. Ik was daar zeer
oprecht heel kwaad over en wist te bereiken dat de afdelingen Den Haag en
Hilversum het congres voorstelden dit woord te schrappen. We vierden bijna
feest toen het congres dat inderdaad deed.

Voorafgaand aan het congres had ik een interview in Vrij Nederland, om-
dat ik als 25-jarige de jongste kandidaat voor het partijbestuur was. Dat
vraaggesprek ging met name over bevriende organisaties en de partijkrant
Het Vrije Volk. Dit dagblad was met een oplage van 325.000 de grootste
krant van Nederland en omdat het de officiële partijkrant was, werd de
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hoofdredacteur op het tweejaarlijks congres gekozen en moest hij ook ver-
antwoording over het gevoerde beleid afleggen. Van de econoom Hans van
den Doel wist ik hoe slecht het met Het Vrije Volk ging, maar het was niet be-
paald slim om al te grote kritiek op de eigen organisatie te hebben. In het in-
terview zei ik het lezen van Het Vrije Volk een noodzakelijk kwaad te vinden
omdat je nu eenmaal de informatie nodig had, maar noemde de partijkrant
wel de slechtste krant van Nederland. Ook mijn eigen VARA ontzag ik niet:
de VARA-radio loopt achter bij de VARA-televisie, was mijn oordeel.

Op het congres herhaalde ik deze kritiek bijna woordelijk. De hoofdredac-
teur van Het Vrije Volk, dr. Thijs van Veen, antwoordde dat hij niet het poli-
tieke nut van een dergelijke publicatie inzag. Hij werd met algemene stem-
men herkozen. Daarna kwam de stemming voor het partijbestuur aan de
orde. En tot mijn grote verrassing en blijdschap werd ik naast alle grote ka-
nonnen gekozen. Het congres werd door een groot aantal VARA-collega’s bij-
gewoond, onder wie André van der Louw en Arie Kleijwegt, en ook zij wa-
ren enthousiast en verrast.

In het partijbestuur maakte ik van nabij de discussies mee die in volle hef-
tigheid gevoerd werden door het 79-jarige erelid Willem Drees. Wat nie-
mand nog wist: ik zou niet alleen het jongste partijbestuurslid in de geschie-
denis van de PvdA zijn, maar ook later de eerste Nieuw-Linkser in het partij-
bestuur.

Enkele weken na mijn verkiezing in het partijbestuur kreeg ik mijn eerste
grote interview en wel in Het Parool. Hierin pleitte ik voor lossere banden
tussen de PvdA, de vakbeweging en de VARA, om deze organisaties meer een
eigen gezicht te kunnen laten zien. Ik hekelde het feit dat de partijsecretaris
Eibert Meester, die tevens lid was van het hoofdbestuur van de VARA, geadvi-
seerd had een radio-interview met twee redacteuren van het blad Links niet
uit te zenden. Ik meldde dat ik zelf ook slachtoffer was van deze opvattingen.
Opinie, het veertiendaagse blad van de PvdA, had een door mij geschreven
artikel geweigerd dat ik de kop had meegegeven: ‘De partij van morgen
wordt geregeerd door de secretaris van eergisteren’. Ook pleitte ik voor meer
ruimte voor minderheidsstandpunten op het gebied van de buitenlandse po-
litiek.

Vanuit het VARA-bestuur kreeg ik een teken om het wat rustiger aan te
doen. De aardigste reactie was van de altijd ironische Ary van Nierop. Hij zei
dat het verschil tussen Herodes en mij was dat Herodes iedereen onder de
twee jaar van het leven wilde beroven en ik iedereen boven de vijftig. Het
was de periode van the Beatles, de Provo’s, het tv-programma Zo is het toe-
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vallig ook nog eens een keer. In de politiek kwam D’66 eraan. Lang niet al-
tijd werd er zachtzinnig met elkaar omgesprongen. Het jeugdige PvdA-lid
Arie van der Zwan pleitte voor een grondige vernieuwing van de partijtop en
stelde voor, bestuur en fractie op een gladde dag per bus over de Afsluitdijk
te laten rijden.

Jongerenprotest

Intussen vonden de happenings bij het Amsterdamse Lieverdje plaats. De po-
litie voerde vaak onredelijk harde charges uit en er werden nogal wat Pro-
vo’s opgepakt en vaak veroordeeld tot onredelijke straffen, soms zelfs drie
maanden gevangenisstraf. Koosje Koster, die bij het Lieverdje krenten uit-
deelde, ging vanwege het verstoren van de openbare orde de cel in. Robert
Jasper Grootveld voorzag sigarettenaffiches van een ‘K’ (van kanker) en
kreeg zestig dagen cel. Provo Hans Tuijnman werd gearresteerd wegens op-
ruiing. Hij had twee agenten een pamflet uitgereikt waarin opgeroepen werd
tot een individuele demonstratie. Toen hij na veertien dagen vrijgelaten werd
en toch weer deelnam aan een happening, kreeg hij de krankzinnige straf van
drie maanden onvoorwaardelijke gevangenis.

Elke demonstratie, ook individuele, werd als opruiing beschouwd. De poli-
tie voerde meer dan harde charges uit en het beleid van burgemeester Gijs
van Hall en hoofdcommissaris Hendrik Jan van der Molen raakte zo omstre-
den dat beiden later moesten aftreden. In Het Parool van 7 juni 1966 schreef
ik een artikel over de grote verkiezingsnederlaag die de PvdA bij de Provinci-
ale Statenverkiezingen in maart had opgelopen. ‘De wijze waarop de justitie
opereert is schandelijk en onaanvaardbaar. Het is bijzonder ergerlijk dat een
socialist verantwoordelijk is voor Justitie.’ Provo Irene Donner en toen nog
cameraman Wibo van der Linde, later eindredacteur van de actualiteitenpro-
gramma’s AVRO’s Televizier en tros Aktua, werden opgepakt en voor mij
was de maat vol. Ik stuurde op 4 juni openlijk een telegram aan mijn partijge-
noot, de minister van Justitie Ivo Samkalden. De laatste regel luidde: ‘U dient
drastische maatregelen te nemen om de democratische orde in Nederland te
herstellen of indien u zich hier niet toe in staat acht onmiddellijk af te treden.
Jan Nagel.’

De PvdA-top verklaarde het telegram te betreuren. De partijsecretaris zei
in de pers: ‘Ook wij zijn niet gelukkig met de ontwikkelingen die de heer Na-
gel aan de kaak stelt. Het gesprek in onze kring is nog gaande en ik weet nog
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niet waarheen dat zal leiden. Maar de heer Nagel weet ook dat de zaak onze
aandacht heeft en hij had dus niet zelf moeten gaan opereren.’ Een ander
wees erop dat ik in de tijd van PvdA-voorzitter Koos Vorrink er uitgegooid
zou zijn. Maar er kwam ook steun. Han Lammers schreef in De Groene: ‘Be-
leid wijzigen of aftreden.’ Dat was tenminste duidelijk taal. Het Algemeen
Dagblad schreef in een hoofdcommentaar: ‘Als het jongste lid van het hoofd-
bestuur van de Partij van de Arbeid een nogal potige brief schrijft aan de soci-
alistische minister van Justitie mr. Samkalden over de justitiële behandeling
van de provo’s vinden wij dat heel verfrissend.’

Nieuw Links

In het partijbestuur voelde ik mij al een tijdje eenzaam. De deelname van de
PvdA aan het in april 1965 aangetreden kabinet-Cals (met de KVP en de Anti-
Revolutionaire Partij, ARP) pakte verkeerd uit, in de Vietnampolitiek liep de
partij slaafs achter de Amerikanen aan, over het programma Zo is het werd
te veel gezegd dat men wel voor satire was mits het anderen niet kwetste. Er
heerste een ongekende regentenmentaliteit in de partij. In de contacten die ik
met sympathisanten onderhield, polste ik het idee om een keer met een clubje
mensen bij elkaar te komen. In eerste instantie zocht ik met name steun bij
mensen die bij de media werkten: Lammers van De Groene, Joris van de Berg
van Vrij Nederland, enkele redacteuren bij Het Parool en Het Vrije Volk, en-
kele VARA-medewerkers, onder wie de perschef André van der Louw.

De animo was groot en op zaterdag 25 juni 1966 kwamen we bijeen in het
vergaderhotel Terminus, recht tegenover het Utrechtse Centraal Station. Als
initiatiefnemer zat ik de eerste vergadering voor.2 Daarna deed ik dat niet
meer, omdat ik ook deel uitmaakte van het partijbestuur. Ik heb nooit een ge-
heim gemaakt van mijn betrokkenheid bij Nieuw Links (ik was in alle open-
heid op alle bijeenkomsten aanwezig, ik ondertekende brieven gericht aan
het partijbestuur, in het partijbestuur liet ik het geluid van Nieuw Links ho-
ren), maar ik vond dat ik niet in het voorste gelid kon staan van een bewe-
ging die zich uitgesproken kritisch tegenover de PvdA-leiding opstelde.

Naast de hierboven al genoemde personen waren er op die eerste bijeen-
komst enkele mensen aanwezig die zich kritisch binnen de partij opstelden,
zoals het latere Tweede Kamerlid Hans van den Doel, die het voorzitter-
schap van Nieuw Links van mij zou overnemen, en medewerker Rob de
Rooi van de Wiardi Beckman Stichting (WBS, het wetenschappelijk bureau
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van de PvdA) en zijn vrouw, de actrice Emmy Lopes Dias. Iedereen vond het
een nuttig initiatief en noemde namen voor een volgende bijeenkomst. De
club breidde zich snel uit en de enveloppen voor de uitnodigingen voor nieu-
we bijeenkomsten werden door VARA’s perschef Van der Louw eigenhandig
op zijn werkkamer in Hilversum geschreven. Hij was in feite de eerste secre-
taris van de vernieuwingsbeweging binnen de PvdA. André geloofde in die
dagen nog nauwelijks dat de partij te redden was. Regelmatig kwam hij met
een vreemde twinkeling in zijn ogen bij mij informeren hoe het in het partij-
bestuur ging.

De groep werd al snel door de pers ontdekt. De zaak kwam pas in een ech-
te stroomversnelling toen er na de zomer van 1966 twee opvallende boekjes
uitkwamen. In het voorjaar kreeg ik een telefoontje en daarna bezoek van de
journalist Henk Hofland. Hij kwam namens de uitgeverij De Bezige Bij en
vroeg of ik een pamflet wilde schrijven over de PvdA. In de VARA-kantine
waren wij het binnen een kwartier eens. Ik huurde een huisje in Schoorl, vul-
de twee koffers met documentatiemateriaal en werkte enkele weken non-
stop aan Ha, die PvdA! Met Van den Doel hield ik contact en hij las het ma-
nuscript voordat het naar de drukker ging.

Op 6 september werd bij De Bezige Bij een drukbezochte persconferentie
gehouden. Het boekje kreeg een zeer grote publiciteit. Enkele koppen:

Het Vrije Volk: ‘Het breekijzer van Jan Nagel’.
Het Parool: ‘Jan Nagel doktert aan zieke PvdA’.
Trouw: ‘Hoofdbestuurslid Nagel predikt paleisrevolutie. Schoonmaak bij

PvdA gewenst’.
Volgens de kranten ging het 74 pagina’s tellende pamflet over een serieuze

aanpak van ontwikkelingshulp, verkorting van de diensttijd, vermindering
van de militaire uitgaven, vernieuwing en democratisering van het onder-
wijs, de woningnood, de slechte medezeggenschap van de werknemers in de
bedrijven, de stellingname tegen de vakbonden, die bij loonsverhogingen te
veel gericht zijn op hogere percentages en te weinig doen aan de verschillen
in inkomens, nationalisatie van alle grond, het invoeren van een maximum
loon (bijvoorbeeld 100.000 gulden) en een verhouding tussen het minimum-
en maximumloon van 1:5, een gekozen burgemeester die ook voor het poli-
tiebeleid verantwoording verschuldigd is aan de gemeenteraad, de instelling
van een ministerie voor technologie, het heffen van belasting op de inkom-
sten van de vorstin en het treffen van een overgangsregeling naar de komende
republiek. Verder werd een scherper en onafhankelijker buitenlands beleid
bepleit: (het toen nog fascistische) Portugal uit de NAVO of anders wijzelf.
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Verder was er veel aandacht voor wat genoemd werd ‘het aflossen van de
wacht’, wat inhield dat er een grote personele wisseling binnen de PvdA
moest komen.

De oordelen waren verschillend. Partijvoorzitter Sjeng Tans gaf een posi-
tief commentaar: ‘Het is een luchtig geschreven boekje dat wel hier en daar
op zere tenen gaat staan. De vernieuwing van de partij zoals Nagel die aan de
orde stelt heeft de instemming van de overgrote meerderheid van de partij.’
Iets anders uitte zich de door mij vaak gekritiseerde buitenlandspecialist in
de Tweede Kamer, prof.dr. C.L. Patijn: ‘Nagel is een volmaakt onmogelijke
vent. Ik heb de brochure niet gelezen en ben dat ook niet van plan te doen.
Het is volstrekt zinloos van de gedachten van zo’n nozem kennis te nemen en
ik zal hooguit Ha, die PvdA! doorbladeren als ik het bij toeval in handen
krijg.’ Louis Sinner schreef dan ook in het Algemeen Dagblad dat hij zich
moeilijk kon voorstellen dat de socialistische partij als één man zou oprijzen
om de jeugdige Nagel te bejubelen. Hij noemde het boek een forse steen in de
toch al zo troebele vijver van de vaderlandse politiek. In het laatste hoofd-
stuk introduceerde ik de naam Nieuw links (toen nog met een kleine letter).
Ik deed dat al eerder op de politieke pagina in Het Parool. Ik was bang dat
men onze radicale ideeën snel zou wegzetten als oud-linkse, dogmatische po-
litiek. Daarom schreef ik: ‘Nieuw links zal duidelijker en non-conformisti-
scher zijn, en vooral radikaler. Daarbij zullen geen dogma’s, zoals bij de tra-
ditionele linkervleugel, het beleid bepalen, maar de nuchtere visie op wat vol-
gens progressieven noodzakelijk is voor de toekomst. In het algemeen zullen
daarbij enkele forse ingrepen de voorkeur verdienen boven een reeks kleine
kompromissen op allerlei gebied.’

De Volkskrant wijdde aan de publicatie een commentaar in de rubriek Ten
Geleide. ‘Het is een rebels geschrift, een steen in de vijver. En niet enkel in de
socialistische vijver. Jan Nagel gaat er terecht van uit, dat ons partijstelsel
een crisis doormaakt en aan vernieuwing toe is. Ook heeft hij beslist gelijk
als hij vaststelt, dat de politiek nog veel te weinig op de jongeren is afge-
stemd.’ Maar van een aantal politieke ideeën moest de Volkskrant niets heb-
ben. De krant noemde het wel een aantrekkelijk rebels boekje maar vreesde
een herleving van het oude socialisme. De kop van het commentaar luidde
dan ook: ‘Nieuw Links en Oud Links’. In de artikelen werd ook gewezen op
een zekere kritiek die ik op de Tweede Kamer had, die door mij beschreven
werd als ‘een verzameling van vreemdsoortige antiquiteiten, die zich als
hoogste doel hebben gesteld zich zo langdurig mogelijk te laven op het
spreekgestoelte’.
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Tien over rood

Van den Doel, die mijn boekje op feitelijkheden had gecontroleerd en een bij-
drage aan het hoofdstuk over de woningnood leverde, zag het succes van de
pamfletten van De Bezige Bij en zei: dat is een prima idee, dat moeten we ook
gaan doen. Hij sprak met Nieuw-Linkser Rob van Gennep (de helft van uit-
geverij Polak & Van Gennep), die weer contact opnam met Lammers. Het
leidde uiteindelijk tot een brochure van tachtig pagina’s, waaraan ook De
Rooi, Van der Zwan en Van der Louw en nog een paar anderen zouden mee-
werken. Begin oktober 1966 kwam het uit: Tien over rood, met als onderti-
tel: ‘Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA’. De auteurs vatten de inhoud
van het boek samen in tien bondige en pittige stellingen (zie voor het over-
zicht van deze punten bijlage 1 achterin deze bundel). Net als bij Ha, die
PvdA! waren het ideeën die in het midden van de jaren zestig lang niet door
iedereen zo gek gevonden werden.

Tussen beide publicaties bestonden geen tegenstellingen, integendeel: er
waren vele overeenkomsten. Tien over rood voegde wel een aantal punten op
zeer pittige wijze toe en kreeg bijzondere kracht doordat er achterin een lijst
was opgenomen met 74 namen van PvdA’ers (waaronder vanzelfsprekend
ook mijn naam) die de stellingen op hoofdpunten ondersteunden. Onder hen
was een oud-minister-president, prof. dr. Willem Schermerhorn, een buiten-
gewoon bevlogen man. Bij de presentatie van het boekje was ik uiteraard
aanwezig. Het kreeg een enorme publiciteit en het merendeel hiervan was ge-
matigd positief. Het Parool vond evenwel met name de ideeën op het gebied
van de buitenlandse politiek verderfelijk en noemde Tien over rood een lin-
ker directe op de kaak van de PvdA. Hoe dan ook, geslagen werd er wel.

Wij als Nieuw-Linksers kregen ongelooflijk veel uitnodigingen voor spreek -
beurten. De belangstelling voor de politiek, nog maar enkele jaren tevoren
met name bij jongeren minimaal, was onvoorstelbaar groot. Discussiebijeen-
komsten trokken onder de naam teach-in massaal publiek, zoals die begin
oktober 1966 in de grote RAI-congreszaal, waar veel mensen zich voor de
deur verdrongen. ‘De zaal werd tot de nok toe gevuld en de brandweer gaf
bevel de deuren te sluiten. Buiten stonden nog honderden belangstellenden
te wachten toen onder het gedrang de glazen toegangsdeur met donderend
geraas in scherven brak. De politie gaf op het allerlaatst nog toestemming
om tot 1.00 uur in de nacht door te gaan en om half elf stonden er nog steeds
een kleine honderd mensen buiten te wachten in de hoop dat zij alsnog naar
binnen konden’, aldus het verslag in Het Vrije Volk van 8 oktober 1966.
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Ed van Thijn, in die tijd lid van de Amsterdamse gemeenteraad en mede-
werker van de WBS, deed mee en wilde een gekozen minister-president in de
persoon van de lijstaanvoerder van de grootste partij. Het voorstel van Hans
Gruijters van de nieuwe politieke groep D’66 om de minister-president
rechtstreeks te laten kiezen, noemde hij een bedreiging voor de competentie
van de volksvertegenwoordiging. Van Thijn kreeg een hartelijk applaus toen
hij zich in de kwestie ‘monarchie-republiek’ achter de schrijvers van Tien
over rood schaarde.

Op de PvdA-congressen ging het er in die tijd niet altijd zachtzinnig aan
toe. Op het congres in november werd met name een robbertje gevochten
over de erkenning van de communistische Duitse Democratische Republiek
(DDR), een programmapunt dat ook door D’66 nadrukkelijk was overgeno-
men. Het partijbestuur verzette zich hier hevig tegen en werd gesteund door
de buitenlandspecialist in de Tweede Kamer, professor Patijn, die aanvoerde
dat de hereniging van Duitsland noodzakelijk was omdat Saksen en Bran-
denburg echte oude Duitse kernlanden zijn. Het Eerste Kamerlid mr. George
Cammelbeeck noemde vervolgens Patijns verhaal ‘een betoog uit een wereld,
die ik niet begrijp en een volstrekt verouderde stellingname’. Bij een discussie
over wel of niet een minimumprogramma te introduceren, schoot Van der
Louw tegen het partijbestuur uit zijn slof: ‘Wij moeten niet opnieuw het
hoofd buigen voor het enig haalbare, er moet nu gevochten worden!’

Een onvergetelijke 1-meiviering

In 1967 liepen de spanningen in Amsterdam op naar een ongekend hoogte-
punt. Het optreden van burgemeester Van Hall en hoofdcommissaris Van
der Molen tegen de Provo’s was buiten proporties. Te vaak en te onnodig
werden de Dam en omgeving met groot machtsvertoon schoongeveegd.
Sinds ongeveer twee jaar vonden er ook – voornamelijk door socialistische
jongeren georganiseerde – Vietnamdemonstraties plaats, maar het aantal
deelnemers was aanvankelijk nog beperkt.

Koninginnedag viel dat jaar op een zondag en dat hield in dat de feestvie-
ring een dag verplaatst werd naar maandag 1 mei, de Dag van de Arbeid.
Daarmee vielen in het zeer roerige Amsterdam twee niet gelijksoortige vie-
ringen samen. De onafhankelijke organisatie Socialistische Jeugd bood in de
binnenstad de mogelijkheid tot slaan op de kop van Jutson (de naam van de
Amerikaanse president Lyndon B. Johnson mocht niet genoemd worden

Nieuw Links: een ideologisch-politiek avontuur dat slaagde

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 139



140

want hij was een bevriend staatshoofd) en het ballen gooien in de richting
van personen die bedrieglijk veel leken op burgemeester Van Hall, prinses
Beatrix en president Johnson. De politie greep onmiddellijk in en de brede
trappen rond het Nationaal Monument werden vervolgens het toneel van
oranjekleurige rookbommen en incidentele charges. Ongeveer tegelijkertijd
eindigde op de Westermarkt een Vietnamdemonstratie, met zo’n 10.000
deelnemers – de eerste grote betoging tegen het Amerikaanse ingrijpen in
Vietnam. Grote afwezigen waren bekende PvdA’ers. Ik was het enige partij-
bestuurslid. Kamerleden ontbraken al helemaal. Zij hielden in het Concert-
gebouw hun eigen, matig bezochte, 1 mei-bijeenkomst. Ik was emotioneel en
boos op mijn partijgenoten. Op de Westermarkt hielden Fred van der Spek,
Tweede Kamerlid voor de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), en ik een
korte toespraak. Ik zei onder meer: ‘Degenen die vinden dat 1 mei rood moet
zijn en niet Oranje, zijn vandaag op straat en niet in het Concertgebouw.’

Die uitspraak haalde de krant. Het dagelijks bestuur van de partij, met ha-
vik Meester in een hoofdrol, reageerde vrijwel direct en de krantenkoppen
logen er niet om:

‘PvdA-bestuur wil aftreden Jan Nagel’.
‘Voorzitter PvdA: Jan Nagel moet gaan’.
‘Dr. Tans verwacht aftreden Jan Nagel’.
Het ging om mijn uitspraak op de Westermarkt. PvdA-voorzitter Tans zei

in De Telegraaf dat ik mijn uitspraken moest herroepen en hij constateerde
dat ik dat niet deed. In de pers reageerde ik terughoudend. Ik was niet door
het dagelijks bestuur gehoord en verder meende ik dat mijn uitspraak een fei-
telijke constatering was. Het was enorm belangrijk met die duizenden jonge-
ren op straat contact te hebben. Er was geen enkele partij, ook niet de PvdA,
die dat op dat ogenblik had, luidde mijn verweer. De partijtop was er niet
van gediend, maar ik kreeg steun van onverwachte zijde. In een hoofdcom-
mentaar in de Volkskrant werd de taal van de PvdA-leiding fel genoemd. Het
ging volgens de krant om de spanningen die de groep van Nieuw Links bin-
nen de partij veroorzaakte. Nieuw Links werd eerst door de leiding geprezen,
maar de krant wees erop dat later de Rotterdamse burgemeester Wim Tho-
massen gezegd had dat Nieuw Links uit de PvdA gezet moest worden. ‘Er
moeten in een partij afwijkende meningen kunnen bestaan. Afwijkende me-
ningen zijn er ook niet enkel om geduld te worden. Ze moeten tevens de gele-
genheid krijgen om invloed uit te oefenen. Daar zit nu echter voor de PvdA
tegelijk de grote zwarigheid’, aldus het commentaar.

De Volkskrant had geen ongelijk. Al eerder had Thomassen gedreigd dat

Jan Nagel

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 140



141

als Lammers nogmaals partijleider Den Uyl zou attaqueren, hij deze per-
soonlijk voor royement zou voordragen. Dezelfde Lammers stuurde samen
met Marcel van Dam, Van den Doel en Van der Louw een brief op poten
naar het partijbestuur. De laatste haalde fel uit in de Haagse Post. ‘Het is de
PvdA op zijn smalst. Het is conservatieve partijtaal. Jan is woedend, in zijn
geval zou ik natuurlijk nooit aftreden. Het zou langzaamaan een soort com-
munistische partij worden met ketterijen en royering van leden. Dat kan ge-
woon niet.’

Op 18 mei vergaderde het complete partijbestuur in het gebouw van de
Tweede Kamer. Ik legde uit wat mijn bedoeling was geweest. De meerder-
heid van het bestuur, en tot mijn verbazing ook voorzitter Tans, was er niet
op uit het op een breuk aan te laten komen. In een later interview zei deze
merkwaardige Tans: ‘Ik heb grote waardering voor die jongen. Hij is een eer-
lijke jongen, die in dat grote gezelschap, met alle bewindslieden en mensen
als Drees, als eenling ideeën verkondigde die velen op dat moment als schok-
kend ervoeren.’ Er moest wel een verklaring komen, waarin ik mijn woorden
terugnam dan wel ronduit betreurde. Ook ik wilde natuurlijk wel een oplos-
sing, maar ik weigerde akkoord te gaan met een verklaring waarin ik volle-
dig door de knieën zou moeten. Nadat het partijbestuur de richting van het
uit te geven communiqué had bepaald, werd de exacte tekstformulering aan
Tans en mij overgelaten. Na afloop van de vergadering stelden wij beiden
een aantal teksten voor en het ging allerminst makkelijk. 

Op een gegeven moment moest ik de laatste trein naar Hilversum halen.
Omdat we er nog niet helemaal uit waren, bood Tans aan met mij mee te lo-
pen naar het Centraal Station. Tijdens onze gezamenlijke looppas noteerde
de partijvoorzitter de uiteindelijke versie: ‘Mijn uitlatingen zijn misverstaan
en ik betreur het dat mijn formuleringen daar kennelijk aanleiding toe heb-
ben gegeven. Het heeft niet in de bedoeling gelegen de organisatie van het 1-
meifeest van de Partij van de Arbeid te Amsterdam te diskwalificeren.’ Het
partijbestuur zag in deze verklaring aanleiding het incident als afgedaan te
beschouwen.

De Kapitalist

Toen in het najaar van 1967 het tweejaarlijks congres werd gehouden, zette
de vernieuwing van de PvdA zich door. Er werden liefst zeven Nieuw-Link-
sers in het partijbestuur gekozen, maar ik viel in de laatste stemronde op het
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nippertje uit de boot. Zou ik het dan toch te bont hebben gemaakt? Ik werd
weer actief bij de FJG, die Relus ter Beek als voorzitter en mij als vicevoorzit-
ter kozen. Relus had gezag in onze kring omdat hij door de rechter beboet
was vanwege het bekladden van het Coevordense monument van de zeer
omstreden oud-generaal Van Heutsz. Ter Beek plaatste met een andere Pro-
vo een spandoek bij het monument met onder meer de tekst: ‘gesneuveld tij-
dens het uitmoorden en bij het verkrachten van de 79ste Atjeese vrouw’.

Een van de eerste dingen die we wilden, was een goed rebels politiek blad
met satire maken. Het toenmalige gestencilde orgaan met de opwindende ti-
tel Langs nieuwe lijnen ging er ondanks een oplage van vierhonderd exem-
plaren aan. Ik ging een nieuw blad oprichten en trok als redactieleden Bart
Tromp en Kees Slager aan en als tekenaar Cees Willemen. De oplage werd bij
het tweede nummer opgevoerd tot vierduizend; ruim tweeduizend abonnees
die we voor een groot gedeelte binnen het PvdA-kader hadden geworven en
de rest ging in de losse verkoop.

Het blad moest wel enige bekendheid krijgen, maar dat leek ons geen pro-
bleem. Om te beginnen wekte de nieuwe titel van het PvdA-jongerenblad de
nodige reacties op: De Kapitalist. Voor de omslag werd een beroemde prent
van Albert Hahn gekozen. Politiek en satire werden met elkaar afgewisseld.
Toen er nog een nieuwe gouverneur in Suriname moest worden benoemd,
pleitte de redactie ervoor dat de PvdA deze benoeming gewicht moest geven
door haar beste man ter beschikking te stellen: drs. J.M. den Uyl.

Ik had uiteraard de notulen van de partijbestuursvergaderingen uit de af-
gelopen periode bewaard en de redactie leek het geen slecht idee daaruit eens
het nodige te publiceren. Op die manier konden de partijleden een indruk
krijgen van de politieke opstelling van de diverse bestuursleden en een goede
afweging maken bij de verkiezingen op het congres. Zo publiceerden we het
verhaal waarom de Nieuw-Linkser en medeauteur van Tien over rood Van
der Zwan, die vanwege bepaalde uitspraken in het weekblad De Nieuwe Li-
nie voor royement werd voorgedragen, toch nooit geroyeerd werd. Er waren
twee redenen:

a. Er bestonden hevige meningsverschillen tussen de voorstanders van roy-
eren over het feit of dit moest gebeuren door het partijbestuur of door de af-
deling van Van der Zwan. Men koos aanvankelijk voor het laatste, maar Van
der Zwan verhuisde in die periode en de zaak ging niet door.

b. Toen het dagelijks bestuur besloten had Van der Zwan te zullen royeren
en een voorstel daartoe in het partijbestuur bracht, bleek formeel de hearing
niet juist gebeurd te zijn.
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10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 142



143

In De Kapitalist werd gemeld dat men in bepaalde kringen bezwaar had
gemaakt tegen publicaties uit de notulen van het vorige partijbestuur. Het
antwoord: ‘Om goodwill te kweken zullen we in het volgend nummer voor
eenmaal aan deze bezwaren tegemoetkomen en de notulen van het huidige
bestuur publiceren.’ Enkele leden van de Tweede Kamerfractie van de PvdA
voedden ons regelmatig met ideeën, en zo kregen wij een geheime nota van
fractievoorzitter Den Uyl toegespeeld over de vijf hoofdpunten waarop op-
positie moest worden gevoerd. Niet om te lezen, maar om te publiceren. De
redactie en ook FJG-voorzitter Ter Beek waren het erover eens dat wij onze
aanhang niet teleur mochten stellen, met als gevolg dat alle dagbladen de
nota-Den Uyl uitbundig publiceerden. En ook de motivering die wij voor de
publicatie gaven.

Moeizame verhouding Nieuw Links en de partijtop

Op het PvdA-congres in maart 1969 stelde de FJG twee kandidaten voor het
partijbestuur: voorzitter Relus ter Beek en vicevoorzitter Jan Nagel. Voorzit-
ter Erik Jurgens van de Politieke Partij Radikalen (PPR), een afsplitsing van
de KVP, beval de beide kandidaten bij het congres aan omdat hij, zo verklaar-
de hij in Het Parool, het PvdA-bestuur zo’n oudemannetjesclub vond. Partij-
voorzitter Anne Vondeling, die in maart 1969 Tans was opgevolgd, reageer-
de positief, zij het met een amendement: één jongerenkandidaat vond hij ge-
noeg. Relus, die redelijk diplomatiek optrad, werd gekozen en ik haalde het
net niet.

Die zomer was het drie jaar geleden dat Nieuw Links ontstond, maar nog
altijd ging de vernieuwingsbeweging er hard tegenaan en was er onmin met
Den Uyl en Vondeling. Het kersverse Nieuw-Linkse partijbestuurslid Lau-
rens ten Cate schreef in april in Vrij Nederland een antwoord aan Den Uyl.
‘Een goede biefstuk en een goede socialist hebben maar een ding gemeen-
schappelijk: ze zijn rood van binnen. Als ik Den Uyls verhalen lees word ik
rood van buiten. Van schaamte en van woede. Hij moet ophouden met de
verdachtmakingen die hij zich veroorlooft. Want met een man die dit soort
grappen uithaalt, heb ik niets meer gemeen.’

Ronduit explosief werd de situatie toen er een aantal studentenbezettin-
gen kwamen. Eerst in Tilburg, later in Amsterdam en Nijmegen. Tilburg
werd een groot succes, maar de bezetting van het Amsterdamse Maagden-
huis kende een grimmig verloop. De politie greep in, legde een cordon en ge-
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bruikte traangas. De studenten eisten democratisering en medezeggenschap.
Ton Regtien, actief binnen Nieuw Links, had inmiddels al weer enige tijd ge-
leden de succesrijke Studenten Vakbeweging (SVB) opgericht.

Op een bijeenkomst van Nieuw Links, eind mei 1969 in Utrecht, nam ik
het initiatief tot het opstellen van een verklaring waarin het beleid van de
Tweede Kamerfractie van de PvdA werd afgekeurd. De brief werd onder-
steund door 75 medeondertekenaars, die de bezetting zagen als een poging
om verandering te brengen in de ‘ondemocratische en autoritaire bestuurs-
structuur van de universiteit’. Verder werden de uitlatingen van partijvoorzit-
ter Vondeling ten sterkste veroordeeld. Die had evenmin erg zachtzinnig ge-
zegd: ‘Het is een godgeklaagd schandaal dat de studenten documenten heb-
ben gestolen. Dat zijn gore manieren van machtshebbers. Het zijn methoden
van de BVD.’ ‘PvdA in de nesten’, kopte het Algemeen Dagblad, maar Den
Uyl verklaarde de brief niet zozeer als een aanval maar als een kanttekening
op te vatten, maar dan wel als een nogal gratuite en goedkope kanttekening.

Op initiatief van Vondeling en Den Uyl werden de briefschrijvers uitgeno-
digd voor een gesprek in het gebouw van de Tweede Kamer. Op ons voorstel
werd de bijeenkomst na een minuut openbaar. Het was meteen het laatste
punt waarover we het eens werden. De Nieuw Links-vertegenwoordigers
wezen erop dat het PvdA-standpunt bijna omhelsd was door de regerings-
partijen en dat is zo ongeveer het grootste verwijt dat er gemaakt kon wor-
den. Karel Nagel (geen familie), die ook nog enige tijd lid van de Tweede Ka-
merfractie zou zijn, zei het fijntjes: ‘De fractie doet aan politiek bermtoeris-
me, zij zit aan de kant en kijkt of anderen zich correct op de weg voortbewe-
gen.’ Den Uyl verdedigde zich fel tegen de beschuldiging dat de PvdA-fractie
niets begreep van wat er in de studentenwereld gaande was. ‘Ik tart iemand
uit deze vergadering te betwisten dat onze fractie het afgelopen jaar in inten-
sief overleg met de studentenvoorhoede niet in voortdurende botsing met de
regering is geweest,’ zei hij. De kranten concludeerden dat het een vergeefse
bijeenkomst was geweest.

Partijcongres februari 1971

Begin februari 1971 was er weer het tweejaarlijkse PvdA-congres, dat zich
op een ongekende belangstelling mocht verheugen van de media en de kie-
zers. De PvdA wilde wel weer eens uit de oppositiebanken, maar had na de
‘Nacht van Schmelzer’ in oktober 1966 – waarin het kabinet-Cals viel – een
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congresmotie aangenomen om niet meer met de KVP te regeren. En deze anti-
KVP-motie begon de partijleiders en enkele anderen te knellen. Er stond een
aantal spectaculaire punten op de agenda:

– de verkiezing van de Nieuw-Linkser Van der Louw als partijvoorzitter
als opvolger van Vondeling;

– het intrekken van de enkele jaren geleden aangenomen anti-KVP-motie;
– een voorstel om voor de verkiezingen een stembusakkoord te sluiten

met D’66 en de PPR;
– nogal radicale voorstellen voor het verkiezingsprogramma;
– de verkiezing van een nieuw partijbestuur: er waren duidelijk Nieuw-

Linkse kandidaten, onder wie ik.

Het congres koos Van der Louw tot voorzitter; Vondeling werd (op eigen ver-
zoek) vicevoorzitter. Verder nam het de resolutie aan om met D’66 en PPR te
gaan samenwerken. Daarna kwam er een resolutie aan de orde die de PvdA
weer een kans moest bieden samen met de confessionelen te gaan regeren.
Met name de Nieuw-Linksers Van Dam en Lammers, ooit de geestelijke va-
ders van de anti-KVP-motie, waren voorstander van een openlijke intrek-
king. De jonge FJG’er Hans Kombrink daarentegen pleitte ervoor de strate-
gie niet te veranderen. De verwarring werd zo alleen maar groter en we wek-
ten de indruk onbetrouwbaar te zijn, vond hij. De latere partijsecretaris Wim
van Velzen sprak van een kinderachtig spelletje en voorspelde dat de mensen
zouden zeggen dat de PvdA sinds 1968 ontzettend flink heeft gedaan en nu
niet wist hoe zij haar kont moest draaien om in de regering te komen. Als me-
destander van Kombrink prees ik de bijzondere lenigheid van het partijbe-
stuur en zei dat er in het beleid van de confessionele partijen en hun in 1967
aangetreden kabinet-De Jong (waarin zij met de VVD samenwerkten) niets
was veranderd. Samen met Kombrink diende ik een door twintig afdelingen
ondertekend amendement in. In deze tekst werd het beleid van het kabinet-
De Jong ten zeerste veroordeeld en gezegd dat een komende regering een
werkelijk ander beleid moest voeren.

Het applaus verried hoe de stemming op het congres was en het partijbe-
stuur trok zich terug voor intern beraad. Van der Louw deelde daarna mee
dat het partijbestuur ontraadde de tekst aan de resolutie toe te voegen. Tegen
een aparte uitspraak was geen bezwaar; trouwens, het partijbestuur zou alle
in de resolutie opgenomen overwegingen schrappen. Deze werd zo korter en
duidelijker en de overwegingen konden dan in de aparte congresuitspraak
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worden meegenomen. Ik handhaafde de tekst en zei die juist vanwege de dui-
delijkheid in de resolutie opgenomen te willen zien. Uiteindelijk kwam de nu
zeer korte, maar daardoor juist scherpere tekst in stemming en de overgrote
meerderheid stemde voor. Ook Van der Louw en Vondeling zagen, om een
demonstratieve tweespalt te voorkomen, zich genoodzaakt hun hand rich-
ting hemel te brengen. Het effect was enorm. Professor Piet Steenkamp
(KVP), later de geestelijk vader van het cda, in Het Vrije Volk: ‘Drie dagen
lang heb ik aan radio en tv gekluisterd gezeten om maar niets te missen en ik
heb zelfs een ruzie met mijn vrouw geriskeerd. De mentaliteit van het con-
gres is mij erg tegengevallen. De Partij van de Arbeid blijft het droombeeld
van een progressieve meerderheid najagen en zal daardoor onherroepelijk
opnieuw in het oppositiemoeras terecht komen. Dat kan Jan Nagel op zijn
naam schrijven.’

Er was nog een punt dat de rechtse gemoederen zowel binnen als buiten de
partij verder verhitte. In het eenentwintig leden tellende partijbestuur wer-
den elf personen gekozen die tot Nieuw Links behoorden. Kombrink en ik
waren daarbij inbegrepen. Na vier jaar was ik teruggekeerd in het partijbe-
stuur. De invloed van Nieuw Links in de PvdA (in het partijbestuur, in de
Tweede Kamerfractie, in het zogeheten ‘schaduwkabinet’) was al met al ver-
ankerd, waarna de beweging zich uiteindelijk in mei 1971 kon opheffen.

Slot

Het gebeurde allemaal vijftig jaar geleden. Ongelooflijk eigenlijk. De poli-
tiek, die een mooi vervolg kreeg met het bijzondere kabinet-Den Uyl (1973–
1977), was in die tijd bijzonder levendig, met vele markante politici. Nieuw
Links bracht een ongekende revival binnen de PvdA en stopte terecht toen de
vernieuwingsmissie was volbracht. De grijze en als applausmachine funge-
rende congressen waren vervangen door bruisende en soms zelfs hippe bij-
eenkomsten met vele jonge leden. Het partijprogramma was een stuk geradi-
caliseerd.

Persoonlijk was mijn grootste voldoening in de politiek te kunnen zijn wie
je bent en nooit twee agenda’s nodig te hebben. Weemoed is er niet, behalve
als ik tegenwoordig op zondag de opiniecijfers van de PvdA zie. Het voelt
alsof het met een verdienstelijk familielid niet goed gaat. En het is jammer
dat het geluid van de oorspronkelijke aanhang van de PvdA niet meer ge-
hoord wordt.
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Mijn avonturen met Nieuw Links

Hans van den Doel1

Daar zat ik dan, op dinsdagmiddag 4 oktober 1966,2 precies tien jaar gele-
den dus, in het kantoor van uitgeverij Polak & Van Gennep op de Keizers-
gracht in Amsterdam, achter een mooie houten tafel. Rechts van mij zat mijn
mede-eindredacteur Han Lammers. Vóór mij dromden de journalisten die
uit alle windhoeken waren gekomen, en links van mij zaten de andere schrij-
vers van Tien over rood: Reinier Krooshof, Arie van der Hek, Arie van der
Zwan, Rob de Rooi, Tom Pauka en André van der Louw.

Op de grond zat Jan Nagel, die ik nauwlettend bespiedde om direct te kun-
nen ingrijpen als hij te veel eer voor zichzelf zou gaan opeisen. Mijn argwaan
was echter deze keer misplaatst want Jan hield zich keurig aan de afspraak,
zodat ik mij kon concentreren op het beantwoorden van de vele vragen. Zou-
den we een scheuring in de Partij van de Arbeid maken? ‘Afsplitsing van de
PvdA is uitgesloten’, antwoordde ik en Arie van der Zwan beaamde dat: ‘We
moeten de strijd uitvechten in de moederpartij.’

Wie had de titel bedacht? ‘Dat was een briljant idee van Tom Pauka.’ Ik ver-
telde er wijselijk niet bij dat Tom minstens een half uur had nodig gehad om
mij uit te leggen dat Tien over rood iets met biljarten te maken had, dat al-
leen over rood een punt kan worden gemaakt en dat wie rood mist, alles
kwijt is. Een calvinist als ik kende nu eenmaal geen biljart.

Wat we wilden? ‘Een kristallisatiepunt zijn voor de politieke vernieuwers
in de PvdA, de kvp, de ar en de groepen daarbuiten’, en Rob de Rooi vulde
aan: ‘Nieuwe ideeën aandragen voor het buitengewone PvdA-congres dat op
11 en 12 november (1966) in Rotterdam zal worden gehouden.’

Inderdaad, daarom hadden we het boekje in twee dagen en twee nachten
geschreven en daarom hadden de uitgevers kans gezien het in veertien dagen
te zetten, te drukken en te binden. We wilden koste wat het kost eerder zijn
dan het partijbestuur, dat op 8 oktober met een nieuw ‘basisprogramma’
voor de draad zou komen. En om dat congres bijeen te krijgen, daarvoor wa-
ren we drie maanden geleden begonnen in Utrecht te vergaderen.
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Het idee om zo’n groep bij elkaar te roepen, was van Jan Nagel. Maar Jan zat
in het partijbestuur en was toen doodsbenauwd door voorzitter Sjeng Tans
en secretaris Eibert Meester te kunnen worden beticht van subversief gedrag.
Daarom vroeg Jan aan mij het initiatief te nemen, de vergaderingen vóór te
zitten en zijn rol voor eeuwig te verzwijgen. De uitnodiging werd gericht aan
een aantal personen, wier adres hetzij in de Succesagenda van Jan, hetzij in
die van mij prijkte. Jan kende mensen uit het wereldje van krant, radio en te-
levisie. Samen kenden we lieden van de Federatie van Jongerengroepen in de
PvdA (ik had Jan opgevolgd als voorzitter van de afdeling Amsterdam).

Vele anderen kende ik van de functies die ik bekleedde of bekleed had: Co-
mité Zuid-Afrika, Nederlandse Studentenvereniging voor Wereldrechtsorde,
Vereniging van vrienden van het satirische programma Zo is het toevallig
ook nog eens een keer, programma-adviesraad van de vara, jongerendiscus-
sieclub onder leiding van Max van der Stoel, redactie van Tijd en Taak (week-
blad voor evangelie en socialisme, waarin veel latere ‘Tien-over-roders’
schreven), redactie PvdA-orgaan Opinie, de colleges in de grondbeginselen
der economische politiek die ik als wetenschappelijk medewerker wekelijks
gaf, enzovoort en zo verder.

Het was een volstrekt willekeurig samenraapsel van mensen die maar één
ding gemeen hadden: ze waren jong en ze waren boos. Boos op de Partij van
de Arbeid.

Voor boosheid op de PvdA was alle reden. Want die partij was wat haar prin-
cipiële uitgangspunten betreft onduidelijk, wist met de democratie geen raad
en vertoonde conservatieve kenmerken. Onduidelijk was het zigzagbeleid
van de PvdA in kwesties als Vietnam en belastingverlaging. Ondemocratisch
was de deelname van de PvdA aan het kabinet-Cals halverwege de kabinets-
periode.

‘Conservatieve trekken vertoont de PvdA als het gaat om de grote vraag-
stukken van inkomens- en vermogenspolitiek. Het partijbestuur neemt ener-
zijds geen distantie van de loon- en vermogenspolitieke voorstellen van de
vakbeweging en heeft anderzijds geen alternatieven ontwikkeld in de vorm
van een inkomenspolitiek, waarin de afstand tussen hoge en lage inkomens
wezenlijk kleiner wordt.’3

En als gevolg van dit alles had de PvdA in de Staten- en gemeenteraadsver-
kiezingen van 1966 flink verloren. Het partijvolk murmureerde; Eibert
Meester zag zich genoodzaakt op een 1 mei-bijeenkomst haastig ‘links-af!’ te
roepen; er stroomden handtekeningen bij het partijbestuur binnen om een
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buitengewoon partijcongres te convoceren; Eibert Meester zag zich genood-
zaakt het bijeenroepen van zo’n congres haastig toe te zeggen; en toen kwam
Tien over rood. Een uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA.

Wat wij wilden kan het beste worden samengevat in vijf punten:
1. Het kabinet-Cals moest verdwijnen.
2. De bestaande PvdA-elite moest worden afgelost door de nieuwe politie-

ke generatie, die zich via Nieuw Links aandiende.
3. De Nederlandse samenleving moest worden gedemocratiseerd. Het slui-

ten van compromissen waarvan de kiezers niet vóór de verkiezingen op de
hoogte zijn gebracht, moest worden tegengegaan doordat de PvdA vóór ver-
kiezingen een minimumprogramma publiceert waaraan na de verkiezingen
niet meer valt te tornen. Volks- en partijvertegenwoordigers moesten tot
openbare verantwoording van hun beleid worden gedwongen. Nederland
moest na het aftreden van koningin Juliana in een republiek worden omge-
turnd. De werknemers moesten directe invloed krijgen op het bestuur van
hun ondernemingen. De interne partijstructuur moest zo worden hervormd,
dat de leden weer invloed kregen op het partijbeleid. De Partij van de Arbeid
moest ook naar buiten toe pluriform zijn, dat wil zeggen gekenmerkt door
openbare discussies tussen en openbare kritiek van verschillende politieke
groeperingen.

4. In de buitenlandse politiek moest de koude-oorlogsideologie verdwij-
nen en moest de tegenstelling Noord-Zuid centraal worden gesteld. Dit
moest gebeuren door de ontwikkelingshulp op te voeren tot 2 procent van
het nationale inkomen, door de ddr en de Vietcong onvoorwaardelijk te er-
kennen en door uit de navo te treden wanneer Spanje lid van de navo
wordt of wanneer Portugal als lid wordt gehandhaafd.

5. In het sociaaleconomisch beleid moest inkomensnivellering de hoogste
prioriteit krijgen, onder meer door het ontwerpen van een inkomenspolitiek
waarbij de belasting op erfenissen boven de 100.000 gulden progressief, ‘bij-
voorbeeld tot 99 procent’, oploopt en door ‘centralisatie van het loon- en sa-
larisbeleid bij de regering onder controle van het parlement’.

De laatste drie punten stonden uitvoerig in Tien over rood, de eerste twee
verzwegen wij wijselijk. We hadden toen de pest aan Cals, die de journalisten
de schuld had gegeven van de Provo-rellen; we waren teleurgesteld in Vonde-
ling, die na een briljant oppositieleiderschap als minister door de mand was
gevallen; we ergerden ons aan Samkalden, wiens politieke justitie zich voor-
al op rookbommen gooiende Provo’s leek te richten. Alleen Den Uyl, die als
minister van Economische Zaken in een zwaar gevecht was verwikkeld met
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reusachtige oliemaatschappijen, had het klaargespeeld om als PvdA-minis-
ter herkenbaar te blijven, maar daarmee kon het kabinet in onze ogen niet
meer worden gered.

De aflossing van de wacht was vooral op aandrang van Arie van der Zwan
een zwaar punt geworden. ‘Je bent alleen geloofwaardig’, zo hield hij ons
voor, ‘wanneer je niet slechts boekjes schrijft maar je ook daadwerkelijk be-
reid toont het politieke werk te doen; daarom moeten wij ons voor alle func-
ties in de partij kandidaat stellen.’ Zijn wil geschiedde, maar vooralsnog in
het schemerdonker van de conspiratie.

Achteraf had Arie van der Zwan gelijk, maar op dat moment vond ik zijn
stelling graue Theorie. Degenen onder ons die de partij een beetje kenden
(waaronder ikzelf), gingen er namelijk van uit dat wij na het verschijnen van
Tien over rood onmiddellijk als partijlid zouden worden geroyeerd.

Teneinde zélf de eerste klap uit te delen, spoedde ik mij na afloop van de
persconferentie naar de Tesselschadestraat, waar het hoofdkwartier van de
PvdA is gevestigd, om Sjeng Tans en Eibert Meester persoonlijk een ‘eerste
exemplaar’ aan te bieden, waarbij ik handenschuddend met een stalen ge-
zicht uitriep: ‘Vindt u ook niet dat we een reuze aardig boekje hebben ge-
schreven, zo’n constructieve bijdrage aan de discussie?’

De list gelukte. Tans en Meester stonden wat onhandig te schutteren en
dankjewel te stamelen en ons royement was ten minste voor een week uitge-
steld. En na die week lagen de kaarten volkomen anders dan wij in onze
stoutste dromen hadden durven hopen.

De veenbrand, die ondergronds smeulde, had de hele PvdA bovengronds
in lichterlaaie gezet. Er was opstand uitgebroken! De kranten hadden onze
uitdaging met grote koppen gebracht. Door de radio schalden onze stem-
men. De telefoon braakte verzoeken om spreekbeurten uit. De brievenbus
puilde uit van adhesiebetuigingen, en niet van de eersten de besten.

De Rotterdamse hoogleraar Jan Tinbergen schreef ons bijvoorbeeld: ‘Ik
zie uw bijdrage tot de discussie als een zeer nuttige (…). Met de sociaal-eco-
nomische punten ben ik het voor een zeer groot deel eens. Wel meen ik dat de
99 procent belasting op vermogens boven de 100.000 gulden irreëel is. Als u
er 90 procent van maakt ligt het al iets beter’ (sic).

Alleen de traditionele linkervleugel van de PvdA liet ons op het beslissende
moment in de steek. Wouter Gortzak kankerde in De Groene op ons voor-
stel over de geleide loonpolitiek en voorspelde onze inkapseling (wat wilde
hij dan, onze uitkapseling?), Joop van Tijn wijdde in Vrij Nederland slechts
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een paar regels aan Nieuw Links onder de veelzeggende titel: ‘Tien over rood,
een leuk maar oud spel’. Het blad Links, spreekbuis van ‘oud links’ (het for-
meel opgeheven marxistische Sociaal-Democratisch Centrum in de PvdA),
vond dat wij helemaal geen socialisten waren maar liberalen.

Zoals vaak kleunde traditioneel links weer eens mis in het onderkennen
van politieke bondgenoten. Zeer ad rem reageerde echter het jezuïtenblad
De Nieuwe Linie van 8 oktober 1966, waarin pater J. Arts juichte: ‘Tien over
rood geeft zich bloot en daarom bevelen wij dit boekje aan alle leden van de
kvp ter aandachtige lezing aan, met name onze voormannen (ja, die hebben
we). En we durven er wat onder verwedden dat veel jongere kvp’ers gefasci-
neerd zullen worden door de manier waarop hier een maatschappij wordt
aangepakt, benaderd, hervormd en beter gemaakt.’

Nieuw Links was geen typisch Nederlands verschijnsel. Dr. R. Kroes heeft in
zijn aardige boekje New Left – Nieuw Links – New Left dat wat Nieuw
Links betreft, hoofdzakelijk steunt op gesprekken met Nieuw-Linksers en
op mijn negentien dikke klappers tellend Nieuw Links-archief, een vergelij-
king gemaakt tussen Nieuw Links en soortgelijke bewegingen in Engeland
en de Verenigde Staten.4 Trouwens, ook in de Bondsrepubliek was er een
Neue Linke.

De stormloop van alle buitenlandse bewegingen strandde echter vrijwel
onmiddellijk op de taaie structuren van de gezeten partij-establishments.
Verschillende buitenlandse onderzoekers hebben mij later de vraag voorge-
legd hoe het toch in godsnaam mogelijk is geweest dat, waar alle buitenland-
se bewegingen snel door de tegenstanders in elkaar werden geslagen, Nieuw
Links er wél in slaagde direct naar de partijtop door te stoten. Achteraf zoek
ik de verklaring daarvan in een (niet toevallige) combinatie van twee elemen-
ten.

In de eerste plaats waren veel journalisten in de redactie van Tien over
rood opgenomen. Dit leverde onmiddellijk dubbele resultaten op. Aan de
ene kant was het boekje nu fantastisch aardig geschreven, duidelijk qua taal
en stijl gescreend door talentvolle trendgevoeligen.

Aan de andere kant hadden we nu een onmiddellijke greep op de berichtge-
ving. Tom Pauka en George Cammelbeeck organiseerden de publiciteit bij
de vara, Han Lammers verzorgde een prima kop in het Algemeen Dagblad,
Jan Nagel had goede relaties met Het Parool, Joris van den Berg werkte bij
Vrij Nederland, terwijl Rein Wijkstra, president-commissaris van Het Vrije
Volk (waar ik als student mijn brood had verdiend), een bezoekje aflegde bij
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de eeuwige knorrepot Thijs van Veen, die toen als hoofdredacteur echter
groen licht gaf voor een wervelende publiciteit.

Het tweede element dat de overwinning voor Nieuw Links zeker stelde,
was het feit dat wij niet in dogmatische oud-linkse categorieën dachten. Wij
baseerden ons minder op Marx dan op Tinbergen. Dr. R. Kroes schrijft hier-
over: ‘In Tien over rood zijn auteurs aan het woord die zich de technologie
hebben eigen gemaakt en zich (daarbij) als een vis in het water voelen. Drie
van de acht auteurs zijn afgestudeerde economen en vertrouwd met de mo-
derne economische theorie en praktijk van (het) overheidsbeleid (…). Deze
pragmatische, technologische instelling die voorbijgaat aan verplichte mar-
xistische nummers als “de strijd van de arbeiders en de vakbeweging”, die
ook een stokpaard als nationalisering op doelmatigheid wil toetsen en geva-
ren van bureaucratisering met een tegenthema als arbeiderszeggenschap wil
neutraliseren (…) is ondenkbaar bij welke verschijningsvorm van de Ameri-
kaanse New Left ook.’5

Het was daardoor dat de lastercampagnes in de rechtse pers, die ons be-
schuldigde van reactionair-doctrinisme, oud-socialisme, orthodox-marxis-
me, enzovoort, niet aansloegen. Het was daardoor ook dat wij onmiddellijk
konden putten uit een groot reservoir van vooraanstaande sympathisanten
als: oud-premier Schermerhorn, dominee Buskes, de PvdA-Kamerleden
Voogd, Scheps, De Rijk en Cammelbeeck, de hoogleraren Thoenes en Tinber-
gen, de penningmeester van het nvv Rein Wijkstra. Deze steun maakte het
de partijleiding onmogelijk om ons als nietswetende snotjongens af te bek-
ken en zaaide bij de PvdA-achterban een optimale verwarring.

Uit die tijd dateert de sneer van Joop den Uyl: ‘Tien over rood? Journalis-
ten en wetenschappelijke medewerkers, anders niet’, maar juist deze combi-
natie van publiciteitsdeskundigen en jonge wetenschappers bevatte de tover-
formule van het Nieuw-Linkse succes.

Het eerste doel van Nieuw Links, de val van het kabinet-Cals, werd terstond
bereikt. Dat de onbuigzame houding van minister Anne Vondeling en fractie-
leider Gerard Nederhorst tijdens de ‘Nacht van Schmelzer’ mede verklaard
moet worden uit de angst voor een scheuring binnen de PvdA, zal geen enke-
le PvdA-official ooit openlijk toegeven. Minister Luns gaf, na de val van het
kabinet, het commentaar: ‘Dat is een God-given sent voor de PvdA.’ Dat
vonden we zeer intelligent van hem opgemerkt.6

De gelederen van de PvdA dreigden zich voortijdig te sluiten. Dit nood-
zaakte ons tot bijstelling van onze koers. Arie van der Zwans ludieke plan
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om het hele partijbestuur in een bus naar de Afsluitdijk te ontvoeren, werd
afgewezen. Voorlopig zou ons optreden gekenmerkt moeten worden door
voorzichtigheid, beheerstheid en tact. Juist daardoor wisten wij op het Rot-
terdamse partijcongres van november 1966 een vertrouwenwekkende in-
druk te maken. ‘Donkerblauwe pakken, beschaafde manieren, ik ruik hier de
Jongelingsvereniging’, grapte de ex-gereformeerde Vrij Nederland-redac-
teur Rinus Ferdinandusse toen.

De beste speech kwam overigens van André van der Louw, de auteur van
de Tien over rood-paragraaf over de afschaffing van de monarchie, die door
de PvdA-afdeling Hoevelaken naar het congres was afgevaardigd, ondanks
het feit dat de voorzitter van die afdeling tevens voorzitter was van de plaat-
selijke Oranjevereniging.

André was tot dan toe een stille kracht geweest, die voornamelijk was op-
gevallen door zijn royale aanbod om de ledenadministratie van Nieuw Links
bij te houden, maar maakte op het congres meteen de blits door een bewo-
gen pleidooi voor het ‘minimumprogramma’ te combineren met het uitspre-
ken van persoonlijk vertrouwen in de kersverse lijsttrekker Joop den Uyl.

Ikzelf nam de gesmade Vondeling in bescherming. Weinig begrotingen van
na de oorlog, zei ik, waren zo solide als die van hem. Geen wonder, als Fries
agrariër had Vondeling ervaring opgedaan met dekkingssituaties. Han Lam-
mers deed een geslaagde poging om de erkenning van de ddr van zijn scher-
pe kantjes te ontdoen. De NRC juichte: ‘Lammers en Van den Doel maakten
een voortreffelijke indruk door niet als extreme dissidenten of scheurmakers
te spreken maar als vernieuwers met positieve denkbeelden.’7

De meest tastbare winst van het novembercongres was het loutere feit dat
binnen de PvdA een openlijke discussie over de tegenstellingen mogelijk was
gebleken. De pluriformiteit was een feit geworden. Dit had een geweldige
mobilisatie van de PvdA-achterban tot gevolg, die voor Nederlandse begrip-
pen ongewoon was en die we eigenlijk alleen kennen van de Grote Proletari-
sche Culturele Revolutie in China, die ook in 1966 begon.

Elke politieke bijeenkomst die we bezochten was stampvol bezet met jon-
geren en ouderen. De discussies waren fel en heftig en speelden zich af in een
teach-in-achtige of politiek-café-achtige sfeer. In mijn leven was deze periode
een hoogtepunt. Voor het eerst bevond ik mij dagelijks te midden van die ech-
te politiek waarvan elke jonge revolutionair droomt: geen gelul van saaie
sprekers, geen koehandel achter de coulissen, maar recht voor z’n raap mid-
den in het massaal toestromende volk.

Deze massale participatie van de achterban leidde in de partij tot een ruk
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naar links, die tot uitdrukking kwam op het verkiezingscongres dat januari
1967 in Haarlem werd gehouden. We zagen toen het ene na het andere Tien
over rood-voorstel aangenomen. Enkele enthousiaste woorden van een afge-
vaardigde of één ontactische uitlating van achter de bestuurstafel bleken vol-
doende om de handen op elkaar te krijgen.

In het Algemeen Handelsblad juichte John Jansen van Galen: ‘De jonge en
intelligente partij-oppositie heeft kans gezien binnen drie maanden twee van
haar tien rode punten tot officiële partijpolitiek te verheffen. Wat verbeten
marxistische opposanten in een onvermoeibare jarenlange strijd nooit is ge-
lukt, is hun wel gelukt: de koers van de Partij van de Arbeid in linkse richting
om te buigen.’8

De twee punten waren typerend voor het ‘nieuwe’ in Nieuw Links, name-
lijk de 2 procent ontwikkelingshulp, waarvoor Arie van der Hek zich sterk
had gemaakt, en mijn voorstel om te komen tot een op nivellering gericht in-
komensbeleid. Kamerlid Roemers, die betoogde dat loonpolitiek een zaak is
van de vakbeweging en niet van de partij, werd weggehoond.

Den Uyl nam in zijn slottoespraak Van der Louws conclusie inzake een mi-
nimumprogramma over, door te verklaren dat de PvdA niet aan een regering
zou deelnemen, die geen ernst zou maken met de ‘hervorming van de onder-
neming’. In feite was het dus twee-en-een-half-over-rood geworden. In de
partij waren de bordjes verhangen. Zowel Van der Louw, Lammers als ik
hadden dezelfde akelige ervaring: in elke partijafdeling die we bezochten
probeerde de lokale wethouder zijn mond angstig in een progressieve kramp
te trekken, terwijl de afdelingsvoorzitter ons kruiperig-onderdanig als de
nieuwe machthebbers bejegende.

Intussen waren de lijsten voor de Tweede Kamer vastgesteld. In Utrecht had-
den de aanhangers van Nieuw Links nog vóór het eerste partijcongres ge-
stemd over de personen, die zij als kandidaat naar voren zouden schuiven.
Twee maanden geleden, bij mijn verhuizing van Berg en Dal naar Overveen,
vond ik de uitslag van de stemming terug: Ed van Thijn en ik kregen de mees-
te stemmen (50 respectievelijk 55), terwijl Rob de Rooi en Arie van der
Zwan (36 respectievelijk 37) goede tweeden werden. Han Lammers kreeg
28 stemmen, Jan Nagel 12 en André van der Louw niet één.

Het resultaat was dat Ed van Thijn (die nooit een Nieuw Links-bijeen-
komst had bijgewoond maar zich als leider van de Amsterdamse raadsfrac-
tie had onderscheiden) en ik door de PvdA op een verkiesbare plaats kandi-
daat werden gesteld. Het PvdA-Kamerlid prof. C.L. Patijn, die als één van de
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weinigen de moed had opgebracht om zich openlijk tegen Nieuw Links te ke-
ren, kwam daarentegen op een onverkiesbare plaats terecht. De interne par-
tijdemocratie had haar werk gedaan.

Aan de druk van een machtige lobby onder leiding van Vrije Volk-journa-
list Harmen Bockma om mij te bewegen mijn kandidatuur in te trekken ten
gunste van de ‘veel linksere’ Lammers, gaf ik daarom niet toe, zodat ik op 21
februari 1967 mijn intree in de Tweede Kamer maakte.

Het eerste jaar voelde ik mij in de PvdA-fractie eenzaam en alleen. Als ik in
de koffiekamer aan een tafeltje met fractiegenoten ging zitten, verstomde het
gesprek. Toen ik in de Kamer afwijkend ging stemmen in vitale kwesties als
Vietnam en de ddr, brak de hel los. De ouderen zetten mij onder druk met ar-
gumenten als: ‘Wanneer je dat doet, word je nooit meer serieus genomen’, en:
‘Dat valt me tegen van iemand met jouw intellectuele capaciteiten.’ De jonge-
ren (Van Thijn, Wierenga) eisten van mij persoonlijke loyaliteit met hen. Iede-
re keer als ik wel afwijkend stemde en zij niet, kregen zij er in hun kiesdistrict
immers ongenadig van langs. Ik hield mij overeind door vriendschap te slui-
ten met collega-Kamerlid Ed Berg en door af en toe te denken aan mijn achter-
ban. Ook anderen dachten daar gelukkig aan. Toen ik eens onder het eten te-
genover Den Uyl zat en pesterig opmerkte dat ik binnenkort een initiatiefwet
zou indienen tot afschaffing van de monarchie, verbleekte hij zichtbaar.

Tegelijkertijd zegde echter juist die achterban in feite het vertrouwen in mij
op. Dat was begrijpelijk. Teneinde invloed op het fractiegebeuren te verkrij-
gen, streefde ik er niet bewust naar om coûte que coûte voor de buitenwacht
als dissident herkenbaar te blijven. Aan de Tweede Kamerfractie gerichte
Nieuw Links-brieven weigerde ik te ondertekenen, met de comfortabele
smoes dat ik geen brieven aan mijzelf kon schrijven. Een ludieke happening
in het Limburgse Borgharen, waar Nieuw Links tezamen met de Kerk van
Satan een zwarte mis opvoerde, woonde ik niet bij.

Arie van der Zwan beschuldigde mij van een te grote voorzichtigheid en
bracht dit in verband met mijn politieke ambities. Op de Utrechtse Nieuw
Links-bijeenkomsten ageerde Marcel van Dam tegen mij omdat ik nog vóór
mijn verkiezing als Kamerlid met partijvoorzitter Tans gesproken zou heb-
ben. Hij wou wel eens weten wat er toen achter zijn rug was bekonkeld.

Al vrij spoedig werd ik als voorzitter van de Nieuw-Linkse bijeenkomsten
vervangen door Han Lammers. De populatie van de Utrechtse groep veran-
derde bovendien geheel van samenstelling. Het succes van Nieuw Links trok
allerlei vogels van diverse pluimage, waaronder veel traditionele marxisten
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en doctrinaire oud-linksers, die riepen om uittreden uit de navo en vrije
loonstrijd door de vakbeweging.

De waardering voor mijn rol als ideologisch breinbaasje van Tien over
rood maakte allengs plaats voor ergernis over de starheid waarmee ik de
Tien over rood-concepties verdedigde en bovendien van mijn voormalige
mede-auteurs verlangde dat zij zich zouden houden aan het eenmaal ingeno-
men standpunt.

Toen Nieuw Links in 1967 met een tweede publicatie kwam, De macht
van de rooie ruggen (hoofdredacteur was Theo van Tijn, die mij minzaam
uitlegde dat een rooie rug een briefje van duizend gulden was) was voor mij
de maat vol. In Vrij Nederland beschuldigde ik Nieuw Links van een breuk
met Tien over rood: ‘De winsten zijn weer tot de boosdoeners gepromoveerd,
over de planning van de arbeidsinkomens staat niets in het boekje te lezen en
de voorgestelde nationalisaties worden niet op hun doelmatigheid getoetst.’9

In het openbare debat tussen Theo van Tijn en mij, dat daarop door en
voor Nieuw-Linksers werd georganiseerd, discussieerde Theo beschaafd en
waardig en buitte hij op geen enkele wijze het feit uit dat de hele zaal op voor-
hand tegen mij was. Ik ging echter volstrekt de mist in toen Marcel van Dam
met een dronkemanskop begon te lallen dat ik maar wat stond te lullen en
dat ik mij geen moer aantrok van wat de arbeiders dachten.

Het conflict met de achterban bereikte zijn hoogtepunt in het voorjaar van
1968, toen ik mij tijdens een spreekbeurt in het openbaar van Han Lammers
distantieerde. Ik erkende volledig dat aanvankelijk ook bij Lammers een ver-
nieuwing van de democratie en van het vastgeroeste Nederlandse politieke
bestel voorop had gestaan. Toen ik in de Kamerfractie was opgenomen en de
greep van Han Lammers op Nieuw Links verstrakte, ontpopte deze zich ech-
ter steeds meer als een aanhanger van de traditionele linkervleugel van de
PvdA. Dit bleek heel duidelijk uit de weinig kritische houding die hij tegen-
over de ddr en Cuba innam, uit zijn lidmaatschap van de redactieraad van
Links en uit zijn recensies van pogingen tot binnenlandse politieke vernieu-
wing.

Toen de PvdA kwam met een voorstel om vóór de verkiezingen te komen
tot een stembusakkoord van progressieve partijen, werd dit door Lammers
in De Groene beschreven als een soort staatsgreep van Den Uyl, terwijl zo’n
akkoord toch dezelfde gedachte in zich hield als het minimumprogramma
van Tien over rood, namelijk dat de kiezers vóór de verkiezingen moeten we-
ten waar ze met de partijen aan toe zijn.
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Over het ontstaan van de ppr (de zogenaamde groep-Aarden) wist Lam-
mers slechts laatdunkende opmerkingen te plaatsen: ‘De heren zoeken het
maar uit.’ Hieruit bleek volgens mij dat Lammers helemaal niet begreep
welk een betekenis de ppr voor de Nederlandse politiek zou kunnen hebben
en dat hij helemaal gevangen was in het traditionele oud-linkse vooroordeel
tegen ‘burgerlijke’ vormen van politieke vernieuwing, waarvan eerder
Nieuw Links zelf het slachtoffer was geweest.

De aanval op Lammers kwam mij duur te staan. Hij bedreigde mij per
brief en telefoon op een wijze die ook nu nog het daglicht van de publiciteit
niet kan velen en in de Haagse Post beschreef John Jansen van Galen de
rest.10 Ik werd ontboden ten huize van Tom Pauka, waar bleek dat men de za-
kelijke juistheid van mijn visie op Lammers niet betwistte, maar van mening
was dat ik kritiek niet in de openbaarheid mocht brengen, maar de menings-
verschillen binnenskamers moest uitvechten.

Kenmerkend was dat deze argumenten als twee druppels water leken op
het standpunt van de oude PvdA, waartegen Nieuw Links zich steeds had ge-
keerd. Het was tegen de mentaliteit van de angstvallig binnengehouden vuile
was, waartegen Nieuw Links vanaf het begin ten strijde trok door op te ko-
men voor een pluriforme structuur, waarin openbare kritiek op elkaar nor-
maal zou zijn. Geen wonder dat ik er niet voor voelde om mij nu zelf aan de
door Nieuw Links verguisde spelregels te onderwerpen.

Toch liet ik mij door André van der Louw overhalen tot een compromis,
dat inhield: als ik iemand van Nieuw Links zou aanvallen, zou ik het van te-
voren melden. Toen wij het daarover eens dreigden te worden, greep Marcel
van Dam echter in de discussie in en eiste van mij een onvoorwaardelijke lo -
yaliteit in de publieke discussie. Toen ik dat weigerde, werd ik uit het ‘ver-
trouwelijk beraad’ van de Nieuw-Linkse kerngroep gestoten, met slechts één
stem tegen, namelijk die van Jan Nagel.

Mijn politieke loopbaan leek daarmee te zijn geëindigd. Ik maakte een af-
spraak met Jan Tinbergen om een proefschrift bij hem te schrijven over de
convergentietheorie, teneinde mij een basis te verschaffen om mijn oude stiel,
universitair docent in de economie, weer op te kunnen vatten. Toen dat
proefschrift in 1971 verscheen, waren de bordjes echter wederom verhangen
en werd ik, nu luid door Nieuw Links toegejuicht, in het schaduwkabinet
van Den Uyl gehesen als kandidaat-minister voor de Volkshuisvesting en de
Ruimtelijke Ordening.

Mijn avonturen met Nieuw Links

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 157



158

Mijn conflict met het ‘vertrouwelijk beraad’ van Nieuw Links was tekenend
voor de wending die de actie van Nieuw Links had genomen. Na de verkie-
zingsuitslag van 1967 was de massale aanhang gedemobiliseerd. Het verga-
derbezoek liep terug tot een normale omvang. De Nieuw-Linkse voorhoede
moest in zijn eentje gaan opereren en daarbij kreeg de aflossing van de wacht
al snel zo’n hoge prioriteit, dat iedereen die dat doel in de weg stond, onscha-
delijk moest worden gemaakt.

Na de verkiezingen van 1967 eiste Nieuw Links onmiddellijk een tussen-
tijdse vernieuwing van de Tweede Kamerfractie en een vernieuwing van het
partijbestuur. Toen zeven Nieuw-Linksers in het partijbestuur waren geko-
zen, ontstonden de felste conflicten binnen dit bestuur niet over de door de
PvdA te voeren politiek maar over organisatorische kwesties, zoals de vra-
gen of Marcel van Dam communicatiesecretaris moest worden, of het partij-
voorzitterschap verenigbaar was met het lidmaatschap van de Tweede Ka-
merfractie, of een Kamerlid langer dan twaalf jaar in het parlement mocht
blijven zitten en hoeveel Nieuw-Linksers er de volgende keer in het partijbe-
stuur zouden worden gekozen.

Het ging minder over de vraag wat Den Uyl zou moeten zeggen dan over
de vraag of Den Uyl wel op het partijcongres het woord zou mogen voeren!
Hoewel Den Uyl wekelijks met trillende knieën naar de partijbestuursverga-
deringen ging, waren de debatten daar beschaafd en intelligent vergeleken
bij wat er in de gemeente en provincie gebeurde, waar Nieuw-Linkse baasjes
van de derde generatie het wantrouwen tegen de zittende wethouders en
raadsleden gingen organiseren teneinde hun posities over te nemen.

Het opportunisme dat Nieuw Links daarbij aan de dag legde, ergerde mij
mateloos. In mijn woonplaats Apeldoorn presteerde Nieuw Links het bij-
voorbeeld de zittende wethouder weg te pesten omdat die niet in een links
meerderheidscollege wilde plaatsnemen. Toen echter een Nieuw-Linkser
vier jaar daarna zelf wethouder werd, mocht dat zelfs in een afspiegelingscol-
lege met... Binding Rechts.11

Kamerlid Siep Posthumus werd het leven zuur gemaakt vanwege een com-
binatie van allerlei functies, maar een Nieuw-Linkser als Piet de Ruiter kon
het zich later rustig permitteren om het Tweede Kamerlidmaatschap te com-
bineren met het lidmaatschap van de Rijnmondraad.

Zolang Nieuw Links wél in het congres maar niet in de partijraad was ver-
tegenwoordigd, werd er voortdurend gedramd om alleen het congres besluit-
vormende bevoegdheden te geven, maar toen ook de partijraad door Nieuw
Links was overgenomen, werd de roep om congressen steeds zwakker. Al-
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leen Nieuw-Linksers als Van der Louw, Pauka, Jan Nagel en Wim Meijer
slaagden erin als echte democraten herkenbaar te blijven.

Het hoogtepunt van opportunisme werd bereikt in de discussies over het
lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1971. In 1966,
toen Den Uyl in het zadel moest worden geholpen, had Nieuw Links zich
unaniem uitgesproken voor een éénhoofdig lijsttrekkerschap vanwege de
politieke ‘duidelijkheid’. In 1971, toen Den Uyl in feite beentje moest wor-
den gelicht, ageerde Nieuw-Linkser Hans Kombrink namens een hele club
voor een meerhoofdig lijsttrekkerschap, nu vanwege de politieke ‘plurifor-
miteit’. Naast Den Uyl zouden Vondeling, Vorrink, Van der Louw, Van Thijn,
Wieringa en ik lijsttrekker moeten worden. Ik bedankte echter voor de eer,
en Wieringa en Van Thijn volgden toen dit voorbeeld, zodat het voorstel-
Kombrink in de partijraad een roemloos einde vond.

Dat ik desondanks zichtbaar de steun van Nieuw Links had terugverdiend,
dankte ik aan twee zaken. In de eerste plaats waren mijn felle aanvallen op
het Volkshuisvestingsbeleid van minister Schut een maandelijks terugkeren-
de publieke vermakelijkheid geworden. Zelfs de hechte combinatie van de
toenmalige Volkshuisvestingsspecialisten Aantjes, Andriessen en Wiegel, die
er alles voor over had om mij op mijn bek te laten vallen, slaagde er niet in te
voorkomen dat Schut zich steeds verder het moeras in werkte. In de tweede
plaats was ik in mijn kiesdistrict op advies van Tom Pauka begonnen met
huuracties. Het in 1969 door mij bij het kantongerecht gewonnen proefpro-
ces tegen de Apeldoornse woningbouwvereniging leverde mij een massale
steun op van de plaatselijke bevolking, die tot uitdrukking kwam in een mas-
sale opkomst op vergaderingen waar ik over huurzaken het woord voerde.

De goede oude tijd van de culturele revolutie van 1966 herleefde, zij het nu
op lokale schaal. Mijn huuracties in Apeldoorn hebben model gestaan voor
het huurombudswerk, dat Kombrink later op bekwame wijze voor de lande-
lijke partij heeft opgezet. Ik was weer als Nieuw-Linkser herkenbaar gewor-
den, echter zonder dat ik daarvoor een conflict met de fractie had hoeven
aan te gaan.

Dit alles had tot resultaat dat ik, tezamen met de Nieuw-Linksers Irene
Vorrink, Marcel van Dam en Jaap van der Doef, werd opgenomen in Den
Uyls schaduwkabinet van 1971. Dit schaduwkabinet heeft, ik kom er eerlijk
voor uit, zowel persoonlijk als politiek een grote invloed op mij gehad. Pas
toen ik in het schaduwkabinet zat, ging ik erover nadenken of ik het minister-
schap eigenlijk wel ambieerde.
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Na lang te hebben gewikt en gewogen, besloot ik Den Uyls aanbod om mij
in het tweede schaduwkabinet (van 1972) op te nemen, af te slaan en een
hoogleraarschap in Nijmegen te aanvaarden. Ik vond, mijn door Arie van
der Zwan toegedichte politieke ambities ten spijt, mijzelf voor het minister-
schap niet geschikt of althans duidelijk minder geschikt dan voor de weten-
schap. Politiek maakten mijn gedachten echter een zwaai in een precies om-
gekeerde richting. Tijdens de verkiezingscampagne zag ik hoe het loutere be-
staan van een schaduwkabinet bij de gewone mensen de hoop gaf dat wij
binnenkort zouden gaan regeren teneinde hun dagelijkse problemen op te
gaan lossen. Maar ik wist dat deze hoop vals was.

In feite was het schaduwkabinet kiezersbedrog. De kans op regeren was
immers nul komma nul omdat wij gevangen zaten in de anti-kvp-resolutie
(een verbod tot het sluiten van een coalitie met de kvp), die in 1969 door
Marcel van Dam was bedacht, door Han Lammers was ingediend en door
het PvdA-congres in Den Haag was aanvaard. Deze anti-kvp-resolutie was
tactisch een meesterstuk omdat hij erop gericht was de PvdA in de oppositie
te houden, totdat de gehele oude generatie van PvdA-ministeriabelen het po-
litieke bedrijf vaarwel zou hebben gezegd en Nieuw Links ook in de regering
de wacht kon aflossen. Pas na de verkiezingscampagne van 1971 besefte ik
echter dat deze resolutie sociaal-politiek een ramp was waarmee wij hon-
derdduizenden arbeiders, die hun hoop op onze regeerlust hadden gevestigd,
van ons dreigden te vervreemden.

De arbeiders vroegen ons een ei, en wij gaven hun een schorpioen. Was in
1967 nog bijna de helft van de kiezers (48 procent) van mening dat zij veel in-
vloed konden uitoefenen op de samenstelling van het kabinet, in 1971 was
dit teruggelopen tot één vijfde (19 procent). De Nieuw-Linkse revolutie had
precies het tegendeel veroorzaakt van hetgeen werd beoogd. De schuld daar-
van lag bij de oppositie-ideologie die zich inmiddels van het partijkader had
meester gemaakt.

Hoewel de PvdA via het schaduwkabinet de indruk poogde te wekken dat
zij de macht wilde om het land te hervormen, zat de PvdA in feite vastgebak-
ken aan het idee dat macht eigenlijk vies is, dat macht corrumpeert, dat al-
leen via de oppositie het linkse alternatief zichtbaar kan worden gemaakt. Ie-
dereen die werkelijk de macht wilde, werd verdacht gemaakt met kletspraat
over kabinetszetels en pluche.

Op 31 januari 1972 gooide ik de knuppel in het hoenderhok tijdens een
spreekbeurt in Tiel. ‘We moeten met de kvp samen als we willen regeren’, zei
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ik, ‘het kan gewoon niet anders.’ ‘Maar niet met deze kvp. Die zal eerst pro-
gressief moeten worden, zich op afspraken voor de verkiezingen moeten
vastleggen. In zo’n akkoord moeten naar mijn mening ook zodanige staats-
rechtelijke vernieuwingen worden opgenomen, dat de kvp automatisch bij
elke verkiezing weer tot afspraken is gedwongen, bijvoorbeeld via een dis-
trictenstelsel en/of een gekozen formateur. En het regeerakkoord moet zo
links zijn, dat de rechtervleugel van de kvp zich vanzelf afsplitst. Dat bete-
kent dus dat ik bepaald geen oude coalitie wil’.12

Negen maanden later (op 11 september) hield ik eenzelfde pleidooi in
Nunspeet. In beide gevallen was het geschrei te horen tot op de daken van Je-
ruzalem. Dezelfde Nieuw-Linksers die mij in 1967 onder de grootst mogelij-
ke druk hadden gezet om als Kamerlid van de officiële partijlijn afwijkende
standpunten in te nemen, eisten nu van mij dat ik mij als Kamerlid aan de of-
ficiële partijlijn zou houden. Alleen André van der Louw, inmiddels partij-
voorzitter, Han Lammers en Marcel van Dam, beiden inmiddels ook dissi-
denten, verdedigden mijn recht op een vrije meningsuiting.

Vrij Nederland sneerde: ‘Voor Van den Doel geldt kennelijk: liever regeren
dan vooruitzien’.13 Jan Joost Lindner schreef in de Volkskrant: ‘PvdA-Ka-
merlid Hans van den Doel voert in zijn partij eigenlijk een achterhoedege-
vecht voor de kans op rooms-rood. In de fractie is hij bijna de enige, die nog
serieus op deze mogelijkheid mikt.’14 Maar nog geen half jaar later was het
eerste kabinet-Den Uyl, dankzij de steun van André van der Louw, een feit.

Wat heeft Nieuw Links, na tien jaar, bereikt? Voor het beantwoorden van
deze vraag loop ik onze vijf doelstellingen van 1966 nog even langs.

De eerste twee doelstellingen zijn gerealiseerd. Het kabinet-Cals is geval-
len en de wacht is afgelost. In het (eerste) kabinet-Den Uyl zitten de Nieuw-
Linksers Pronk en Vorrink als minister (twee van de zeven) en de Nieuw-
Linksers Meijer, Van Dam en Klein als staatssecretaris (drie van de zes). Bijna
de helft van de Tweede Kamerfractie bestaat uit personen die vroeger in
Nieuw Links actief waren, waaronder Tien over rood-redacteur Arie van der
Hek.

De Nieuw Links-bezetting in de colleges van Gedeputeerde Staten en van
burgemeester en wethouders is minstens even sterk. André van der Louw is
burgemeester van Rotterdam en Han Lammers is landdrost van de IJssel-
meerpolders. In 1966 hadden de Nieuw-Linksers niets te verliezen dan hun
ketenen. In 1976 hebben ze niets te verliezen dan hun ambtsketenen.

De Nieuw-Linkse doelstelling op het gebied van de buitenlandse politiek is
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eveneens bereikt. De koude-oorlogsideologie van minister Luns is door mi-
nister Van der Stoel in de ijskast gezet. Jan Pronk geeft als minister aan de re-
latie Noord-Zuid een groots reliëf. Het Nederlandse beleid op het gebied
van de ontwikkelingssamenwerking dwingt internationaal respect af. Span-
je is geen lid van de navo geworden en in Portugal is de democratie hersteld,
zodat de Nieuw-Linkse bezwaren tegen de navo zijn komen te vervallen.

De Nieuw-Linkse prioriteit voor een gelijkere inkomensverdeling is in het
kabinetsbeleid volledig tot uitdrukking gebracht. De Nota Inkomensbeleid
van het kabinet was gebaseerd op dezelfde theorie van Tinbergen, die ook
Tien over rood tot uitgangspunt had gekozen. Wat betreft de uitvoering van
deze Nota spreken de cijfers van de Miljoenennota 1977 duidelijke taal. Het
weekblad Accent klaagt: ‘We mogen dan met ons allen de indruk hebben dat
er van het (verkiezingsprogramma) Keerpunt ‘72 van de progressieve drie in
de praktijk zo goed als niets overeind is gebleven, op één punt hebben Den
Uyl c.s. zich door geen enkel economisch dal van de wijs laten brengen. Dat
is het punt van de nivellering van de inkomens.’15 Zo is het toevallig ook nog
eens een keer.

Maar op het gebied van de fundamentele democratisering van de samenle-
ving en op het gebied van de centralisatie van de inkomensvorming bij het
parlement heeft het kabinet-Den Uyl in mijn ogen geen nieuwe doorbraken
tot stand gebracht. Dit heeft naar mijn mening twee oorzaken.

De eerste oorzaak is gelegen in het feit dat de Nieuw-Linksers van het eer-
ste uur de ingewikkelde vraagstukken van de democratie wetenschappelijk
onvoldoende hadden doordacht. Voor een uitwerking van deze stelling ver-
wijs ik naar de onder mijn naam gepubliceerde maar door mijn echtgenote
samengestelde bundel Lastig Links.16

Hier moet ik volstaan met het aanstippen van twee voorbeelden. De
Nieuw-Linksers wilden polarisatie van politieke standpunten via het sluiten
van regeerakkoorden en het instellen van programcolleges. Zij zagen niet
dat regeerakkoorden en programcolleges juist de ingebouwde tendens heb-
ben om de polarisatie van standpunten te liquideren, doordat de regeerders
(respectievelijk de bestuurders) gedwongen zijn op het politieke midden te
mikken teneinde een verkiezingsnederlaag te ontlopen.

Een tweede voorbeeld. De Nieuw-Linksers wilden massale politieke parti-
cipatie van de basis door zich namens die basis tot in details met alle politie-
ke beslissingen tegelijk te gaan bemoeien. Ze zagen niet dat juist daardoor
een ijzeren wet van de oligarchie in werking treedt, waardoor de basis van
zijn invloed wordt beroofd: er wordt zoveel beslag gelegd op vergadertijd en
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vergaderenergie, dat de gewone man er moe van wordt en thuis blijft. Als ge-
volg van de werking van deze ijzeren wet is er in de afgelopen tien jaar geen
fundamentele democratisering opgetreden, niet in de Partij van de Arbeid,
niet in de gemeenten, niet op de universiteiten, maar is overal de elite van
weleer vervangen door een nieuwe elite.

De hoofdoorzaak van het falen van Nieuw Links ligt echter niet in gebrek
aan theoretische scholing maar in de opkomst van een ‘nieuwe’ ideologie,
Oud Links geheten, die Nieuw Links in de PvdA geheel heeft overwoekerd.

In 1966 had Nieuw Links het recht opgeëist (en goeddeels gekregen) van
openlijke kritiek op de partij en erkenning bedongen van een pluriforme par-
tijstructuur. De cpn-leider Marcus Bakker, met wie ik in 1967 vaak in de
trein en achter het groene kamergordijn discussieerde, wierp me toen al voor
de voeten dat het begrip ‘pluriformiteit’ niets anders was dan een kreet om
de interne partijmacht te veroveren en hij voorspelde dat wij als wij eenmaal
de macht zouden hebben, met de ‘pluriformiteit’ korte metten zouden ma-
ken.

Zijn voorspelling is uitgekomen. Degenen die in de PvdA vandaag minder-
heidsposities innemen inzake werkloosheidsbestrijding, inkomenspolitiek
of buitenlands beleid, zijn opnieuw voorwerp van een ketterjacht die herin-
neringen oproept aan de jaren zestig, toen de marxist Theo van Tijn het ont-
slag van Kees de Galan als directeur van de Wiardi Beckman Stichting eiste
omdat deze zich had uitgesproken voor... een geleide loonpolitiek.

Wie had in 1966, toen wij ervoor pleitten de werknemers directe invloed te
geven op het bestuur van hun ondernemingen, kunnen denken dat in 1976
de Federatie Nederlandse Vakbeweging een dergelijke invloed principieel
zou afwijzen omdat Oud Links vindt dat de arbeiders er niet rijp voor zijn en
zouden worden ingekapseld in een kapitalistische structuur?17 Ed van Thijn,
nu PvdA-fractieleider in Den Haag, heeft terecht opgemerkt dat we moeten
ophouden met zeuren over de geringe voortgang van de democratisering van
de ondernemingsstructuur, want om een dergelijke democratisering was het
kabinet nu eenmaal niet gevraagd.

De geleide loon- en inkomenspolitiek is reeds op het Groninger partijcon-
gres over de inkomensverdeling (1970) op voorstel van Oud Links ten grave
gedragen. Sindsdien is het ál vrije vakbondsactie wat de partijklok slaat.

Tien jaar geleden werd Tien over rood door Anne Vondeling gebrek aan
kwaliteit verweten. Dat mocht gelden voor de democratieparagraaf, maar
de sociaaleconomische paragraaf van Tien over rood geeft de sleutel tot op-
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lossing van de grote sociaaleconomische problemen van de jaren tachtig: de
afnemende economische groei, de milieuvervuiling en de grote structurele
werkloosheid, die immers onder meer opgevangen moeten worden door een
voortgaande expansie van de bestedingen in de publieke sector.

De centrale boodschap van Tien over rood, een geleide inkomenspolitiek,
is verbazingwekkend actueel. Maar deze boodschap wordt door weinig
Nieuw-Linksers meer gehoord en verstaan. Soms lijkt het erop dat zich on-
der de PvdA-bestuurders nog maar één echte Nieuw-Linkser bevindt, een
Nieuw-Linkser van het laatste uur. Zijn naam is Joop den Uyl.
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Aan mijn nek buiten het raam gehouden

Tom Pauka

In 1965 had ik kennis aan Hanne L., een Deense ontwerpster van schemer-
lampen (bordlamper), en vanwege haar artistieke beroep kwam ik toen
soms in een Kopenhaags café waar kunstenaars elkaar ontmoetten. Hier is
het dat ik voor het eerst een van de schokken gevoeld heb die voorafgingen
aan het ontstaan van Nieuw Links. Tijdens een beetje rommelig gesprek
vroeg een oudere heer in het Engels (dus het was de bedoeling dat ik het zou
verstaan) aan Hanne: ‘Is dat cola wat die jongen drinkt?’, wat Hanne beves-
tigde, waarop die man zei: ‘Heel goed, dan neukt hij straks beter.’

Ik heb een tweeslachtige verhouding met onbetamelijkheid. Als ik ermee
geconfronteerd word, ga ik door de grond van schaamte, maar het heeft
ook een geheime aantrekkingskracht. In dat café wilde ik door de grond zin-
ken: iedereen keek naar mij en nam mij zogezegd de maat. Alleen de man die
mij die streek geleverd had – ik weet nog dat hij zijn grijze haar in een staart-
je droeg; een formidabele tegenstander dus als ik iets had willen zeggen –
was alweer met iemand anders in gesprek over een ander onderwerp. Dit-
maal was ik de pineut, maar in een stil hoekje van mijn geblesseerde ikje
smeulde ook een beetje bewondering, want onbetamelijkheid is ook... Hoe
zal ik het zeggen. Mits goed gekozen is het een sublieme vorm van autono-
mie.

Ik kom nog terug op Hanne L., die gezien had hoe ik in verlegenheid ge-
bracht was en die nu loerde op een kans om mij voorgoed te genezen.

In 1949 werd ik lid van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), en daar hoorde ik
van een rebellie in Den Haag, waar men rode wijn had gedronken en naar
Franse chansons had geluisterd, dit onder aanvoering van een zekere Arie (la-
ter bekend als André) van der Louw. Dit was zo extreem onbetamelijk dat
Van der Louw afgezet werd als bestuurder en door een college van PvdA-
 notabelen ongeschikt werd verklaard om nog ooit een bestuurlijke functie te
vervullen. Dit incident vond ik huiveringwekkend aantrekkelijk. Zelf heb ik
het destijds in de kunst van het onbetamelijke nooit verder gebracht dan het
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meenemen van twee paar bokshandschoenen naar een AJC-sportvakantie-
kamp in Wijlre in Limburg, waar een tolerante kampleiding weigerde om
hier een kwestie van te maken.

In het begin van de jaren zestig kwam ik Van der Louw weer tegen bij de
VARA; hij was perschef, ik chef van de actualiteitenrubriek, toen geheten Din-
gen van de Dag. De VARA was onderdeel van de zogeheten ‘rode familie’,
wat betekende dat je als radiojournalist solidair moest zijn met de partij, de
krant (Het Vrije Volk) en de vakbond (het Nederlands Verbond van Vakver-
enigingen, NVV), waarbij het begrip ‘solidariteit’ nogal smal werd uitgelegd.
Kritiek was uitgesloten. Er diende positief bericht te worden. Als dat niet
kon, dan deed de VARA er het zwijgen toe. In 1957, het begin van mijn radio-
carrière, toen ik nog als freelancer meewerkte, werd ik een keer berispt van-
wege een reportage over de beroerde situatie van Algerijnen in Parijs. Ik had
moeten bedenken dat dit gezien kon worden als kritiek op de Franse rege-
ring, en die werd op dat moment geleid door de socialist Guy Mollet. Later,
als actualiteiten-chef, moest ik leidinggeven aan een groepje radioverslagge-
vers en moest ik dus zorgen dat de onuitgesproken maar vanzelfsprekende
beleidslijn gehandhaafd werd.

Ik herinner me een paar kwesties. Een van onze verslaggevers maakte een
reportage over de oprichting van een onafhankelijke kunstenaarsvakbond.
Dat hadden wij niet mogen doen, wij hadden aan die oprichting geen aan-
dacht mogen geven. Het ontstaan van bonden buiten het NVV was namelijk
ongunstig voor het NVV en daarom ongewenst. Rebelse geluiden in de PvdA
kregen alleen aandacht in de vorm van commentaren van loyalisten. Bepaal-
de personen dienden geheel genegeerd te worden. Bijvoorbeeld Jan Cremer.
Jan Cremer? Ja, Jan Cremer. Deze had in 1964 een boek geschreven (Ik Jan
Cremer), en wij hadden volgens de heer Broeksz, omroepsecretaris (de hoog-
ste baas van ons omroepbedrijf), moeten weten dat hieraan geen aandacht
besteed mocht worden omdat het ten eerste een waardeloos boek was en
voorts omdat de ouders van Jan Cremer trouwe partijgenoten waren die Jan
met zijn boek veel verdriet deed. De heer Broeksz bracht zelfs een bezoek aan
onze afdeling om dit toe te lichten. Een van mijn rebelse medewerkers vroeg
toen of de heer Broeksz misschien een lijstje kon maken met mensen die we
over het hoofd dienden te zien, waarop de heer Broeksz instemmend reageer-
de, en vanaf toen hing er dus in ons kantoor een lijst met namen onder de
kop ‘Personae Non Gratae’.
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Maar nu – we schrijven dan 1965 – begint een nieuw tijdperk. We merken
dat ’t geen gevolgen heeft als we de oekazes van de leiding negeren. Ik zeg eer-
lijk: ik vind dit moeilijk. Maar we interviewen gewoon wie we willen, zonder
er acht op te slaan of dit misschien nadelig is voor iemand van de rode fami-
lie, en daar horen we meestal niets over. Een heel enkele keer word ik nog ter
verantwoording geroepen, er is iets uitgezonden wat niet zo leuk was voor
Het Vrije Volk en ik moet hier over spreken met de heer Broeksz. Ik leg uit-
voerig uit dat het verhaal goed gecheckt is en honderd procent wáár, waarop
de heer Broeksz antwoordt: ‘Niet alles wat waar is hoeft uitgezonden te wor-
den.’

André van der Louw en ik zijn tussen de middag in het VARA-gebouw
meestal te vinden aan dezelfde kantinetafel. In klein gezelschap, vaak met
ook Jan Nagel van de partij, wordt daar diepgravend geanalyseerd hoe het
staat met de wereld, Nederland en de VARA. De dominante visie aan die tafel
is – ik vat het nu kort samen – dat de partij (de PvdA dus) zich opent naar
rechts en zich afsluit voor links. Wie kritiek heeft op de NAVO wordt door de
notabelen in de partij beschouwd als een meeloper, eigenlijk een verkapte
communist. Het denken zit muurvast. Wat wij – wij van de VARA – kunnen
doen is ruimte bieden voor nieuwe ideeën. Hierbij kijkt men voornamelijk
naar mij.

Heb ik ooit te kennen gegeven dat ik het moeilijk vond om de wetten van
de betamelijkheid te negeren? Ik denk het niet. Aan de tafel van André waren
we met rebellen onder elkaar. Ook daar heerste een bepaalde betamelijkheid,
namelijk dat je niet bang mocht zijn om over de schreef van de betamelijk-
heid te gaan. In zekere zin maakte het establishment het ons moeilijk door
zo’n weifelend soort tegenstand te bieden. Het was alsof we werden be-
schouwd als een onvermijdelijk kwaad dat je niet daadkrachtig kon bestrij-
den zonder het hele organisme te beschadigen.

En dan hebben we ineens een naam: Nieuw Links In De Partij van de Ar-
beid. Er zijn een paar uitgangspunten die we ingang willen doen vinden. Eén
daarvan, het minimumprogramma, irriteert de partijbonzen in bijzondere
mate. Wij vinden dat de PvdA bij verkiezingen een paar punten moet formu-
leren die in een regering in ieder geval gerealiseerd moeten worden; zo niet,
dan doen we niet mee. Dit vindt de partijleiding een slecht idee: het maakt
het voor andere partijen makkelijk om ons buiten de regering te houden en
het beperkt de onderhandelingsruimte voor de partijleiding. Nu komt er een
formele oekaze van meneer Broeksz. Het woord ‘minimumprogramma’ mag
in onze uitzendingen niet gebruikt worden. Het woord is taboe. Begrepen?

Aan mijn nek buiten het raam gehouden
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Tja... maar het leven gaat door. Aan het einde van diezelfde week vindt onder
leiding van George Cammelbeeck, nota bene Eerste Kamerlid voor de PvdA,
op prime time een radiodiscussie plaats over het onderwerp minimumpro-
gramma.

Ik had mijn verdediging al klaar: het afgelasten van de al lang tevoren
voorbereide uitzending zou meer aandacht hebben gekregen dan de uitzen-
ding zelf. Knap nietwaar? Maar er gebeurde niets. De leiding was nergens te
bekennen.

Aan het einde van André’s leven, nu ruim tien jaar geleden, hebben hij en ik
dit onderwerp nog eens uitvoerig besproken: de ambivalente houding van
onze tegenstanders. Natuurlijk, er waren een paar notabelen die ons werke-
lijk haatten en die daar ook luide uiting aan gaven. Maar de leiding van de
partij leek ons van het begin af te beschouwen als iets onvermijdelijks dat
door de tijdgeest naar binnen was geblazen en waarvan je de opmars hoog-
uit kon vertragen, zoals met name partijleider Joop den Uyl deed door bana-
nenschillen voor ons neer te leggen. Het staat allemaal in André’s boek De
razendsnelle opmars van Nieuw Links, waar ik hem in de drie laatste maan-
den van zijn leven mee heb geholpen.1 Daar in André’s flat in Scheveningen
heb ik me gerealiseerd hoe belangrijk Nieuw Links moet zijn geweest in het
leven van André, en misschien ook wel in dat van mij, al zou ik (denk ik) niet
zo ver gaan om mijn laatste restje levenskracht eraan te wijden. Maar André
wilde bijvoorbeeld graag nog een keer terugkijken op een vinnig gesprek tus-
sen Hans van den Doel en mij tijdens het weekend waarin we Tien over rood
schreven. Hans wilde, liefst in Bijbelse bewoordingen, in de tekst opgeno-
men zien dat van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap de Gelijkheid het be-
langrijkst was. Want Gelijkheid was van ons, de Vrijheid was van de libera-
len en de Broederschap van de confessionelen. Ik bracht daartegenin dat als
er maar één van die drie idealen gerealiseerd was, dat ’t het best broeder-
schap kon zijn, want aan vrijheid alleen heb je niks, en aan gelijkheid alleen
ook niet. Enfin, erg belangrijk was die discussie niet, en ik won ’m ook niet,
want niemand won van Hans. Maar het blokkeerde mijn denken een beetje,
en ik geloof niet dat ik veel aan de tekst van Tien over rood heb bijgedragen,
behalve dan de titel.

Broederschap. We kwamen er nog het meest in de buurt op de tuinfeesten
achter mijn huis in Driebergen. Daar, tussen de naar de mode van die tijd ver-
waarloosde struiken, hadden we écht plezier met elkaar en konden we ge-
loof ik ook elkaar onbelemmerd waarderen. Beroemd is de scene waarin
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Han Lammers de spuitmond van de spiritusfles op de barbecue richt, waar-
door hij opeens een vlammenwerper vastheeft, die hij dan per ongeluk richt
op de vrouw van André, die als een fakkel staat te branden, waarna ik me op
haar stort en met haar samen door het gras rol – niks aan de hand, zelfs geen
brandschade aan haar kleren.

Er wordt bij die feesten over heel veel niet gesproken.
Als André en ik er later in Scheveningen op terugkijken, kunnen we goed

verklaren waarom sommige zeer spraakmakende thema’s van de jaren zestig
niet in ons boekje voorkomen. Geen woord (bij voorbeeld) over het herrezen
feminisme. Wat een mooie ideologie was dat eigenlijk. Het was niet zomaar
een mening; alles wat je vond had ook betrekking op het eigen dagelijks le-
ven. Milieu, ook zo’n onderwerp. Maar ja, daar spraken we niet over, zegt
André, omdat we wisten, of konden vermoeden, dat we het daarover diep-
gaand oneens zouden zijn.

Ik ben ook niet blijven zeuren over broederschap. Er kwam een kabinet
met een redelijk linkse signatuur en een paar jaar lang leek het erop dat het
misschien zou lukken om meer gelijkheid (toen ‘spreiding’ genoemd) gereali-
seerd te krijgen. Ik zat er dichtbij, want ik was van de VARA naar de Tweede
Kamer verhuisd, waar ik Ed van Thijn ging helpen bij zijn werk als fractie-
voorzitter. Maar mijn enthousiasme en mijn betrokkenheid bij Nieuw Links
namen een beetje af. Ik had in toenemende mate het gevoel dat we ons druk
maakten over dingen die er bijna toe deden. Ik heb mij nooit een echte analy-
ticus gevoeld, meer iemand die een groeiende twijfel met zich meedraagt.

En dat is zo gebleven tot de huidige dag. Ik denk nu veel na over het onder-
werp bestaansonzekerheid. Het zou mooi zijn als ik er nog eens met André
over kon praten, hoe bestaansonzekerheid het leven van heel veel mensen
vergiftigt omdat ze geen plannen kunnen maken, hoe het arme mensen opzet
tegen nog armere mensen, hoe het in de hele westerse wereld leidt tot succes-
sen voor mensen als Geert Wilders. Het echte dilemma voor de sociaaldemo-
cratische politiek blijft onbesproken: dat je enerzijds door flexibilisering
meer arbeid creëert (wat volgens mij helaas de waarheid is), terwijl je tegelij-
kertijd een niet eerder vertoonde bestaansonzekerheid introduceert. Précari-
té heet dit in het Franse debat, opgelaaid na de introductie van nieuwe wet-
ten die de Franse arbeidsmarkt moesten flexibiliseren. Ik beweer niet dat de
PvdA zich met onbelangrijke zaken bezighoudt, maar ik heb opnieuw (of
nog steeds) het gevoel dat de inspanningen van de partij net een ietsje naast
de onderwerpen liggen waar het echt over zou moeten gaan.

‘Ja maar’, zei André, ‘jij wil het altijd hebben over dingen die de politiek
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nou juist zo moeilijk kan organiseren. Ik bedoel, broederschap... jawel, goeie -
dag, hoe ga je dat regelen, dat is dan meteen de vraag.’

Hetzelfde geldt voor precariteit. Als het een Nederlands woord zou zijn,
zou het onbestendigheid betekenen. En, net als in de geluksdiscussie, zullen
de beoefenaars van traditionele politiek je meteen vertellen dat, Tom, luister
nou eens, het hele leven is onbestendig, weet jij zeker dat je morgen nog leeft,
dus wat kan de politiek hier bijdragen, dat moet je jezelf afvragen. Oké, doe
ik, ik vraag het me af. En ik geef toe, de fundamentele onbestendigheid blijft
bestaan. Maar er is een soort van nullijn waar de politiek voor zou moeten
zorgen.

Hoewel de tijd die we hadden beperkt was, hebben André en ik toen toch
ook nog een keer een gesprek gevoerd over betamelijkheid, dus over de moei-
te die ik had om grenzen te negeren, zelfs als ik die grenzen niet helemaal re-
delijk vond. Er was verder niemand bij, dus dat scheelde. Het punt was: ik
had groot respect voor meneer Broeksz. En ik had eigenlijk een groot geloof
in de broederschap van de welwillenden, dus ik had bij wijze van spreken de
rode familie zelf kunnen uitvinden. Toch hoorde ik thuis in het kamp van de
rebellen.

‘Heb je ooit’, zei André, ‘iets anders gestemd dan PvdA? Of zie je dat ooit
gebeuren?’

‘Nee, dat niet.’
‘Maar wel af en toe met de pest in je lijf zeker.’

André begreep mij. Als dank vertelde ik hem de afloop van mijn akelige
avontuur in Kopenhagen. We kwamen die avond terecht in een hotel, en op
zeker moment, ik geloof nadat ze gedoucht had, trok Hanne L. mijn over-
hemd aan om nog even een sigaret te roken. ‘Wat zie je er fantastisch uit’, zei
ik, ‘zo’n overhemd wordt gewoon een soort baljurk als jij ’m draagt.’

‘Meen je dat?’ zei Hanne. Met een valse lach, weet ik achteraf.
‘Ja natuurlijk, je bent onweerstaanbaar.’
‘Dan gaan we nog even naar de bar’, zei ze, en stond op.
‘Eh... moet je niet...’ Ik keek omlaag.
‘Ja natuurlijk,’ zei ze, ‘ik trek wel schoenen aan.’
Dus even later stonden we in de lift, Hanne met overhemd en schoenen, ik

met mijzelf, of wat daarvan over was.
Hierna dronken wij beiden twee glazen bier in de bar, waarbij Hanne een

gesprekje voerde met de barman, maar in het Deens, zodat ik buitengesloten
was.
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Terug in de hotelkamer zei Hanne dat je een kind met hoogtevrees bij zijn
nekvel moet pakken en ’t buiten het raam moet laten bungelen. Daarna kus-
te ze mij en zei: ‘Nou heb jij nooit meer last van verlegenheid.’

Maar daar had ze dus ongelijk in. Ik ben de rest van mijn leven min of meer
een rebel gebleven, maar wel altijd beschroomd.

Aan mijn nek buiten het raam gehouden
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De razendsnelle opmars van Nieuw Links

André van der Louw1

Inleiding

Dit boek gaat over een vraag die mij de jaren door heeft beziggehouden.
De feiten zijn dat in september 1966 een tamelijk toevallig cafégezelschap

in drie dagen een boekje samenstelde met ideeën om de PvdA wat op te fris-
sen, en dat minder dan drie jaar later, in maart 1969, iemand onhandig over
een podium danst omdat het PvdA-congres zojuist de verantwoordelijkheid
voor de partij in handen van dat cafégezelschap heeft gelegd...

Het Nieuw Links-optreden is vaak gebruikt als voorbeeld om aan te geven
hoe partijen plotseling een diepgaande verandering kunnen ondergaan.

Soms werd zelfs gesuggereerd, dat Nieuw Links de PvdA had overgenomen.
Maar die beweringen kwamen meestal van de uitgesproken vijanden van
Nieuw Links, zoals die zich bijvoorbeeld verenigd hadden in het Democra-
tisch Appèl. Dat paste in het beeld van een beperkt aantal wilde radicalen,
die met antidemocratische kunstgrepen de partij naar zijn hand had gezet.
Algemener en ook iets geobjectiveerder is de mening dat Nieuw Links bin-
nen de PvdA een razendsnelle opmars heeft gemaakt.

Het geschrift dat nu voor u ligt maakt duidelijk, dat er ook op deze visie
heel wat af te dingen valt.

Als een cynicus terugkijkt ziet hij een machtsgreep. De afgevaardigden op
het congres zijn in hun afdelingen via manipulatie aan hun mandaat geko-
men. En André van der Louw heeft samen met Ger Klein een aan chantage
grenzende druk op de congresgangers uitgeoefend, waardoor ze al die
Nieuw-Linksers wel moesten kiezen.

Maar zelfs als u dit gelooft, is het dan een verklaring? We hebben te maken
met een politieke partij die haar wortels diep in het verleden heeft, die grote
staatslieden heeft voortgebracht, die vanaf de eerste keer dat er algemene ver-
kiezingen plaatsvonden steeds een draagvlak had bij een kwart tot een derde
van de bevolking. Zo’n partij valt toch niet zomaar om? In de drie jaar dat de
opkomst van Nieuw Links geduurd heeft, stonden in de PvdA grote mannen
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aan het roer, mensen als Burger, Roemers, Vondeling, Broeksz, Vredeling,
Nederhorst. Die gaan toch niet zomaar opzij? Zij hadden de vara tot hun
beschikking en de krant Het Vrije Volk. Tegen zo’n geweld is toch een los-
vast cafégezelschap niet opgewassen?

Ik duik nu in aantekeningen, brieven, caférekeningen met een krabbeltje
achterop, vergaderstukken en notulen om een zo getrouw mogelijk beeld
van die drie jaar te schetsen. Daarnaast zal ik me af en toe laten gaan in een
beschrijving van een persoon of een verschijnsel. En de derde lijn die ik wil
volgen is de verwijzing naar wat er op het moment dat we zo druk waren ons
als Nieuw Links omhoog te worstelen, in de samenleving gebeurde. Bij el-
kaar moet dat een antwoord opleveren op de vraag welke geniale strategie
wij onbewust hebben gevolgd. Wat deed uiteindelijk de verantwoordelijk-
heid voor de partij in onze handen belanden?

Ik reken erop dat u en ik bij de epiloog wijzer zullen zijn dan nu.

…

Epiloog

Wat een ellende!
Dat waren de eerste woorden van mijn echtgenote nadat ze het dagboek-

deel van het manuscript had gelezen. Hoe hebben jullie dat in godsnaam vol
kunnen houden?

Het antwoord, let goed op Annelies, is tweeledig. Allereerst waren er de
persoonlijke betrekkingen. Er wordt vaak cynisch gedacht over persoonlijke
vriendschappen in de politiek. Niet ten onrechte. Daarom vind ik het bijzon-
der, dat veel Nieuw-Linksvriendschappen zijn blijven bestaan. De ‘zeven’
van het beruchte partijbestuur zijn elkaar praktisch allemaal tot aan het eind
van hun dagen minstens twee keer per jaar blijven ontmoeten. Door de jaren
heen ben ik ook bevriend gebleven met Wim Meijer, Jan Nagel, Marcel van
Dam, Hans Kombrink, Piet de Ruiter, Relus ter Beek en natuurlijk Tom Pau-
ka, die bereid was bij de samenstelling van dit boekje, als adviseur en redac-
teur te fungeren. Daarvoor ben ik hem zeer dankbaar.

Tot zijn dood toe ben ik samen met Han Lammers en Carla in hun tweede
huis en zij in ons Ardeens verblijf ons traditionele borreltje blijven drinken,
waarbij de wereld niet onbesproken bleef. Het contact met Hans van den
Doel is met name de laatste jaren beperkt gebleven tot uitwisseling van vrien-
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delijke nieuwjaarskaarten tussen Den Haag en Friesland, maar door enkele
tussentijdse ontmoetingen weet ik, dat hierover bij Hans niet de minste bit-
terheid ontstond. Dat betekent overigens niet, dat de politieke opvattingen
parallel liepen.

Maar dat was ‘toen’ ook al niet zo.
Maar met persoonlijke betrekkingen bedoel ik eigenlijk meer dan vriend-

schap. We steunden elkaar en inspireerden elkaar en vochten met elkaar.
Soms ging het er zelfs heel hard aan toe, maar zo’n botsing met Laurens ten
Cate onderging ik toch meer zoals je ruzie kunt maken met je broer.

Een andere reden waardoor we het konden volhouden was, denk ik, dat
we min of meer leefden in het besef dat modernisering van de partij onont-
koombaar was. Al leek het vaak niet zo, we hadden het tij mee. Dat zie ik nu
duidelijker dan toen ik helemaal aan het begin mijn schoenendoos met aan-
tekeningen omkeerde.

Omwentelingen vinden nooit plaats als de machthebber op zijn sterkst is,
maar altijd bij tanende macht. Toen Nieuw Links ontstond, had de PvdA de
‘Nacht van Schmelzer’ achter de rug. We waren door de kvp in de steek gela-
ten, maar het leek erop alsof we niet anders zouden kunnen doen dan weer
met hangende pootjes bij de kvp terugkeren. Een andere strategie om weer
aan de bak te komen was er niet. Tegelijk vond niemand in de partij dat aan-
trekkelijk. Dus er was totale stilstand. Geen ideeën. Kraak noch smaak. De
partij was compleet uitgeblust.

Die situatie schiep eigenlijk een vacuüm waarin het alternatief dat Nieuw
Links bood ook bij sommige leidinggevenden van de oude garde in een be-
hoefte voorzag. Is dat te sterk uitgedrukt? Ik herinner me uit mijn tijd bij de
vara dat er een documentaire gemaakt was over milieuschade die de uitbrei-
ding van de Rotterdamse haven met zich mee zou brengen. Dat programma
had stof doen opwaaien en Bert Garthoff wilde het in zijn zondagmorgen-
programma herhalen. Wim Thomassen, de PvdA-burgemeester van Rotter-
dam, belde met Jan Broeksz en eiste dat die herhaling verboden zou worden
omdat het programma kritiek bevatte op beleid van de Rotterdamse PvdA.
Broeksz weigerde dat. Dat was al bijzonder, want hij was echt iemand van de
oude stempel, maar nog opmerkelijker was dat hij zorgde dat wij dat te we-
ten kwamen. Misschien hecht ik te veel waarde aan zo’n enkele gebeurtenis,
maar in ieder geval: de leiding van de partij en in breder verband ‘de bewe-
ging’ was zich bewust dat het verdorring met zich mee zou brengen als men
ons uit de partij zou bonjouren. Sjeng Tans, de voorzitter, was geen krachtige
leider, maar hij ging heel ver in zijn wens om de zaak bij elkaar te houden. Hij
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voorkwam de vaak gevraagde royementen. Zijn tegenspelers bij Nieuw
Links wilden ook per se geen scheuring. Als je in zo’n situatie de wind van de
geschiedenis een beetje in de rug hebt, zijn wonderen mogelijk.

In de congressen behoorde altijd ongeveer een derde deel van de afgevaar-
digden tot de echte Nieuw Links-aanhang. Dat er desondanks een anti-kvp-
resolutie werd aangenomen waarvan de oude garde dacht (en zei) dat het de
PvdA voorgoed zou isoleren, geeft aan dat er een tweede, meer diffuse groep
van sympathisanten was, bereid om naar beide kampen te luisteren en ver-
volgens de stem te bepalen. Men liet zich niet bang maken en wees samen-
werking met de kvp af. Het congres had een betere politieke antenne dan de
leiding op dat moment, want uiteindelijk is dat besluit de opmaat geworden
tot het meest linkse kabinet dat Nederland ooit gehad heeft, kunstig in el-
kaar geflanst door het oude kanon mr. J.A.W. Burger.

Heeft Nieuw Links een duurzame verandering in de PvdA tot stand ge-
bracht? Ik denk het niet. In mijn tijd als voorzitter (begonnen twee jaar na de
berendans) heb ik veel werk gemaakt van de PvdA als actiepartij. Ik was er
vóór dat PvdA’ers functies in de wijken zouden gaan bekleden en op die ma-
nier, als een soort ombudslieden, contact zouden krijgen met wat later de pu-
blieke agenda is gaan heten. Maar zoiets moet je onderhouden. Als je niks
doet wordt de PvdA zó weer een bestuurderspartij. Veel later heeft Felix Rot-
tenberg het nog eens geprobeerd, maar ja, je bent er niet met hier en daar ge-
talenteerde mensen parachuteren. Felix richtte zich ook exclusief tot de ‘cul-
tuurgevoeligen’ in de partij. Dat is een belangrijke stroming, maar de kunst
is nu juist om aandacht voor de cultuurgevoeligen te verenigen met aandacht
voor de traditionele arbeidersaanhang. Nieuw Links was, behalve een groep
die actie voerde, ook een club waarin je elkaar bij de les hield op een punt als
dit.

Ronduit ongelukkig heb ik me gevoeld in de periode Kok-Melkert. We wa-
ren weer min of meer terug bij af. Natuurlijk heb ik toen wel eens gedacht,
zouden we niet nog eens in opstand moeten komen, maar dan sprak ik me-
zelf kalmerend toe: André, André, als het echt zo erg is als je denkt komen er
vanzelf weer mensen die tegen de oude kanonnen zeggen dat ze het roer be-
ter uit handen kunnen geven. De partij gaat niet zomaar verloren.

De wederopstanding van de partij na Kok, Melkert en Fortuyn is overi-
gens niet veel minder wonderlijk dan de razendsnelle opmars van Nieuw
Links. Ik ben benieuwd of er iemand een schoenendoos met aantekeningen
heeft over die periode.

André van der Louw
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Nieuw Links en D’66

Arie van der Zwan

Rol van het politieke klimaat bij het ontstaan van 
Nieuw Links en D’66

Welke ook de verdiensten geweest mogen zijn van de PvdA als regeringspart-
ner van de Katholieke Volkspartij (KVP) in de rooms-rode samenwerking ge-
durende de naoorlogse wederopbouwperiode, toen ze in 1958 door diezelfde
KVP in de oppositie gedrongen werd, kon ze haar draai moeilijk vinden. Ze
bleef hunkeren naar regeringsdeelname: in feite was de doorbraakgedachte
die in 1945-’46 aan de ombouw van de Sociaal-Democratische Arbeiderspar-
tij (SDAP) tot PvdA ten grondslag lag, er helemaal op gericht om de electorale
basis te verbreden, zich voor regeringsdeelname te kwalificeren en zo het voor-
oorlogse isolement te doorbreken. Op die begerigheid had de KVP al bekwaam
ingespeeld door na de eerste naoorlogse verkiezingen die voor de PvdA een
bittere teleurstelling inhielden, de voorwaarden voor samenwerking te dicte-
ren. De rooms-rode samenwerking kreeg weliswaar gestalte, maar dan wel
met de KVP als leidende partij. Toen de PvdA zich bij latere verkiezingen elec-
toraal herstelde en voor de dominantie van de KVP een bedreiging begon te
vormen, besloot die partij de basis van de coalitie te verbreden, waardoor de
PvdA alsnog in een minderheidspositie kwam te verkeren. Zich daaraan ont-
trekken door voor de oppositie te kiezen en zo de kiezer te laten beslissen over
de krachtsverhoudingen, was voor de PvdA-leiding kennelijk geen optie. Pas
toen ze door de KVP in 1958 de wacht kreeg aangezegd zat er niets anders op,
maar ze bleef zich verongelijkt tonen over zoveel ondankbaarheid.

De krampachtigheid die van die houding het gevolg was heeft ertoe bijge-
dragen dat het de PvdA in de oppositie niet lukte om de kiezer een geloof-
waardig alternatief te bieden; electoraal maakte ze in die jaren niets klaar.
Die verstarring werd in 1963 doorbroken toen de partij onder leiding van
Anne Vondeling succes had in haar oppositie tegen het kabinet-Marijnen
van confessionelen en liberalen, dat al tijdens de vorming ervan met tegensla-
gen te maken had en nooit echt uit de verf kwam. Het had er alles van weg
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dat het kabinet de rit niet zou uitzitten en dat de PvdA dan op een klinkende
overwinning zou afstevenen. Die vooruitzichten werden nog gunstiger toen
het kabinet door stuntelig optreden van premier Victor Marijnen in 1965 in-
derdaad ten val kwam. Er leek geen andere uitweg dan het uitschrijven van
nieuwe verkiezingen.

De verbijstering was groot toen bleek dat de leiding van de PvdA in plaats
van er vol in te gaan, zich door sociaal voelende kringen binnen de KVP liet
lijmen om zonder nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer in zee te gaan
met de partij die ze net vol overgave bestreden had. Dat ze daarmee de KVP
een electorale afgang bespaarde, paste in de wijze waarop de PvdA, als het
erop aankwam, de KVP het hof bleef maken, hopende op een nieuwe periode
van rooms-rode samenwerking. Daar kwam bij dat ze zich liet afschepen
met Jo Cals als premier, die binnen de KVP weinig draagvlak had, en daar-
mee een levensgroot risico nam. De KVP-fractie had in meerderheid niet de
minste trek om aan een nieuwe periode van rooms-rode samenwerking te be-
ginnen. De PvdA had zich door haar overhaaste en ondoordachte actie van-
uit de rol van favoriet in een kwetsbare positie gemanoeuvreerd, iets wat ook
de KVP-fractie niet was ontgaan.

De verontwaardiging binnen de PvdA was enorm: nooit eerder in haar be-
staan kwamen allerlei afdelingen zo openlijk in verzet, of het moesten de po-
litionele acties in Indonesië geweest zijn die de PvdA, ook al was het contre
coeur, voor haar rekening genomen had. Niet alleen werd het besluit van de
leiding voor de positie van de partij zelf als een zwaktebod gezien, ook uit de-
mocratisch oogpunt was het aanvechtbaar. De meerderheid van de bevol-
king was ervan overtuigd – mede onder invloed van de bekwame oppositie
van de PvdA tegen het regeringsbeleid – dat het oordeel over wat er na de val
van het kabinet-Marijnen stond te gebeuren aan de kiezer was, terwijl de be-
sluitvorming daarover nu door binnenskamers overleg was gekaapt.

Financieel kwam het nieuw gevormde kabinet-Cals-Vondeling al snel in
problemen, en de onbetrouwbaarheid van de KVP werd weer eens zichtbaar
toen haar Kamerfractie minister van Financiën en vicepremier Vondeling in
een onmogelijke positie bracht. Tijdens de ‘Nacht van Schmelzer’ in oktober
1966 trok zij de stop uit het bad en maakte zo een einde aan een kabinet dat
er nooit had mogen komen. Het daarbij door de KVP gehanteerde scenario
vertoonde een opvallende gelijkenis met de wijze waarop de PvdA-minister
van Financiën Henk Hofstra in 1958 ten val was gebracht.

De PvdA kreeg in de publieke opinie de volle laag en het hele politieke stel-
sel kwam door de aanvechtbare wijze waarop twee achtereenvolgende rege-
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ringen waren gevormd en weer getorpedeerd, onder vuur te liggen. De ver-
wijten richtten zich op de leiding van de betrokken politieke partijen, die in
plaats van zich te beraden op de gevolgen die deze mislukkingen wel moes-
ten hebben, doorgingen met elkaar vliegen af te vangen.

Het is in dit politieke klimaat dat met name jongeren zich aangespoord voel-
den om zich los te maken van hun gebruikelijke afkerigheid van partijpoli-
tiek en de noodzaak onderkenden om er zich actiever in te mengen: we kun-
nen dit niet zomaar laten passeren. Wilden ze echt een vuist maken, dan was
het hun duidelijk dat ze zich dan ook niet langer gebonden moesten voelen
aan de organieke wegen bij het tot uitdrukking brengen van hun stellingna-
me. Dat gevoel van onafhankelijkheid werd versterkt doordat de gevestigde
orde als gevolg van haar fiasco aangeslagen was geraakt, de spirituele kracht
miste om zelf met nieuwe initiatieven te komen en zich beperkte tot defensie-
ve acties.

Zowel de totstandkoming van Nieuw Links als die van D’66 in de herfst
van 1966 zijn in die zin toe te schrijven aan het politieke klimaat. Ze zouden
nooit tot wasdom zijn gekomen als het momentum er niet was geweest waar-
door brede groepen zich ontvankelijk toonden voor hun denkbeelden en ma-
nier van optreden. Dat is geen oordeel achteraf; die inschatting speelde een
belangrijke rol bij de initiatiefnemers. Geplaatst voor de beslissing om hun
plannen die in kleine kring waren voorbereid al of niet door te zetten, beslo-
ten ze tot doorzetten op basis van de overtuiging dat de publieke opinie er
rijp voor was.

Ik durf die stelling voor mijn rekening te nemen aangezien ik – merkwaar-
dige samenloop van omstandigheden die illustratief is voor de gelijktijdig-
heid – vanaf het begin bij beide groepen betrokken ben geraakt. Het is teke-
nend voor de wijze van groepsvorming hoe informeel die betrokkenheid in
zijn werk ging. Ik behoorde tot de kennissenkring van beide initiatiefnemers:
Hans van den Doel en Hans Gruijters. De eerstgenoemde kende ik uit de
PvdA en hem kwam ik in het centrum van Amsterdam waar wij werkten,
nogal eens tegen. Wij verzeilden dan steevast in geanimeerde politieke ge-
sprekken waarin de PvdA een centrale rol speelde. Het lag nogal voor de
hand dat hij mij deelgenoot maakte van zijn plannen.

Hans Gruijters die, naast zijn journalistieke arbeid en lidmaatschap van de
Amsterdamse gemeenteraad voor de VVD, aan een proefschrift werkte over
de zwevende kiezer, trof ik met zijn promotor, professor Hans Daudt, in on-
derzoektechnische gedachtewisselingen. Het was Gruijters’ opvatting, die
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hij met aplomb debiteerde, dat onder de huidige omstandigheden de optel-
som van de linkervleugels van de VVD en de PvdA een homogener geheel op-
leverde dan de partijen zelf waren. Een uitdagende stelling die, ondanks scep-
sis, de moeite waard was om op haar realiteitswaarde te toetsen.

Overeenkomsten Nieuw Links en D’66

Niet alleen zijn beide protestgroepen tot ontplooiing gekomen op basis van
de politieke thermiek van dat moment en versterkte hun gelijktijdigheid ook
de evidentie van hun bestaan, in belangrijke mate richtten hun bezwaren
zich ook op dezelfde punten. Daar was in de eerste plaats het gebrek aan res-
pect voor de democratie, dat de leiding van de gevestigde politieke partijen
aan de dag legden. Zowel binnen de eigen organisaties, waar oppositionele
geluiden al snel gesmoord werden, als in bredere zin bij de raadpleging van
de kiezers. De wensen van het electoraat speelden bij de vorming van kabi-
netten en de opstelling van regeringsprogramma’s een secundaire rol; eigen
belangen en vasthouden aan gevestigde posities gaven veelal de doorslag.

Het tweede bezwaar richtte zich specifiek op de PvdA en de VVD. De beide
seculiere partijen lieten zich volgens velen te veel ringeloren door de confes -
sionele partijen, die door stuivertje te wisselen steeds weer in staat waren
hun prioriteiten te laten prevaleren en dat de laatste keer zelfs binnen een re-
geerperiode. Ja, sterker nog, zelfs als ze in de oppositie gedrongen zouden
zijn, waren de PvdA en de VVD er voortdurend op uit de scherpe kantjes in
hun stellingname af te slijpen om te voorkomen als toekomstige regerings-
partij te worden buitengesloten. Door elkaar als coalitiepartners goeddeels
uit te sluiten, versterkten ze dat effect. Daarbij moet worden aangetekend
dat wat later de paarse coalitie is gaan heten, toen alleen al gelet op electora-
le verhoudingen geen optie was.

Dit slaafse volgen van de confessionelen zette een doem op de Nederlandse
politiek waar de nieuwe generatie genoeg van had en met hen vele ouderen.
De doorbraak naar een stelsel van twee elkaar afwisselende meerderheids-
partijen was in 1946 weliswaar een mislukking gebleken, maar in de daarop-
volgende twintig jaar was er geen enkel initiatief ontplooid om onder het dic-
taat van de confessionelen uit te komen.

Het is opvallend hoezeer deze bezwaren passen in de analyse van het func -
tioneren van het partijwezen die de Duitse socioloog Robert Michels in
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1911 publiceerde.1 Daarmee wil ik niet beweren dat de bezwaren van de ini-
tiatiefnemers van Nieuw Links en D’66 door de analyse van Michels waren
ingegeven. Slechts een enkeling onder hen was bekend met het werk van Mi-
chels; de belangstelling daarvoor in bredere kring dateert van de jaren zeven-
tig. Het waren vergelijkbare ervaringen en observaties die tot deze overeen-
stemming leidden. De positie van de beide initiatiefnemers Van den Doel en
Gruijters sprong er in zoverre uit dat zij zich aanvankelijk, anders dan de ge-
heide opposanten, hadden geconformeerd aan de gang van zaken binnen
hun partij en daarbinnen ook een positie innamen. Pas gaandeweg ervoeren
zij de beperkingen en ondervonden zij de gevolgen van de verstarring, waar-
op ze zich bekeerden.

Met Michels deelden zij de afkeer van de wijze waarop de partijleiding
misbruik maakte van sentimentele gevoelens van trouw en verbondenheid
onder het gewone partijvolk en niet aarzelde om die gevoelens te mobilise-
ren als het erom ging interne oppositie de mond te snoeren. Die volgzaam-
heid moest worden doorbroken, wilde er iets veranderen.

Wat gecompliceerder ligt het met de oligarchisering, door Michels in een
zogenoemde ijzeren wet geformuleerd: in democratische organisaties, ook in
politieke partijen, is elitevorming onvermijdelijk. Tegen een ijzeren wet is het
moeilijk vechten; ook Michels is in zijn eigen politieke ontwikkeling wat dat
betreft overstag gegaan. Evenmin valt het te loochenen dat binnen Nieuw
Links en D’66 zelf oligarchische tendenties zich al snel begonnen af te teke-
nen. Zegen of vloek, oligarchisering schept ruimte voor een partijleiding om
haar stempel te zetten op het beleid en de inzichten van een partijelite door te
zetten. Zonder dat kan een partij geen vuist maken. De vraag is dan wel welk
gebruik de leiding van dit privilege maakt en in hoeverre ze zich daarbij ge-
bonden weet aan de grondslagen en beginselen van de partij en daarvoor, on-
der actuele omstandigheden, aanhang weet te verwerven. Waar Michels aan-
stoot aan nam – daarin door Nieuw Links en D’66 gevolgd – was dat de par-
tijleiding in plaats daarvan zich vastbeet in het aantal te behalen zetels, en re-
geringsdeelname tot hoogste goed bombardeerde.

Verschillen Nieuw Links en D’66

Hoewel beide groepen ontstaan zijn in reactie op de politieke constellatie
van het moment, verschilden ze sterk in de antwoorden die ze daarop gaven.
De initiatiefnemers van D’66 waren in meerderheid (onder invloed van Ame-
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rikaanse politicologen, onder wie Daniel Bell) gebiologeerd door het denk-
beeld dat de ideologieën van de gevestigde partijen zich door de economische
groei en welvaartsontwikkeling hadden overleefd. Zowel klassentegenstel-
lingen als de tegenstelling links-rechts hadden hun betekenis verloren; ze wa-
ren overwonnen. Instituties als vakbonden, omroepverenigingen, woning-
bouwverenigingen op ideologische grondslag stonden de keuzevrijheid van
het individu in de weg. Ook de inmenging van de kerk in de politiek werd ver-
oordeeld. De politieke tegenstellingen hadden zich verlegd van een strijd tus-
sen klassen en groepen naar een strijd tussen individu en collectiviteit.

Het ging nu om vrijheid van het individu en de uitoefening van democrati-
sche rechten, terwijl het bestaande politieke stelsel de geest ademde van de
oude tegenstellingen en daarom op de helling moest. Een nieuwe partij
moest daartoe de stoot geven. Toen dit op Koninginnedag 1966 door een ge-
zelschap dat bijeenkwam in de Prins Bernhardzaal van Krasnapolsky, met
uitzicht op de ongeregeldheden op de Dam, voor het eerst met zoveel woor-
den werd uitgesproken, werd mij duidelijk dat dit niet de weg was die ik per-
soonlijk wilde gaan. Het gezelschap had een ding gemeen: de aanwezigen be-
hoorden tot de vrienden- en kennissenkring van Gruijters, die de bijeen-
komst had geconvoceerd en zich tot dan toe had beperkt tot bilaterale ge-
sprekken. Ter vergadering bleken de genodigden zich op twee na achter deze
zienswijze te scharen. Niet alleen deelde ik die visie niet, het had ook weinig
zin afbreuk te doen aan de eenheid van opvatting die nodig is om sterk te
staan als je iets nieuws begint. Gruijters’ stelling van de optelsom van de lin-
kervleugels bleek wat mij betreft niet op te gaan.

Persoonlijk beschouwde ik de zienswijze van de vervagende ideologieën
die toen vooral opgang maakte in non-conformistische kringen van mate -
rieel bevoorrechte lieden, losgezongen van de werkelijkheid. Om maar een
ding te noemen: in diezelfde tijd verschenen er onderzoekingen die aantoon-
den dat omvangrijke groepen aan de onderkant van de samenleving moesten
rondkomen met een inkomen dat zich bewoog op en onder het bestaansmi-
nimum en dat zo was samengesteld dat het werkelijk geen enkel stukje dis-
cretionaire bestedingsruimte bevatte, terwijl hun deelname aan het voortge-
zet onderwijs schrikbarend laag was. Ook de vijandigheid en het dédain ten
opzichte van instituties als vakbonden, omroepverenigingen en woning-
bouwverenigingen deelde ik niet. Waar ik het wel mee eens was, is dat de uit-
oefening van publieke taken voor zover die aan deze instellingen opgedra-
gen zijn, helder in de wet geregeld moeten worden en dat de politiek daar toe-
zicht op moet houden.
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Ik wil niet beweren dat deze denkbeelden de kring waaruit Nieuw Links zou
worden gerekruteerd helemaal vreemd waren; ook in die kring vond het pa-
ternalisme dat kleefde aan het optreden van de overheid en de instituties,
weinig sympathie. Om een voorbeeld te noemen: Hans van den Doel kreeg
veel media-aandacht toen hij met een groep medestanders op zondag een
zwembad op de Veluwe kraakte en een duik in het water nam. Diezelfde Van
den Doel heeft ook in woord en geschrift bepleit dat de bepaling van de loon-
politiek aan de Tweede Kamer toekomt, zoals dat in de naoorlogse periode
ook geregeld was, en niet aan de vakbeweging, die in die jaren afzag van sta-
kingen. Na de loonexplosie, door spontane stakingsacties afgedwongen in
1963 en geëffectueerd in 1964, had de politiek evenwel de greep op de loon-
vorming verloren, terwijl de vakbeweging weinig anders kon doen dan door
radicalisering trachten het verloren gegane initiatief te heroveren, wilde ze
niet volledig buitenspel komen staan. Deze ontwikkeling paste niet in de
denkbeelden die de D’66-sympathisanten bewogen en evenmin in de legalis-
tische opvattingen die binnen de PvdA wel leefden en waarvan Van den Doel
dus ook een representant was. Binnen Nieuw Links stond hij daarin echter
alleen. Dat radicalisering van de vakbeweging een stempel zou gaan zetten
op de komende politiek-maatschappelijke verhoudingen viel toen al te voor-
zien, evenals de verwachting dat de PvdA hierdoor naar links zou opschui-
ven. Dat vooruitzicht werd door de meesten binnen Nieuw Links verwel-
komd.

Diezelfde verwachting heeft ook een rol gespeeld bij de beslissing om niet
voor de vorming van een nieuwe partij te kiezen, waarop aan de linkerkant
van het politieke spectrum trouwens weinig zegen had gerust en slechts tot
splinterpartijen had geleid, en zich te richten op de hervorming van de main
stream-partij. Het was wel duidelijk dat daarmee gedeeld werd in de erfenis
van de sociaaldemocratie, die door de meesten van de initiatiefnemers overi-
gens con amore werd aanvaard. Je kunt zeggen dat Nieuw Links niet veel op-
had met beginselen en pragmatisch te werk ging, maar op dat punt werd wel
een principiële keus gemaakt. Daarmee werd niet alleen de scheidslijn met
D’66 scherp getrokken, die stellingname scheidde Nieuw Links ook van de
rechtse stroming binnen de PvdA, die verwantschap met D’66 vertoonde. In
die keus schuilde het gevaar van betekenisloze terugval op het verleden. Van-
daar dat – gegeven die keus – de nadruk kwam te liggen op de noodzaak om
aan het gedachtegoed van de sociaaldemocratie een nieuwe inhoud te geven
die paste in het tijdsgewricht. Positief in die keus was de herkenbaarheid,
met name voor diegenen die opgegroeid waren in een progressief nest maar
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zich in de PvdA onvoldoende herkenden. De doorbraak was een misreke-
ning gebleken die het profiel van de partij had verwaterd, waardoor het moest
worden aangescherpt.

De lancering van Tien over rood paste perfect in dat streven; het was een
wake up call die verstaan werd. Als je het beziet als pamflet dan voldeed het
aan alle eisen, maar als beginselprogramma schoot het tekort, en daar raken
we aan een precair punt: Nieuw Links is het slachtoffer geworden van zijn ei-
gen succes dat te snel kwam; inhoudelijk is het niet veel verder gekomen dan
een pamflet, hoe succesvol ook. Het hervormingswerk van Nieuw Links is
onvoltooid gebleven: al snel verschoof de aandacht van de inhoud naar de
poppetjes, van de beginselen naar de partijorganisatie. Die ontwikkeling
werd in de hand gewerkt door de druk die uitging van de nieuwe verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer, die gepland stonden voor half februari 1967. Tij-
dens de verbouwing moest de verkoop gewoon doorgaan.

Onvoltooide hervorming

Voor mij persoonlijk was het halverwege blijven steken een grote teleurstel-
ling, zozeer zelfs dat ik ervoor paste daarin mee te gaan en afhaakte. Een en-
kel woord over wat ik mij destijds voorstelde over het vervolg. Daarvoor
moet ik beginnen met wat mij de belangrijkste kwestie leek, namelijk het or-
ganiseren van de tegenkrachten tegen de kapitalistische tendenties die de
maatschappij vertoont en die de overhand nemen als ze niet worden afge-
remd en tegengegaan. Herverdeling van inkomen, bescherming van de
rechtspositie van de werknemer en de uitbouw van een krachtige collectieve
sector vormen in die benadering de beleidsankers. Een politieke coalitie is
volstrekt ontoereikend om zo’n programma te realiseren, daarvoor is een
maatschappelijke coalitie nodig. De PvdA heeft zich daar in de naoorlogse
periode mijns inziens op verkeken. Om een voorbeeld te noemen: de politiek
van lage lonen heeft van de arbeiders in de jaren vijftig grote koopkrachtof-
fers gevraagd zonder dat ze van de opbrengsten van die politiek de latere
vruchten hebben kunnen plukken. De regering meende het veld voldoende te
hebben afgedekt met een dividendstop. De ondernemingen en de onderne-
mers hadden daar maling aan: de sterk gestegen ingehouden winsten stuw-
den de aandelenkoersen op en trokken ook de waarde van de niet aan de
beurs genoteerde ondernemingen omhoog. Een aandelenhausse als in de ja-
ren vijftig hebben we daarna niet meer gehad. Ondernemingen profiteerden

Arie van der Zwan

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 184



185

daarvan volop in de vorm van hoge emissiekoersen en versterkten zo hun ka-
pitaal, terwijl de ondernemers profiteerden in de vorm van gerealiseerde
koerswinsten. Ze lieten zich door de regeringspolitiek niet matigen. Het was
van de leiding van de PvdA, premier Willem Drees met name, een inschat-
tingsfout om de vakbeweging in te kapselen en ondergeschikt te maken aan
een regeringspolitiek die Nederland tot een ondernemersparadijs maakte.

De uitwerking van die gedachte van de maatschappelijke coalitie waarin
de rolverdeling van de politiek ten opzichte van de maatschappelijke groepe-
ringen het precaire punt is, leek mij een grotere uitdaging dan de aflossing
van de wacht waarop Nieuw Links tenslotte toch is uitgedraaid.

Ook D’66 is er niet in geslaagd zijn missie te volbrengen: het politieke be-
stel is zonder twijfel opgeschud, maar het heeft zich weten te handhaven. In
de jaren zestig mocht het lijken dat de ideologieën hadden afgedaan, de jaren
zeventig lieten een herleving zien die D’66 dwong zijn missie te herzien en
zich als de representant van de vrijzinnig-politieke stroming te nestelen bin-
nen het bestaande bestel.

The wheel of politics en de betekenis van Nieuw Links en D’66

In de detailhandel, een professioneel terrein waarop ik me na mijn Nieuw
Links-tijd wel bewogen heb, is de wheel of retail een geaccepteerd beeld van
de dynamiek die daar heerst. Die komt erop neer dat er steeds weer nieuwko-
mers zijn die door kostenverlaging – onder meer via beperking van het assor-
timent – en navenant lage prijzen erin slagen om aan de onderkant van de
markt een positie te veroveren die, als ze eenmaal vaste voet hebben gekre-
gen, door ‘upgrading’ en assortimentsverbreding wordt uitgebouwd tot een
volwaardige positie. Meestal zijn er externe omstandigheden in het spel die
nieuwe toetreding begunstigen, zoals een periode van bezuiniging waarin op
de kleintjes gelet moet worden. In de levensmiddelenbranche is Lidl het
meest actuele voorbeeld van zo’n nieuwe toetreder die garen spon bij de eco-
nomische crisis en nu het beter gaat aan een opvallende upgrading bezig is.
Hoe hoger de marges in een branche, hoe aantrekkelijker zo’n sprong wordt,
die door de marktleiders zal moeten worden beantwoord. Als ze dat ant-
woord niet of onvoldoende weten te geven, worden ze verdrongen door de
nieuwkomer(s).

De parallel met het politieke veld is verleidelijk; daarop toegepast zou die
als volgt luiden: steeds weer zijn er nieuwkomers die op basis van een beperk-
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te boodschap (issue), die ze paren aan een radicale benadering, trachten vas-
te voet te krijgen. Als dat lukt, zullen ze door verbreding van de issues die ze
bestrijken en het afslijpen van de scherpste kantjes van hun opstelling hun
draagvlak uitbouwen. Zo gaan zij voor de gevestigde partijen een bedreiging
vormen, die acuut wordt als die het antwoord niet of onvoldoende weten te
vinden. Ook hier doen externe omstandigheden hun invloed gelden. Op het
politieke veld lijken de verhoudingen op de arbeidsmarkt van het grootste
gewicht voor de gevoelens van (on)zekerheid en de (on)vrijheid van hande-
len en ageren, die bepalend zijn voor de ruimte die mensen menen zich te
kunnen permitteren.

Zowel D’66 als Nieuw Links is niet goed denkbaar zonder de overspannen
arbeidsmarkt uit de jaren zestig. Deze gaf de toen opgroeiende generaties een
gevoel van onbezorgdheid, waardoor de gebondenheid aan de gevestigde ge-
dragspatronen onder druk kwam te staan. Hun prioriteiten waren verscho-
ven van zorg voor werk en inkomen naar de kwaliteit van het bestaan, een
terrein waarop de gevestigde partijen niet waren ingespeeld. De PvdA heeft
dankzij een succesvolle integratie van Nieuw Links in die tijd de inhaalslag
weten te maken en weer aansluiting bij de nieuwe generaties weten te krij-
gen. Zonder het elan en de revitalisering die van Nieuw Links zijn uitgegaan,
was de versukkeling waarin de partij geraakt was verdergegaan en had zich
ter linkerzijde toen al een nieuwkomer aangediend. Hoezeer de invloed van
Nieuw Links heeft bijgedragen aan het versterken van de linkerflank van de
PvdA, toonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1977, toen de par-
tij de grootste overwinning uit haar bestaan boekte, voornamelijk behaald
op links, waardoor de Communistische Partij van Nederland (CPN) en de
Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) werden gedecimeerd. Ook het vervolg
laat zien dat de PvdA op links haar kwetsbaarheid heeft, want toen de lei-
ding door Wim Kok werd overgenomen en de PvdA door op te schuiven
naar rechts een gat aan de linkerzijde liet vallen, was het in 1994 de SP die
daar in kon springen.

D’66 komt de verdienste toe door zijn uitdaging in 1966 de bestaande partij-
en ertoe gedwongen te hebben zich te reorganiseren en hun koers te herdefi-
niëren. Maar het wiel bleef doordraaien en een zo mogelijk nog grotere ver-
dienste school erin dat D’66 dit recept op zichzelf wist toe te passen toen het
er in 2006 even op leek dat de partij van het toneel zou verdwijnen.

De PvdA verging het anders: de SP wist haar positie te consolideren en in
zekere zin geldt dit ook voor de PVV. Die beide nieuwkomers hebben inmid-
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dels bezit genomen van het electoraat dat de PvdA bestreek. De tekenen dat
dit zou kunnen gebeuren waren er al sinds 2002, maar het gevaar werd weg-
gewuifd; het leek erop dat het steeds door snelle verkiezingscampagnes in de
vorm van onemanshows kon worden bezworen. Voor een partij met een tra-
ditie als die van de PvdA, en bovendien erfgenaam van de SDAP, was die
gang van zaken al een onwaardige vertoning. De trendmatige achteruitgang
is er niet door gekeerd en de ontknoping daarvan is aanstaande. De PvdA is
het slachtoffer geworden van de wheel of politics, maar op objectieve gron-
den valt daar niets tegenin te brengen, ook als je dat om persoonlijke motie-
ven kunt betreuren. Het grote verschil met vijftig jaar geleden is dat de partij
niet langer gezien wordt als een politieke factor van betekenis, zeker niet
door de jongere generatie. En dat in een periode waarin de maatschappelijke
ongelijkheid zo is toegenomen en bovendien in toenemende mate op verzet
stuit. Wie de samenleving wil hervormen, moet toch op zijn minst in staat
zijn het eigen huis op orde te hebben en de koers daarop gericht te houden.

Dat het met D’66 anders liep, heeft ermee te maken dat de partij zich heeft
weten te herpakken. Toen zij in 2006 in een diepe crisis belandde, heeft ze in
Alexander Pechtold een leider gevonden die niet aarzelde om de ondankbaar
ogende taak op zich te nemen om de organisatie op een nieuwe leest te
schoeien en een politieke koers te ontwikkelen die meer substantie had dan
de vrijblijvende opstelling van ervoor. Hij heeft het politieke veld daarmee
getoond hoe je te werk moet gaan als je in een crisis verzeild raakt. Hij heeft
op die wederopstanding ongetwijfeld zijn persoonlijk stempel gezet, maar er
geen onemanshow van gemaakt. De maatschappelijke ongelijkheid is ook
voor D’66 de grootste uitdaging van het moment, waardoor het blijven nege-
ren van de verdelingskwestie in de Nederlandse politiek niet zonder gevol-
gen kan blijven. Zeker niet nu de globalisering de middenklasse – en daar-
mee de achterban van D’66 – begint te raken, terwijl die er tot voor kort al-
leen maar voordeel bij had.

Persoonlijke ervaringen

Wat mijn persoonlijke ervaringen betreft, wil ik vooropstellen dat de betrek-
kelijk korte periode die ik in Nieuw Links actief was – ruim een jaar – niet
langs mij heengegaan is; ik voelde me er zeer bij betrokken, intellectueel en
emotioneel. In die korte tijd werd er van de initiatiefnemers en kerngroep
veel gevraagd, activiteiten die ik moest combineren met mijn baan. Als ik
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geen eigen baas was geweest, zou me dat nooit gelukt zijn; daarvoor was het
beslag te groot. Mijn herinneringen aan die periode zijn levendig, zowel aan
de zaken die toen speelden als aan de personen die er een rol in speelden. Er
stond wat mij betreft veel op het spel; de politiek en met name de strijd voor
het socialisme gingen mij zeer ter harte. Ik moet daaraan toevoegen dat ik in
die tijd leefde in de veronderstelling dat het socialisme haalbaar was, mis-
schien niet in zijn ideale vorm en niet op korte termijn, maar toch een moge-
lijke realiteit.

Het verlies van dat geloof in de loop van de jaren daarna is me niet licht ge-
vallen. Ik heb me altijd gerealiseerd dat het bestaan van het Sovjetblok in dat
verband van niet geringe betekenis is geweest. Onder economen overheerst
de opvatting dat het Sovjetblok er medio jaren zestig economisch relatief
gunstig voorstond. Weinig verrassend dat leidende kringen in de Verenigde
Staten en Europa toen beducht waren voor de mogelijke aantrekkingskracht
van het Sovjetsysteem op de Europese arbeiders, met name in Frankrijk en
Italië, en daarop hun politiek van terughoudendheid afstemden. De daarna
ingetreden desintegratie van het Sovjetsysteem heeft me steeds beziggehou-
den, mede omdat me duidelijk voor ogen stond welke gevolgen daarvan ook
voor ons te duchten zouden zijn: van terughoudendheid zou geen sprake
meer zijn, integendeel: ons zou de proclamatie van de triomf van het kapita-
lisme te wachten staan.

Daarom heeft het virulente anticommunisme waarvan de PvdA – Drees
daarin voorop – doortrokken was, me altijd tegengestaan. Alleen met Bart
Tromp, een van de weinige theoretici binnen de PvdA, kon je daar verstandig
over praten. Mijn hele houding jegens de PvdA is al die jaren ambivalent ge-
weest. Als student was ik er al lid van omdat ik me politiek wilde engageren,
maar in de opstelling van de partij heb ik me nooit kunnen vinden – steeds
weer hoopte ik op een keer ten goede. Toen Hans van den Doel bij mij aan-
klopte om me warm te maken voor een bijeenkomst aan de Oude Gracht in
Utrecht, vond hij direct gehoor. Ik werd wel aangetrokken door iets nieuws,
maar vooral hoopte ik dat we de PvdA eindelijk eens in een strijdbaarder
vaarwater zouden kunnen brengen: meer strijd, minder gezapigheid. We ver-
schilden in politieke opvatting, maar deelden het verlangen naar leven in de
brouwerij.

In het persoonlijke vlak waren het Han Lammers en Tom Pauka, de man
die André van der Louw er met zijn steun toe aanzette om het (informele) lei-
derschap van Nieuw Links naar zich toe te trekken, die me van de groep het
beste lagen, ook al ben ik met Lammers in conflict geraakt. Beiden hadden
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een kijk op het leven die ik interessant vond. Han een man merkbaar afkom-
stig uit een ontwikkeld milieu, wiens vader een positie had bekleed; Tom af-
komstig uit een gezin dat voor het nazidom op de vlucht was geslagen, wiens
vader er door zijn achtergrond wars van was om op de voorgrond te treden
en die die houding op zijn zoons had overgebracht.

De kerngroep van Nieuw Links, hoe fluïde ook, was een echte jongensclub,
zonder dat iemand zich daar rekenschap van gaf; politiek was nu eenmaal
een zaak van mannen. De omgang onder elkaar was ongedwongen, zeker in
het begin toen de sfeer nog niet door individuele acties vertroebeld was ge-
raakt. We putten inspiratie en elan uit de weerklank die onze oproep binnen
en buiten de partij kreeg, we waren ervan overtuigd dat onze actie niet alleen
een directe impact had maar ook grote consequenties zou kunnen hebben.
Euforisch was de stemming toen we ons met een kleine groep terugtrokken
in het grachtenpand van uitgeverij Polak & Van Gennep aan de Keizers-
gracht in Amsterdam om in een weekend het pamflet Tien over rood in el-
kaar te zetten. De publicatie daarvan was een beslissende zet die ertoe leidde
dat Nieuw Links zich had geconstitueerd als een beweging waaraan niet
voorbijgegaan kon worden.

Hoewel de partijleiding trachtte ten opzichte van ons een stoïcijnse hou-
ding aan te nemen, waren we door onze open relatie met de medewerkers
van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van
de PvdA, goed op de hoogte van hoe de zaken ervoor stonden. Joop den Uyl
was binnen de leiding aangewezen als de man die in contact met ons zou tre-
den in een poging ons uit elkaar te spelen en binnen het gareel van de partij te
brengen. Het helderst voor ogen staat me de lunchbijeenkomst in de schrijf-
zaal van hotel Americain, waar Den Uyl in een lange monoloog ons ervan
trachtte te overtuigen dat onze visie op de maatschappij te somber was – hij
schetste Nederland als een sociaal paradijs. Onze maatschappijkritiek hield
een miskenning in van de bijdrage die de PvdA na de oorlog had geleverd om
in Nederland een andere maatschappij op te bouwen. Later is hij van die
zienswijze teruggekomen, mede, naar men zei, op grond van een rapport van
zijn eigen WBS over de reële inkomens, leefomstandigheden en sociale stij-
gingsmogelijkheden onderin de samenleving. Of zijn schets van het sociale
paradijs toen menens was of alleen maar diende om ons op andere gedach-
ten te brengen, weet ik niet, maar duidelijk is wel dat de partijleiding onze
kritiek op de maatschappij op zichzelf betrok. Wat Nieuw Links betreft: de
geest was uit de fles en die viel er niet meer in te krijgen, dat was een gepas-
seerd station. Of leek dat alleen maar zo?
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Groot was mijn deceptie toen er signalen kwamen dat Hans van den Doel
en Han Lammers, beiden afkomstig uit een gereformeerd nest, met Den Uyl
(idem) in bilateraal overleg tot afspraken waren gekomen. De eerste om zich
kandidaat te stellen voor een Kamerzetel op een verkiesbare plaats en de
tweede om een actieve rol in de Amsterdamse gemeentepolitiek te gaan spe-
len. Toen die signalen op waarheid bleken te berusten, spanden de twee zich
in om de groep ervan te overtuigen hoe belangrijk hun afspraken waren voor
de positie van Nieuw Links, dat zo erkenning begon te vinden. Mij overtuig-
den die redeneringen allerminst. Integendeel, ze hielden een bevestiging in
van een beproefd scenario dat tot in de details bij Robert Michels te vinden
is. Voor mij was de ban gebroken: Nieuw Links had als vernieuwingsbewe-
ging de weg ingeslagen die cynici voorspeld hadden. Cynisme stond me als le-
venshouding tegen; ik wilde daar niet aan, ik wilde me open blijven stellen
voor nieuwe mogelijkheden. Ik kan echter niet ontkennen dat ik mijn won-
den heb moeten likken. Ik ben me naast mijn beroepswerkzaamheden gaan
concentreren op mijn promotie aan de Universiteit van Amsterdam bij de
econometrist prof. Cramer.

Ik had steeds een aparte plaats binnen Nieuw Links ingenomen, zowel
door mijn opstelling als socialist die kritisch stond ten opzichte van het refor-
misme – opvattingen die ik paarde aan een non-conformistische levenshou-
ding –, als door mijn werk, waarin ik verkeerde onder wat je de vertegen-
woordigers van het kapitalisme zou kunnen noemen. De meesten van ons
kwamen uit de journalistiek, de wetenschappelijke hoek of werkten voor
overheidsorganisaties. Het bedrijfsleven, waar ze wel allerlei opvattingen
over hadden, kenden ze niet van binnenuit. Voor mij, werkzaam als bedrijfs-
econoom, lag dat anders; in 1964 was ik met twee collega’s een adviesbureau
voor commercieel beleid gestart. Het bureau sloeg aan en we werkten voor
het grote(re) bedrijfsleven, een wereld die toen nog eenvoudiger in elkaar zat
en waarin je als beleidsadviseur toegang had tot de leiding van bedrijven.
Het kon dus gebeuren dat ik me van een zakelijke bijeenkomst met een be-
drijfsdirectie spoedde naar een overleg met Nieuw-Linksers, waar menigeen
tegenaan keek als een gespletenheid die ik zelf allerminst zo voelde. Niet al-
leen omdat ik daaraan gewend was geraakt, ook omdat ik daar open kaart
over speelde; mijn politieke betrokkenheid, ook die bij Nieuw Links, was al-
lerminst een geheim. Als mijn opdrachtgevers me zo accepteerden, waarom
zou ik hen dan niet accepteren, althans zolang hun opdrachten ethisch aan-
vaardbaar waren. Je leeft in een maatschappij die sowieso doortrokken is
van het kapitalisme, waaraan je je in geen enkele positie kunt onttrekken.
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Het is bovendien een onrealistische gedachte dat in een socialistische maat-
schappij geen bedrijfsleven zou bestaan dat ook dan een commercieel beleid
zal moeten voeren.

Het was dus allerminst zo dat ik me als socialist van de wereld afkeerde –
in militaire dienst was ik bijvoorbeeld reserveofficier bij de infanterie ge-
weest –, maar waar ik wel aan hechtte was openheid; ik had een afkeer van
stiekeme onderonsjes en heimelijk gedrag. Ook in dienst heb ik van mijn po-
litieke opvattingen geen geheim gemaakt en sommige van mijn meerderen
konden dat moeilijk accepteren. Dat zal ook gegolden hebben voor op-
drachtgevers die ik dan niet gekregen heb. Dat is de prijs die je voor een onaf-
hankelijke opstelling in het leven moet betalen en die ik er graag voor over
heb gehad.

Mijn korte betrokkenheid met D’66 was een interessante ervaring, die je het
idee kon geven dicht bij iets gestaan te hebben wat de politieke verhoudin-
gen in de jaren zestig danig heeft opgeschud. Met de groep met wie ik in Kra-
snapolsky ben samengekomen, heb ik het eenjarig en tienjarig bestaan van
D’66 mogen meevieren. Zo gaat het eraan toe in de betere kringen. Mijn ver-
bondenheid met Nieuw Links lag in een ander vlak. Nieuw Links was door
de intensiteit van mijn mentale en emotionele betrokkenheid en door de
hoge concentratie van activiteiten binnen een kort tijdsbestek, een episode in
mijn leven. Ik denk er vaak aan terug, ook omdat ik er door de buitenwereld
nog regelmatig mee in verband gebracht wordt. Maar als ik er uit mezelf aan
terugdenk, dan vooral als een gemiste kans.
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Zonder linkse rebellie is de Partij van de Arbeid uitgeblust

Arie van der Hek1

In 1959 verhuisde ik naar Amsterdam, waar ik ging studeren aan de Ge-
meente Universiteit, de latere Universiteit van Amsterdam. Ik was de eerste
in mijn familie die een wetenschappelijke opleiding volgde. Dat studeren mo-
gelijk was in mijn familie was een nieuw fenomeen, dat was voorheen on-
denkbaar. Ik groeide op in een middenstandsmilieu in het Zuid-Hollandse
stadje Schoonhoven. Na de ULO ging ik naar de Rijks-hbs-b in Gouda. De
meeste van mijn klasgenoten vervolgden hun opleiding in Delft aan wat toen
nog de Technische Hogeschool heette. Ik koos echter voor de studie politieke
wetenschappen in de hoofdstad. Op 18-jarige leeftijd was ik al lid geworden
van de Partij van de Arbeid. Mede onder invloed van mijn ouders zat ik aan
de linkerkant van het politieke spectrum. Hoewel middenstanders, waren zij
behoorlijk progressief in hun denken.

In Amsterdam werd ik actief in de democratisch-socialistische studenten-
vereniging Politeia. Deze na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie
was aanvankelijk verbonden met de PvdA. Politeia ontving een subsidie van
De Centrale, de levensverzekeringsmaatschappij die ook tot de sociaaldemo-
cratische zuil behoorde. Door toedoen van het partijbestuur van de PvdA
werd die subsidie in 1961 stopgezet; wij waren in hun ogen te links. Partij-
voorzitter Ko Suurhoff zag ons helemaal niet zitten, vond ons gewoon fout.
Ik was in de eerste helft van de jaren zestig een tijdje voorzitter van Politeia
en zat in die tijd dus duidelijk op de linkervleugel van de PvdA. Daarnaast
was ik actief in de Federatie van Jongerengroepen (fjg) in de PvdA. Nog
voor ik betrokken raakte bij Nieuw Links werd ik landelijk voorzitter van de
fjg.

In de jaren zestig was het establishment van de PvdA erg bestuurlijk. Rege-
ren, meeregeren, meebesturen – daar was de partijtop boven alles op gericht.
De PvdA was in 1946 tot stand gekomen door een fusie van onder meer de
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sdap) en de Vrijzinnig-Democrati-
sche Bond (vdb), waarbij ook een groep katholieken en een paar prominen-
te leden van de Christelijk-Historische Unie (chu) overkwamen. PvdA’ers
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afkomstig uit de vrijzinnig-democratische of christelijk-historische hoek
vormden een herkenbare groep van typische establishment-achtige figuren,
je kon ze zo aanwijzen. Het was duidelijk te zien dat zij geen sociaaldemocra-
ten waren. Daarnaast had je de sdap-achtigen, waarbij je onderscheid kon
maken tussen de gematigde vakbondsvleugel en een meer radicale vleugel.
Die tweede stroming, waartoe mensen als Jaap Burger hoorden, werd hele-
maal overvleugeld door de vakbondsvleugel en de voormalige vrijzinnig-de-
mocraten en ex-chu’ers. Die hadden maar één doel: wij gaan het land bestu-
ren. Daar moest heel veel voor wijken.

Toen ik als voorzitter van de fjg in een verkiezingsprogrammacommissie
zat, nog voor de publicatie van Tien over rood, merkte ik die bestuurlijke in-
stelling sterk. Tijdens de commissievergaderingen in Utrecht, in hotel Termi-
nus, ontstond er bij elk min of meer radicaal voorstel onmiddellijk discussie.
Steeds rekening houdend met de realiteit van de politieke en maatschappelij-
ke verhoudingen, leidde dit tot de acceptatie van compromissen in een pro-
gram, nog voor ze werkelijk aan de orde waren. Naar verloop van tijd bleef
er van de meer radicale plannen weinig over. Voor enigszins rebelse jongeren
was dit allemaal maar slappe hap. Er ontstond bij hen onvrede over de be-
daagde gang van zaken in de PvdA. Dat is de context waarin Nieuw Links
ontstond. Er zat een jongere generatie aan te komen die het anders wilde.
Dat was overigens niet alleen zo in de PvdA; vrijwel tegelijk met Nieuw
Links werd bijvoorbeeld D’66 opgericht.

Hans van den Doel was volgens mij degene die het initiatief nam tot de bij-
eenkomsten die aan Nieuw Links voorafgingen en in oktober 1966 leidden
tot de publicatie van Tien over rood. Via hem werd ik bij de vergaderingen
betrokken. Van den Doel, die docent was aan de Gemeente Universiteit, ken-
de ik persoonlijk. Ik volgde bij hem colleges en had een hele goede relatie met
hem. Hij wist natuurlijk dat ik voorzitter was van de fjg en dat ik in de
PvdA aan de linkerkant stond. Verder kende ik Jan Nagel uit de fjg en Rei-
nier Krooshof en Arie van der Zwan van Politeia. Het waren hele leuke, ge-
animeerde bijeenkomsten. Je kon er duidelijk een vara-vleugel onderschei-
den, met onder meer André van der Louw, Tom Pauka en Nagel. Er was een
journalistieke vleugel, met bijvoorbeeld Han Lammers. En er was duidelijk
een wetenschappelijke vleugel, met personen als Van den Doel, Van der
Zwan en Rob de Rooi, die bij het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de
Wiardi Beckman Stichting, werkte.

Van den Doel had in mijn herinnering ook de regie bij het schrijven van
Tien over rood. Dat boekje werd in een weekend eigenlijk in elkaar geflanst,
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in de kelder van uitgeverij Polak & Van Gennep aan de Keizersgracht in Am-
sterdam. Voorafgaand aan dat weekend kwamen de auteurs ook enkele ke-
ren bij elkaar, onder andere bij mij thuis in Amsterdam, om de opzet en de
onderwerpen voor het pamflet door te spreken. We hadden als doel voor
ogen een kritisch geluid te laten horen aan zowel de leiding als de leden van
de PvdA. Het roer moest om. Dat typische bestuurlijke, establishment-achti-
ge gedrag, daar moest een einde aan komen. Er waren acht auteurs, die elk
een deel van Tien over rood schreven. Ik nam het hoofdstuk over ontwikke-
lingshulp voor mijn rekening, met als belangrijkste eis dat de overheidsuitga-
ven op dit gebied moesten worden verhoogd tot twee procent van het natio-
naal inkomen. We waren overigens niet allemaal unisono in alle stukjes. Ik
had bijvoorbeeld niet zoveel met de eis dat de communistische Duitse Demo-
cratische Republiek (ddr) erkend moest worden, maar maakte er ook geen
bezwaar tegen. Doordat Tien over rood zoveel reacties opriep, ontstond de
beweging Nieuw Links.

De essentie van Nieuw Links was voor mij dat, indien de sociaaldemocra-
tie wilde overleven, zij terug moest naar haar wortels. Klassentegenstellin-
gen waren niet achterhaald. De sociaaldemocratie moest daarin partij kie-
zen! Dat was belangrijk. De PvdA diende zich te bezinnen op de vraag voor
wie zij in de samenleving wilde opkomen. Voor wie zijn wij de spreekbuis, de
organiserende factor om hervormingen tot stand te brengen? Voor de arbei-
dersklasse vond ik. Dit impliceerde dat er bepaalde uitgangspunten waren
waar we aan vast dienden te houden. De partij moest erkennen dat er in be-
stuurlijk opzicht, in de regering en in de Tweede Kamer, bepaalde grenzen
waren bij het sluiten van compromissen en zeggen: daar gaan we niet over-
heen. De boodschap was: we staan ergens voor, en als dat dan resulteert in
oppositie voeren, nou dan is het maar oppositie voeren.

Daarnaast was voor Nieuw Links de buitenlandse politiek van belang. Die
stond toen nog voor een groot deel in het teken van de Koude Oorlog. In de
jaren zestig was er de oorlog in Vietnam waarbij de Verenigde Staten waren
betrokken; Frankrijk moest zich losmaken van zijn koloniën in Noord-Afri-
ka; je had het pacifistische verzet tegen de kernbewapening; de relatie met de
Derde Wereld kwam hoog op de agenda, ook door de beweging van de onge-
bonden landen. Ook daar gold de vraag: met wie zijn wij nu solidair, met wie
voelen wij ons verbonden? Hebben wij wat met die uitbuiters in Amerika en
ons eigen land? Moeten wij het grootkapitaal op het kussen helpen, of staan
wij ergens voor in de buitenlandse politiek? Dat bepaalde mede de opstel-
ling. De relatie met het Oostblok lag natuurlijk vanwege de Koude Oorlog
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heel gecompliceerd, maar zelfs in de Duitse sociaaldemocratie was er een
stroming die pleitte voor een toenadering tot de Sovjet-Unie. De eis van er-
kenning van de ddr moet in dat licht worden bezien.

Anderhalve maand na de publicatie van Tien over rood volgde er een bui-
tengewoon congres van de PvdA. In de tussentijd vond de ‘Nacht van
Schmelzer’ plaats, waarmee een einde kwam aan het kabinet-Cals en de rege-
ringssamenwerking van de PvdA met de confessionelen. PvdA-fractievoor-
zitter Gerard Nederhorst vond dat de partij moest proberen het kabinet-
Cals toch weer te redden. Toen heb ik mijn vinger opgestoken. Ik mocht als
fjg-voorzitter op het congres het woord voeren en heb toen gezegd dat als
de fractie dat – na alles wat er gebeurd was – zou doen, het geen knip voor de
neus waard was. Luide instemming van het congres viel mij ten deel, dat
vond ik wel mooi natuurlijk. Hoewel partijvoorzitter Sjeng Tans wist te
voorkomen dat er over deze kwestie gestemd zou worden, was het wel duide-
lijk wat de partij er van vond.

Tans was overigens heel wat aimabeler en begripvoller dan een man als
Suurhoff, die hij in 1965 was opgevolgd als partijvoorzitter. Er waren
PvdA’ers die vanaf het begin weinig met Nieuw Links ophadden, maar er
waren ook enkele gezaghebbende partijleden die ons steunden. Hein Vos,
fractievoorzitter in de Eerste Kamer en voormalig minister, was zo iemand
die op de een of andere manier sympathie had voor die opstandige jongeren.
Dat gold ook voor de sociaaldemocratische econoom Jan Tinbergen. Die
vond weliswaar dat we sterk overdreven en dat we het allemaal nog niet zo
goed begrepen hadden, maar hij vond het eigenlijk toch ook wel weer mooi.
Partijleider Joop den Uyl speelde een hele curieuze rol. Die was vanzelfspre-
kend van mening dat wat wij deden intellectueel gezien niets voorstelde, dat
het allemaal flauwekul en ondoordacht was. Hij zag echter wel in dat hij met
ons rekening moest houden vanwege de nieuwe ideeën en de nieuwe geest
die wij in de partij brachten.

Tien over rood was een politiek programma van een rebels clubje dat een
opstand wilde creëren binnen de PvdA. De later niet ten onrechte geuite be-
schuldigingen over factievorming in de partij waren absoluut niet van toe-
passing op de beginfase. Ik, en anderen voor zover ik weet ook niet, had hele-
maal niet nagedacht over zaken als machtsvorming en bestuurswisseling.
Maar niet lang nadat Tien over rood was verschenen, ging dat toch spelen.
Er kwam een bepaald type mensen op af. Als we succes willen hebben, dan
moeten we ook de macht hebben in de partij, dat soort uitspraken werden
gedaan. De aflossing van de wacht in de partij werd de centrale doelstelling.
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Nieuw Links moest daarom in de gewesten en afdelingen het bestuur gaan
overnemen. In steden ging dat makkelijker dan op het platteland, en in de
ene stad weer sneller dan in de andere. In Amsterdam en Groningen was het
bijvoorbeeld minder moeilijk dan in Rotterdam, dat had ook met de lokale
partijcultuur te maken. Ook toen was er vaak een opkomstprobleem bij af-
delingsvergaderingen, waardoor Nieuw Links-sympathisanten soms een-
voudig een meerderheid konden vormen bij stemmingen. In de lokale afde-
lingen zag je de greep naar de macht plaatsvinden.

De kerngroep van Nieuw Links begon na het succes van Tien over rood
ook echt de trekken van een bestuurlijk gremium te krijgen. Hoe zetten we
de strategie uit, wat is de tactiek, hoe grijpen we de macht? Met wie doen we
dat, met wie sluiten we coalities en met wie niet? Dat soort vragen werd in de
kerngroep besproken. De antwoorden daarop werden onderling geformu-
leerd. Het was een collectief gebeuren, al waren Van den Doel, Lammers en
Van der Louw de meest prominente figuren van de kerngroep. Zij waren ook
degenen die bij de openbare bijeenkomsten van Nieuw Links in Utrecht ach-
ter de tafel op het podium zaten en de discussies leidden. Op deze Utrechtse
vergaderingen, die door de kerngroep werden voorbereid, kwamen in mijn
herinnering in het eerste jaar tientallen mensen af, zeker geen honderdtallen.
Ze werden georganiseerd om aanhang te kweken en de sympathisanten van
Nieuw Links onderling de gelegenheid te geven om te discussiëren. Het wa-
ren geen strak geleide bijeenkomsten, iedereen kon er zijn zegje doen. Door
de discussie op een slimme manier te leidden, wisten mensen als Lammers de
debatten desalniettemin in een bepaalde richting te sturen.

Al in 1967 werd mijn betrokkenheid bij Nieuw Links drastisch minder en
kwam ik op afstand te staan van de kerngroep. Van der Louw en Lammers
hadden bedacht dat het verstandig was om samenwerking te zoeken met wat
wel ‘oud links’ werd genoemd. Dat was de club rond Ton Regtien, Jan Blok
en Theo van Tijn. Zij zaten ook in de redactie van het blad Links. Dat kwam
voort uit Socialistisch Perspectief, het tijdschrift van het Sociaal-Democra-
tisch Centrum (sdc), een linkse groepering in de PvdA in de jaren vijftig. In
1959 had de partij verklaard dat het lidmaatschap van het sdc onverenig-
baar was met dat van de PvdA. Ik kende die club rondom Links van haver
tot gort. Ze waren lid van de PvdA, maar altijd met de bedoeling – veel ster-
ker dan bij Nieuw Links – om de partij van binnenuit te hervormen en te ra-
dicaliseren. Ze waren te klein en machteloos om dat voor elkaar te krijgen.
Toen Nieuw Links na de publicatie van Tien over rood zo aansloeg, bood
hun dat een mooie kans om daarin mee te gaan. Dat was vanuit hun gezichts-
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punt begrijpelijk. Ik heb echter nooit goed begrepen dat een aantal mensen
in de kerngroep van Nieuw Links dat als een versterking zag. Zij wilden de
rijen aan de linkerkant sluiten, zonder dat ze naar mijn oordeel voldoende in-
houdelijk de vraag stelden: is datgene wat zij willen ook wat ons voor ogen
staat?

Ik was van mening dat oud links te conservatief was. Ze vielen naar mijn
smaak terug op hele oude ideeën, die uit de tijd waren. Ik vond het inhoude-
lijk en strategisch een verkeerde keuze om daar samenwerking mee te zoe-
ken. Dat zat hem ook in subtiele zaken, zoals de vraag hoe loyaal je bent aan
de PvdA, als partij. Als je de partijorganisatie ziet als een vehikel dat je in
handen moet zien te krijgen om jouw doelstellingen te realiseren, is dat een
hele andere optiek dan wij hadden. Zie je de partij als meer dan een program-
ma alleen, maar ook als een milieu van min of meer gelijkgezinden, dan ben
je eerder geneigd om compromissen te sluiten. Dan voel je sterker een band
met andere opvattingen die ook in de partij leven. Oud links zag de partij
vooral als instrument voor het bereiken van doelstellingen. Voor mij lag dat
anders. De PvdA moest een andere, scherpere koers gaan varen, maar Nieuw
Links opereerde in beginsel wel vanuit een loyaliteit aan de partij. Dat gold
zeker voor iemand als Van den Doel. Ik heb nooit goed begrepen waarom
Van der Louw en Lammers oud links er toch bij wilden halen om een front te
vormen.

Ik heb mij tegen die samenwerking met oud links verzet, en dat resulteerde
uiteindelijk in mijn afscheid van de kerngroep. Ik heb zelfs geprobeerd een
soort staatsgreep te plegen, al was die achteraf gezien niet zo slim in elkaar
gezet. In de aanloop naar een bijeenkomst van Nieuw Links in Utrecht in
september 1967 benaderde ik John Jansen van Galen, destijds journalist bij
het Algemeen Handelsblad. Ik kreeg hem zover om de dag voorafgaand aan
die vergadering een stuk te publiceren in de krant, met mijn naam erbij,
waarin werd vermeld dat er een einde moest worden gemaakt aan het zoe-
ken van samenwerking door Nieuw Links met oud links. Op de bijeenkomst
de daaropvolgende dag dolf ik echter het onderspit. Sterker nog, ik kreeg
enorm op mijn lazer. Ik mocht daarna nog wel komen op de vergaderingen
van de kerngroep, maar het klikte niet meer. Die stunt met het Algemeen
Handelsblad namen de anderen mij kwalijk, dat vonden ze deloyaal. Achter-
af beschouwd was het ook niet aardig om het via de krant te spelen. Dit me-
ningsverschil leidde er trouwens niet toe dat ik alle banden met de personen
uit de kerngroep verbrak. Bepaalde relaties bleven gewoon bestaan, maar ik
maakte geen onderdeel meer uit van de kerngroep.
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De combinatie van de sterke gerichtheid op machtsvorming bij Nieuw
Links, het inzetten op het verwerven van posities in de partij, en de poging
om te pacteren met oud links leidde ertoe dat er iets ontstond waar ik weinig
meer mee had. De machtsvorming nam de overhand boven het programma-
tische. Dit ging ten koste van de aandacht voor inhoudelijke hervormingen.
De bestuurlijke talenten gingen in Nieuw Links de toon zetten. De meer op-
standige en uitgesproken types, zoals Van der Zwan, kwamen na conflicten
in de marge van Nieuw Links terecht. Overigens verwachtte ik destijds dat
de samenwerking met oud links Nieuw Links geen goed zou doen, maar
daar heb ik mij op verkeken. Uiteindelijk heeft die club geen blijvende in-
vloed op Nieuw Links gehad. De mensen die uit de hoek van oud links kwa-
men, verdwenen geleidelijk ook weer, al had ik er geen zicht op hoe dat pre-
cies is gegaan.

Mijn afnemende activiteit in Nieuw Links in 1967 was niet alleen een ge-
volg van de ontwikkelingen waar ik me niet in kon vinden, het had ook met
persoonlijke omstandigheden te maken. Ik wilde in dat jaar mijn studie poli-
tieke wetenschappen afronden. Ik was al enige tijd getrouwd en ons eerste
kind was inmiddels geboren. In 1968 studeerde ik af. Daarna werkte ik nog
korte tijd op het partijbureau, bij internationaal secretaris Piet Dankert. Al
snel maakte ik de overstap naar het ministerie van Buitenlandse Zaken waar
ik ambtenaar werd, later bij Economische Zaken op het gebied van buiten-
landse betrekkingen. Ik verhuisde daarvoor naar Gouda. Via het gewest
Zuid-Holland werd ik bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1972 op de
kieslijst gezet. Omdat Max van der Stoel minister van Buitenlandse Zaken
werd in het kabinet-Den Uyl, nam ik in 1973 zijn plaats in de Tweede Kamer
in. De machtsgreep van Nieuw Links in de PvdA, die onder meer resulteerde
in posities in het partijbestuur, invloed op programma’s en veranderingen in
de partijorganisatie, had zich toen al voltrokken. Na het succes verdween
Nieuw Links als verschijnsel heel snel. Ik kreeg die plek op de lijst niet omdat
ik een representant van Nieuw Links was. Dat speelde hooguit indirect een
rol. Het gewest dat mij kandideerde zocht namelijk wel personen die links
georiënteerd waren.

Tot 1987 bleef ik onafgebroken Tweede Kamerlid. In de PvdA-fractie
speelde het in die jaren geen belangrijke rol of iemand actief was geweest in
Nieuw Links of niet. Er was geen apart clubje van Nieuw-Linksers in de frac-
tie. Ik wist wel van het bestaan van de Steenwijkgroep. Dat was een informe-
le overlegclub rondom partijvoorzitter Van der Louw, waaraan een aantal
vooraanstaande Nieuw-Linksers deelnam, zoals Wim Meijer. Ik heb daar
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nooit deel van uitgemaakt. Overigens was de doorwerking van Nieuw Links
in de Tweede Kamerfractie wel op andere manieren merkbaar. Door Nieuw
Links was de personele samenstelling van de afdelingen en gewesten veran-
derd, ook van de besturen. Hierdoor kreeg je een ander type PvdA’er op de
kandidatenlijsten bij de verkiezingen, dat vervolgens ook in de Tweede Ka-
mer kwam. Een PvdA-politicus als Hans Kombrink was bijvoorbeeld een
erg principieel pleitbezorger van sociale woningbouw, en dat gold ook voor
Jan Pronk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Het optreden van Nieuw Links had ook duidelijke gevolgen voor de partij-
organisatie. Het gewestelijk kader kreeg meer inspraak en in de periode dat
ik actief was in de politiek woog hun oordeel zwaar. Wat de achterban zei,
dat moest bepalend zijn. Dat was bijvoorbeeld onmiskenbaar het geval ten
tijde van de kabinetsformatie in 1977, toen Den Uyl zich neerlegde bij de ne-
gatieve uitspraak van de partijraad over het onderhandelingsresultaat – met
als gevolg dat het tweede kabinet-Den Uyl er niet kwam. Tegelijkertijd ont-
stond er een nieuwe toplaag in de gewesten en afdelingen, van wethouders,
raadsleden, bestuursleden. Dit leidde ertoe dat het gewone lid op bijeenkom-
sten toch weer het gevoel kreeg dat ze slechts mochten komen om te luiste-
ren. Die ontwikkeling was in de hand gewerkt door de nadruk die Nieuw
Links legde op machtsvorming via de afdelingen en gewesten. De oude geves-
tigde orde in de partij maakte in feite plaats voor een nieuw establishment.

In meer algemene zin werkte Nieuw Links ook nog op een andere manier
door, althans zolang Den Uyl partijleider was. Den Uyl had altijd bepaalde
beginselen, een grondhouding waaraan hij vasthield. Hij kon weliswaar heel
ver gaan in het sluiten van compromissen en wist zonder meer wat machts-
politiek inhield, maar tijdens zijn partijleiderschap waren er grenzen waar
de PvdA niet overheen ging. Ik nam als Tweede Kamerlid bijvoorbeeld de in-
dustriepolitiek voor mijn rekening aan het einde van de jaren zeventig, toen
het ene na het andere bedrijf failliet ging. De vraag was vaak of een onderne-
ming overeind moest worden gehouden of niet. Als er een beredeneerbare
kans was om een bepaalde productiecapaciteit in een aangepaste vorm over-
eind te houden, dan was ik van mening dat de staat de helpende hand moest
bieden om zo banen te redden. Daarbij maakte ik zonder twijfel beoorde-
lingsfouten, maar dat was toch het uitgangspunt. De vraag was natuurlijk
hoe dat dan gedaan moest worden. Daar zijn de geleerden het nu nog niet
over eens en ook ik had er destijds geen pasklaar antwoord op. Ik vond wel
dat geprobeerd moest worden er wat van te maken. Er kwam kritiek op die
opstelling, ook vanuit de partij, maar Den Uyl steunde mij. Hij vond dat we
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een verantwoordelijkheid hadden voor de werkgelegenheid en dat je produc-
tiecapaciteit niet zomaar door de markt kapot moest laten maken. In dat
soort kwesties merkte je dat Den Uyl duidelijke principes had. Ik denk dat
door Nieuw Links die beginselvastheid wat werd versterkt.

Vanaf het moment dat Wim Kok in 1986 Den Uyl als partijleider had opge-
volgd, was het geheel afgelopen met die beginselvastheid. Er ontstond een
hele andere sfeer in de fractie. Het ideologische element was compleet weg.
Het was allemaal pragmatiek en besturen wat de klok sloeg. Het elan, de spi-
rit, de bewogenheid – het was verdwenen. Dat heb ik als een breuk ervaren.
Er ontstond een sfeer waarin ik mij niet meer gelukkig voelde en ik was blij
toen ik eenmaal uit de Kamer weg was. Ik had het geluk dat ik in 1987 direc-
teur kon worden van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij in Gro-
ningen.

Gedurende de veertien jaar dat ik in de Tweede Kamer zat, werd ik niet als
een Nieuw-Linkser gezien. Door mijn pleidooien voor het behoud van indus-
triebedrijven die als gevolg van de economische crisis in de financiële proble-
men waren gekomen, kreeg ik eerder het imago van een ‘zware metaal-socia-
list’, vaak in een adem genoemd met twee andere Aries: Arie Groeneveld van
de Industriebond en Arie van der Zwan, auteur van het rapport uit 1981
over het industriebeleid, dat uitgebracht werd door de commissie-Wagner.

Ik kijk op Nieuw Links terug als een boeiende periode in mijn leven, die
maar kort geduurd heeft. Het betekende daarom niet zoveel voor mij, ik
werd er niet door gevormd. Ik heb wel veel plezier beleefd aan de bijeenkom-
sten, al ging het interessante er voor mij vanaf toen Nieuw Links zich begon
te consolideren. Ook later heb ik altijd interesse gehad in recalcitrante men-
sen die op een non-conformistische manier naar zaken kijken. Van de brave,
gemiddelde mainstream hebben we er tenslotte al genoeg.
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Herinneringen aan Nieuw Links

Hans Kombrink

Inleiding

Ik raakte bij Nieuw Links betrokken doordat ik in september 1966 op straat
werd aangesproken door Hans van den Doel. Om precies te zijn op de Nieu-
wezijds Voorburgwal in Amsterdam, net voor het instituut voor politicolo-
gie waar hij wetenschappelijk medewerker was en ik colleges volgde. Hij
vroeg mij of ik een manifest onder de titel Tien over rood wilde onderteke-
nen als sympathisant. Dat wilde ik wel. Het feit dat je het niet met alle pun-
ten even eens hoefde te zijn (en dat was ik ook niet) maakte dat wat gemak-
kelijker.

Ik was op dat moment student politieke en sociale wetenschappen, en wel
sinds 1964. Ik ben geboren en getogen in Steenwijk en werd daar ook poli-
tiek actief. Op de radio hoorde ik de aankondiging van een conferentie in
Groningen over grondpolitiek. Er zou daar gesproken worden door onder
meer de oude Hein Vos, PvdA-leider Anne Vondeling en Kees de Galan, die
toen directeur was van de Wiardi Beckman Stichting (wbs), het wetenschap-
pelijk bureau van de PvdA. Ik informeerde met de steun van mijn moeder of
er andere personen uit Steenwijk waren die daarnaartoe gingen, en jawel: ik
kon meerijden met een lokale rijschoolhouder. Op de terugweg hebben we
de afdeling Steenwijk van de Federatie van Jongerengroepen (fjg) in de
PvdA opgericht. Even later raakte ik betrokken bij de oprichting van een
jeugdgemeenteraad, waarvan de burgemeester voorzitter was en ik de fjg
ging vertegenwoordigen als fractievoorzitter. We probeerden het beter te
doen dan de echte gemeenteraad.

We gaven een blaadje uit, De Jonge Socialist, waarvan ik een flink deel van
de inhoud vulde. Daarvoor nam ik ook interviews af, bijvoorbeeld met leden
van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Ook toen ik al in Amsterdam stu-
deerde, bleef ik de eerste paar jaar in Steenwijk actief. De landelijk jongeren-
secretaris van de PvdA nam in 1965 het initiatief tot een maandelijkse bijeen-
komst van hoofdredacteuren op zaterdagmiddag thuis in Bussum bij Ko
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Suurhoff, in de jaren vijftig minister van Sociale Zaken en later in het kabi-
net-Cals minister van Verkeer en Waterstaat. Hij praatte ons bij over landelij-
ke politieke ontwikkelingen.

Nog saillanter was dat ik al in 1964 was benaderd om lid te worden van de
partijraad van de PvdA. Ik werd door de jongerensecretaris van de partij ge-
vraagd om een van de vijf kwaliteitszetels van de fjg in de partijraad te be-
zetten. De eerste vergadering die ik daarvan bijwoonde was in september
van dat jaar, toen ik net in Amsterdam aangekomen was. Ik voerde gelijk het
woord. Ed van Thijn, in die tijd lid van de gemeenteraad van Amsterdam, zei
me na afloop dat ik prima gesproken had, maar dat het de volgende keer wel
wat korter zou kunnen. Pikant genoeg was ik nog geen lid van de PvdA,
want dat kon pas wanneer je 18 jaar was en dat werd ik in november. Ik
hoorde later dat mijn vroegere hoofdonderwijzer en afdelingsvoorzitter van
de PvdA in Steenwijk nog een protest bij secretaris-penningmeester Eibert
Meester heeft ingediend voor het feit dat ik lid van de partijraad had kunnen
worden.

Ook in Amsterdam werd ik uiteraard in de fjg actief, net als bijvoorbeeld
Relus ter Beek uit Coevorden, die actie had gevoerd bij het Van Heutsz-mo-
nument aldaar en betrokken was bij De Rooie Drentse Courant. Ik werd
eerst lid en later voorzitter van de afdeling Amsterdam van de fjg en lid van
het hoofdbestuur. Ook vertegenwoordigde ik de fjg in het bestuur van de fe-
deratie Amsterdam van de PvdA, zoals Liesbeth den Uyl dat deed voor de
vrouwenorganisatie. Gelukkig kon je toen wat langer over je studie doen
dan tegenwoordig, maar ik slaagde er toch in na krap vier jaar mijn kandi-
daatsexamen te halen. Het was overigens niet zo dat alle fjg’ers ook betrok-
ken waren bij Nieuw Links. In algemene zin hadden jongeren vaak wel inte-
resse in de vernieuwingsbeweging, maar er waren behoorlijk wat fjg’ers die
niet actief waren in Nieuw Links.

Ik maakte geen deel uit van de zogeheten kerngroep. Er ontstond wel gaan-
deweg een liaison. Vanuit de fjg nam ik het initiatief tot de oprichting van
politiek café Pieterspoort, in dezelfde tijd dat Hans Gruijters begon met het
politiek café C’66. Na onderhandelingen met de gemeente konden we eind
1966 een ruimte huren in de Sint Pieterspoortsteeg in hartje Amsterdam. We
kregen een horecavergunning en organiseerden daar meerdere keren per
week een debat. De onderwerpen ontleenden we aan de politieke actualiteit.
Het kon gaan over buitenlandse politiek, bijvoorbeeld de oorlog in Vietnam,
maar ook over binnenlandse thema’s. Voor de forumdiscussies nodigden we
behalve personen uit de kring van Nieuw Links ook vaak Kamerleden uit.

Hans Kombrink
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Regelmatig kwamen ook redacteuren langs van het aan de Raamgracht ge-
vestigde Vrij Nederland, zoals Martin van Amerongen, Joop van Tijn en Jan
Rogier. Het politiek café bestond enkele jaren, tot ongeveer 1970.

We zagen vanuit de fjg dat de verhouding tussen Nieuw Links en vakbe-
weging behoorlijk stroef was. De pleidooien van Van den Doel voor geleide
loonpolitiek vielen bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (nvv)
niet in goede aarde. Ook had Nieuw Links radicalere opvattingen over me-
dezeggenschap van arbeiders dan de vakbeweging. Het was naast deze in-
houdelijke verschillen ook een mentaliteitskwestie. Een aantal vakbondsbe-
stuurders, zoals voormalig NVV-voorzitter Dirk Roemers, behoorde tot de
gevestigde orde van de PvdA en was weinig gecharmeerd van Nieuw Links.
Om die verhouding te verbeteren, organiseerden we ook informele gesprek-
ken tussen leden van het hoofdbestuur van het nvv en personen uit de kring
van Nieuw Links. Als schakel functioneerde daarbij Herman Hugenholtz, ju-
ridisch adviseur bij het nvv maar ook partner van Irene Vorrink en zelf sym-
pathisant van Nieuw Links.

Ik was natuurlijk ook actief in mijn partijafdeling, Amsterdam-Kinker-
buurt. Verder nam ik deel aan lokale bijeenkomsten van Nieuw Links, met
mensen als Jaap van den Bergh, Karel Nagel, Wim Polak en Jaap van de
Woord. Daar werden bijvoorbeeld Amsterdamse PvdA-vergaderingen voor-
bereid.

Na een tijdje kon ik mijn intrek nemen in het souterrain van een pand aan
de Vondelstraat, waar ook de Voedings- en Genotmiddelenbond van het
NVV was gevestigd. Daar leerde ik op de stoep Jan Schaefer kennen, die als
banketbakker lid van die vakbond was. Gaandeweg werd hij bij Nieuw
Links betrokken. Handig was dat het secretariaat van de PvdA om de hoek
in de Tesselschadestraat zat, zodat ik daar gemakkelijk kon binnenlopen.
Nadat Nieuw-Linksers in het partijbestuur waren gekozen, werd na afloop
van partijbestuursvergaderingen vaak in een naburig café op de Overtoom
stoom afgeblazen en besproken hoe het verder moest. Ik heb me daar menig-
maal aan het eind van de avond gemeld.

De oprichting van Nieuw Links

Nieuw Links kreeg vorm in het najaar van 1966. Ik was daar niet direct bij
betrokken. Het ontstaan van Nieuw Links kan niet los worden gezien van
het bredere politiek-maatschappelijke klimaat. In de Verenigde Staten was
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er een buitenparlementaire New Left beweging ontstaan. Het karakter daar-
van verschilde uiteraard van de pogingen van Nieuw Links om tot vernieu-
wingen binnen het Nederlandse politieke bestel te komen. De wens om maat-
schappelijke verandering te bewerkstelligen en te protesteren tegen onrecht,
zoals de oorlog in Vietnam, was niettemin in hoge mate dezelfde. In 1965 be-
gon Provo met zijn ludieke activiteiten bij het Lieverdje op het Spui, waar-
mee het gezag geen raad wist. 1966 was het jaar van het controversiële huwe-
lijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg. Dat jaar werd ook D’66 op-
gericht. Niet lang daarna traden christen-radicalen binnen de Katholieke
Volkspartij (kvp) naar buiten. Kort samengevat klonk er enerzijds een roep
om democratisering, zowel van de politieke instituties als van maatschappe-
lijke organisaties, en ontstond er anderzijds een internationale protestbewe-
ging tegen de door de Koude Oorlog getekende verhoudingen, vooral tegen
de Vietnamoorlog.

In de befaamde ‘Nacht van Schmelzer’, van 13 op 14 oktober 1966, kwam
er een einde aan het kabinet-Cals-Vondeling. De PvdA was in 1965 toegetre-
den tot dit kabinet, samen met KVP en Anti-Revolutionaire Partij (ARP), zon-
der dat er na de val van de voorgaande centrumrechtse regeringscoalitie ver-
kiezingen waren gehouden. De kvp wees al snel het financieel-economisch
beleid van het nieuwe kabinet af en wilde een strikter begrotingsbeleid. Pre-
mier Jo Cals vatte dat op als een motie van wantrouwen. Er leefde al langer
onvrede over de traditionele coalitiepolitiek, waarin de tegenstellingen tus-
sen partijen te veel vervaagden. Nu ontstond binnen de PvdA, ook buiten de
kring van Nieuw Links, grote boosheid over de onbetrouwbaarheid van de
kvp. Dit ging gepaard met een grote behoefte de eigen identiteit scherper te
benadrukken. Ook een reeks van voor de PvdA slechte verkiezingsresultaten
leidde tot discussie.1

Het leiderschap van de PvdA was daarnaast in het geding geraakt. We ke-
ken allemaal hoe de politici van de PvdA, na jaren oppositie, vanaf 1965 het
deden terwijl ze in het kabinet-Cals-Vondeling in de minderheid waren. Von-
delings voorstel als minister van Financiën (onder druk van zijn kvp-staatsse-
cretaris Wiel Hoefnagels) om een belasting op schoenreparaties en textiel in
te voeren, keurde ik scherp af. Ik was er ook getuige van hoe hij in een open-
bare discussie in een café aan het Rembrandtplein een kritische uitlating deed
over cao-eisen van bouwvakkers, die niet lekker viel. Joop den Uyl werd in
september in zijn plaats tot politiek leider gekozen, nadat een voorstel om
met meerdere lijsttrekkers de verkiezingen in te gaan was afgewezen. Dat
was nog voor de publicatie van Tien over rood en de val van het kabinet.2
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Ik was niet enthousiast over de keuze voor Den Uyl, want hij stond bij ons
jongeren niet te boek als een progressief type. Hij had als wethouder van Am-
sterdam van 1962 tot 1965 meegewerkt aan plannen voor grootscheepse in-
grepen in het stedelijk weefsel van de hoofdstad en was voor de komst van
petrochemische bedrijven als Mobil Oil. Ik had daartegen nog geprotesteerd.
Dat beeld overheerste de waardering voor het rapport Om de kwaliteit van
het bestaan uit 1963, dat hij als directeur van de WBS had geschreven. Den
Uyl was naar mijn smaak te exclusief gericht op economische thema’s, veel
meer dan Vondeling bijvoorbeeld. Mijn kijk op Den Uyl zou later trouwens
behoorlijk veranderen. Het beeld dat ik midden jaren zestig had van de PvdA
werd sterk bepaald door de leidende personen. In hun opvattingen klonken
onvoldoende de zorgen door die jongeren zoals ik hadden over de oorlog in
Vietnam en het pro-Amerikaanse Koude Oorlogsdenken.

De actiepunten

In deze tijd verscheen Tien over rood, waarmee Nieuw Links zijn visitekaart-
je afgaf. In de brochure werden tien kenmerkende punten van Nieuw Links
opgesomd. De achterliggende gedachte van de actiepunten, die via het boek-
je de partij in werden gezonden, was dat alle mensen aan het maatschappelijk
verkeer moeten kunnen deelnemen met gelijke informatie en zeggenschap,
met gelijke ontwikkelingskansen en met gelijke mogelijkheden om met suc-
ces te streven naar het verwerven van een bepaald inkomen en vermogen.

Ik licht een paar van de tien punten eruit. Het belang dat werd toegekend
aan de versterking van steun aan de derde wereld was evident. Niet voor
niets was het eerste punt van Tien over rood dat de PvdA niet aan een rege-
ring zou deelnemen tenzij vast zou staan dat de ontwikkelingshulp in 1970
twee procent van het nationaal inkomen bedroeg. De periode waarin kolo-
niën zelfstandig waren geworden, lag toen nog maar kort achter ons. Er leef-
de een sterk gevoel van verantwoordelijkheid dat zij zich moesten kunnen
ontwikkelen tot economisch onafhankelijke landen, bevrijd van oude knel-
lende banden. Ook binnen de kerken speelde deze discussie sterk. Er werden
ook concrete acties gevoerd tegen de scheve internationale economische ver-
houdingen. Westerse landen beschermden hun eigen economie door hoge in-
voerrechten. Zelf steunde ik met de fjg bijvoorbeeld actief de rietsuikerac-
tie, die erop gericht was dat product in de Nederlandse winkels in de schap-
pen te krijgen.
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Een ander punt was dat Nederland uit de navo behoorde te treden wan-
neer Spanje lid van de navo werd of Portugal bij de herziening van het
navo-verdrag als lid bleef gehandhaafd. En na de staatsgreep in Grieken-
land in 1967 werd al snel ook het lidmaatschap van dit land omstreden. Het
zou tot felle discussies binnen de PvdA leiden. Voor mij had het ook met per-
soonlijk gedrag te maken: je ging naar die landen niet met vakantie. Toen in
1974 de Anjerrevolutie in Portugal was uitgebroken en er een einde kwam
aan de dictatuur van Salazar, gingen André van der Louw en Ter Beek met va-
kantie naar de Algarve, met het vliegtuig. Dat kon toen voor het eerst. Ik wil-
de met mijn vrouw met de auto ook naar Portugal, maar stond voor de gewe-
tensvraag of ik wel door Spanje kon rijden. Daar was de dictator Franco im-
mers nog aan de macht. Het compromis dat ik met mezelf sloot, was dat dit
mocht wanneer ik in één dag zonder overnachten vanuit Frankrijk Portugal
wist te bereiken, en omgekeerd.

Het punt waarover ik binnen Nieuw Links de minste discussie heb ge-
hoord ging over de wenselijkheid dat Nederland een republiek zou worden
zodra de regering van koningin Juliana eindigde. Het drukte de principiële
behoefte uit aan democratisering en het afleggen van verantwoording over
de uitoefening van macht, maar tegelijk werd door de meeste Nieuw-Link-
sers het praktische belang niet zo groot en het risico van contraproductiviteit
juist vrij serieus geacht. Bedacht moet worden dat in 1966 het huwelijk van
Beatrix met Claus niet ongemerkt werd afgesloten.

Bij het medeondertekenen van Tien over rood heb ik mij niet zozeer laten
leiden door de instemming met de precieze formulering van elk van de actie-
punten, alswel door de achterliggende gezindheid. De PvdA moest duidelij-
ker laten zien waar ze voor stond door de inhoudelijke doelstellingen aan te
scherpen, zich in de internationale verhoudingen los te maken van de steun
aan machten die gericht waren op onderdrukking en uitbuiting, en een fun-
damentele democratisering na te streven. Of zoals Van der Louw het eens
verwoordde: door verzet tegen de eeuwige theorie van de haalbaarheid.

Politiek handwerk

De eerste openbare Nieuw Links-bijeenkomst vond begin januari 1967
plaats, net voor het verkiezingscongres van de PvdA. Er zou een hele serie
volgen. De belangstelling vanuit de partij was groot, de samenstelling van de
bijeenkomsten divers. Er doken oudere leden op die in het verleden in de par-
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tij teleurgesteld waren geraakt, bijvoorbeeld vanwege de Indonesië-politiek;
of die een flinke marxistische scholing bleken te hebben gehad. Er waren ook
veel jongeren en personen die in de zogeheten creatieve beroepen werkzaam
waren. Enerzijds werd de sfeer op die bijeenkomsten bepaald door heftig de-
bat tussen al die verschillende types die daar rondliepen, ook marxisten zo-
als Theo van Tijn en Leo Klatser. Anderzijds was er ook veel vrolijkheid en
humor. Met name Van der Louw speelde daarin een positieve rol. Hij wist
vaak de juiste toon te vinden om de boel van een vrolijke noot te voorzien. Er
werden mooie, open discussies gevoerd. Iedereen kreeg de ruimte om te zeg-
gen wat er op zijn hart lag en iedereen kon worden bestreden.

Bij de beoordeling van het functioneren van Nieuw Links is van belang dat
het altijd een vernieuwingsbeweging bínnen de PvdA heeft willen zijn, zon-
der een partij in de partij te worden. Vanuit de kerngroep werd benadrukt dat
het doel was de aanwezigen op vergaderingen tot ‘horizontale communica-
tie’ in staat te stellen – dat wilde zeggen: uitwisseling van opvattingen en af-
stemming van acties, zonder dat er besluiten werden genomen. De bijeen-
komsten waren openbaar. De ruimte voor onderlinge discussie moest ook tot
botsingen kunnen leiden. Die lijn is altijd vastgehouden. Dat leidde in 1967
tot het scheiden der wegen met Arie van der Zwan, die zich op bijeenkomsten
en in de media denigrerend had uitgelaten over de partijleiding. Er was zelfs
even sprake van dat hij daarom geroyeerd zou worden als PvdA-lid, maar
dat ging niet door. Hij heeft niet veel later zelf zijn lidmaatschap beëindigd;
volgens mij was zijn houding ten opzichte van de PvdA altijd al afstandelijk.

Bij het uitgangspunt van Nieuw Links dat het niet als een partij in de partij
wilde fungeren, passen wel een paar kanttekeningen. De kerngroep functio-
neerde wel als eenheid. Dit bleek in maart 1968, nadat Van den Doel – inmid-
dels Tweede Kamerlid – het nodig had gevonden publiekelijk stevig kritiek te
uitten op Han Lammers. Toen besloot de kerngroep dat Van den Doel niet
meer welkom was bij de vergaderingen van deze kleine club. Hij had zijn be-
zwaren eerst intern moeten uiten voordat hij ze publiekelijk uitdroeg. Zon-
der afspraken te maken, is het bereiken van politieke vernieuwing immers
moeilijk.

Binnen de afdelingen van de PvdA ging het er bovendien niet altijd zacht-
zinnig toe. Lokale afdelingen met leden die al jarenlang trouw actief waren,
werden nog wel eens overlopen door een horde nieuwe enthousiastelingen.
In mijn eigen afdeling voltrok zich de wisseling van de wacht op een vrij ge-
ruisloze manier, zonder heftige botsingen. Op de afdelingsvergaderingen ver-
scheen jong, goedgebekt volk, dat geïnspireerd was door Nieuw Links. Zij
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voerden vaak geestdriftig het woord en stonden klaar om bestuursfuncties te
vervullen. Zij deden in feite waar in de afdelingen altijd om gevraagd was.
Deze jongeren hoefden trouwens meestal niet om zeven uur hun bed uit en
hadden er daarom geen problemen mee als een vergadering uitliep tot elf uur
of nog later. De gangmakers van de afdeling tot dat moment hadden de ver-
gadering dan al verlaten. Ausdauer wat betreft vergaderduur speelde bij de
machtswisseling dus een rol, maar er waren ook leden die zich gewoon lieten
overtuigen in de debatten. In veel afdelingen verliep het op een dergelijke wij-
ze, maar in sommige afdelingen ging het er harder aan toe. Dan werden er
bijvoorbeeld stemmingen afgedwongen, waardoor Nieuw Links-sympathi-
santen hun wil konden doordrukken.

In de herfst van 1968 heb ik me vanuit de fjg, samen met onder meer Jan
Nagel en Ter Beek, er publiekelijk voor ingezet dat Van der Louw partijvoor-
zitter Sjeng Tans zou opvolgen, nadat die duidelijk had gemaakt zich niet op-
nieuw te kandideren. Vondeling, inmiddels weer Tweede Kamerlid, had am-
bities getoond voor die functie. Hij wilde vanuit de fractie voorkomen dat
Van der Louw partijvoorzitter werd. Van der Louw op zijn beurt overwoog
zichzelf kandidaat te stellen, maar na veel gedoe besloot hij Vondeling te ac-
cepteren en als vicevoorzitter te willen functioneren. Onze steunactie was
kennelijk te vroeg. Van der Louw wilde het risico op scheuring vermijden, en
misschien ook wel een nederlaag. Duidelijk was toen al wel dat Vondeling na
twee jaar in beginsel plaats zou maken voor Van der Louw, ook al was dat
niet formeel vastgelegd.

Na het partijcongres van maart 1969 kwam de coördinatie van Nieuw
Links in handen van Arend Voortman, Rob de Rooi en ondergetekende.
Voortman was als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de Land-
bouwhogeschool Wageningen. Hij bevond zich ook als Tweede Kamerlid,
vanaf 1971, op de linkervleugel van de PvdA. De Rooi was medewerker van
de wbs en een van de auteurs van Tien over rood. Een rustige man, al wat ou-
der, en erg op de inhoud gericht.

De spagaat waarin Nieuw Links als oppositionele beweging binnen de
PvdA verkeerde, werd groter. Wij wilden graag dat de Nieuw-Linksers die in
het partijbestuur zaten ook de landelijke bijeenkomsten van de beweging
konden bijwonen. Vanuit het partijbestuur werd daarvan echter een punt ge-
maakt. Iemand als Van der Louw kwam nog wel een enkele keer op een bij-
eenkomst, maar hij kon niet meer zo’n prominente rol spelen als daarvoor.
Voortman, De Rooi en ik probeerden vanuit Nieuw Links de druk op de ke-
tel te houden en de positie van de Nieuw-Linksers in het partijbestuur tegen-
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over de anderen te versterken. Dat deden we bijvoorbeeld door als Nieuw
Links standpunten in te nemen; die we dan per brief kenbaar maakten aan
het partijbestuur.

De frequentie van de landelijke bijeenkomsten van Nieuw Links werd in
de jaren 1969-1970 minder. Ook de opkomst nam af: niet iedereen was een
vergadertijger, of in voor geduldig politiek handwerk. Sommigen raakten te-
leurgesteld door het ontbreken van snel of volledig succes. Anderen meen-
den dat er voldoende resultaat was geboekt. We ondernamen nog een poging
om door het opzetten van een aantal werkgroepen tot inhoudelijke verdie-
ping te komen. Er kwamen bijvoorbeeld werkgroepen over de impact van
technologische ontwikkelingen op de samenleving, over de problematiek
van de Derde Wereld en over democratisering in het bedrijfsleven. Hoewel
een aantal mensen zijn best deed, was de participatie in de werkgroepen niet
geweldig. Dat initiatief liep gaandeweg vast.3

Buitenparlementaire actie en de PvdA

Periodiek vlamde het debat in de PvdA echter volop op. Dat was vooral het
geval rond de bezetting van het universitaire hoofdkwartier in Amsterdam,
het Maagdenhuis, in mei 1969. Ik behoorde niet tot de initiatiefnemers van
de bezetting, maar had er wel sympathie voor. Ik besloot een weekendtas in
te pakken en me, na de fjg-ledenvergadering op maandagavond waarin ik
zou aftreden als voorzitter, te melden bij de bezetters. Tijdens die vergade-
ring werd ik weggeroepen voor een telefoontje uit de Tesselschadestraat,
waar het partijbestuur die avond vergaderde. Of ik direct naar de Sherry 
Bodega-bar aan het Spui wilde komen voor een gesprek met onder meer Van
Thijn. Het resultaat van dat overleg was dat ik zou proberen Van Thijn, frac-
tievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad, in contact te brengen met de
bezetters. We liepen samen naar de universiteitsbibliotheek. Ik ging naar bin-
nen, Van Thijn bleef buiten, want de deur ging op slot. Ik bracht het verzoek
om contact over, maar terwijl de bezettingsraad zich nog over deze bemidde-
lingspoging beraadde, ondernam de politie die nacht een traangasaanval op
het gebouw waarbij zij de in- en uitgangen blokkeerde. De partijgenoten rec-
tor magnificus Guus Belinfante en burgemeester Ivo Samkalden wilden ken-
nelijk ingrijpen en gaven Van Thijn geen kans.

Den Uyl ging voorop in het veroordelen van de bezetting. Een dergelijk
middel was volgens hem alleen geoorloofd wanneer de democratie had opge-
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houden te functioneren, dus als ultimum remedium in een werkelijke noodsi-
tuatie. Zeventig sympathisanten van Nieuw Links kritiseerden in een brief
die opstelling. Wat hen dwarszat was ook de opstelling van de Nieuw-Link-
sers in het partijbestuur, die zich gewonnen hadden gegeven voor de argu-
menten van Den Uyl. In plaats van de bezetters te steunen, zoals Nieuw
Links wenste, veroordeelde het partijbestuur de bezetting op 2 juni in een pu-
blieke verklaring.

Voor mijzelf was er verschil tussen de legitimiteit van buitenparlementaire
actie en antiparlementaire actie. Den Uyl belegde bij hem thuis een bijeen-
komst, waar hij Samkalden en Belinfante confronteerde met drie partijgeno-
ten die in het Maagdenhuis hadden vertoefd. Naast ondergetekende waren
dat de Amsterdamse gemeenteraadsleden Pitt Treumann en Paul Rutgers
van der Loeff. We werden het die avond absoluut niet eens. Later werden de
universitaire bestuursverhoudingen overigens behoorlijk aangepast. In het
door de bezetters bepleite stelsel van ‘one man one vote’ heb ik zelf nooit ge-
loofd, maar ik was er wel van overtuigd dat het tijd werd voor democratise-
ring van de universiteit.

Rond die tijd won bij Nieuw Links het idee van de PvdA als actiepartij aan
kracht. Dat bouwde in feite voort op het huurombudswerk dat de partij in
sommige afdelingen al eerder in de jaren zestig verrichtte. Ik was bijvoor-
beeld vanuit mijn PvdA-afdeling betrokken bij het huurombudswerk in de
Amsterdamse Kinkerbuurt. Samen met het wijkorgaan en afdelingen van de
Communistische Partij van Nederland (cpn) en Pacifistisch-Socialistische
Partij (psp) vormden we een comité om dat werk op te zetten. We organiseer-
den spreekuren waar we mensen te woord stonden, adviseerden en hielpen
hun klachten op papier te zetten. Soms gingen we ook wel bij mensen thuis
kijken. Ook vanuit de fjg namen we halverwege de jaren zestig al deel aan
protestacties, zoals de eerdergenoemde rietsuikeractie.

Voor Nieuw Links schreef ik met het oog op de kandidaatstelling voor de
Tweede Kamerverkiezingen in 1971 een nota die besproken werd tijdens een
vergadering van Nieuw Links in augustus 1970. Dat stuk geeft een beeld van
hoe wij de PvdA als actiepartij voor ons zagen en wat wij in dat verband van
onze Tweede Kamerleden verwachtten. Nieuw Links had kritiek op de wijze
waarop de meesten van hen hun werk deden. Oppositie voeren moest wat
ons betreft inhouden dat parlementsleden zelf deelnamen aan buitenparle-
mentaire acties, bijvoorbeeld bij fabriekssluitingen, buurtproblemen of hoge
huren. Zij dienden op een positieve manier mee te doen aan het politieke
werk buiten het parlement en zo een brugfunctie te vervullen. Als Kamerle-
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den buiten het parlement actiever zouden zijn, dan kon dat volgens ons bo-
vendien de afstand en vervreemding tussen parlementariërs en de bevolking
verminderen.

Later, nadat ik in 1972 zelf Kamerlid was geworden, probeerde ik het
huurombudswerk op landelijk niveau te coördineren door een landelijk net-
werk van huurombudslieden op te zetten. Het idee achter de PvdA als actie-
partij was dat we door concrete belangenbehartiging lieten zien dat we naast
de mensen stonden. Nadat Nieuw Links in 1971 in het partijbestuur de meer-
derheid had gekregen, werd het concept van de PvdA als actiepartij vanuit
dit orgaan verder uitgewerkt.

Ergens in het najaar van 1970 daalde op een zaterdagmorgen Vondeling
het trapje af naar mijn souterrain aan de Vondelstraat. In februari 1971
stond een congres gepland, waarop een nieuw partijbestuur gekozen zou
worden. Hij maakte duidelijk Van der Louw te willen steunen als voorzitter,
althans wanneer Nieuw Links bereid was zich tevoren op te heffen. Ik ant-
woordde dat die beweging zo niet in elkaar zat. Wanneer ik een dergelijk
voorstel zou doen, was de kans op verwerping groot. Het ging om de kip of
het ei. Wanneer gebleken was dat Van der Louw voorzitter zou worden, dan
zou Nieuw Links zich opheffen, zo was mijn stellige overtuiging. We werden
het die ochtend niet eens, maar niet veel later werd Van der Louw als voorzit-
ter voorgedragen. In november 1970 werd op een bijeenkomst van Nieuw
Links, op voorstel van Aad Kosto, besloten om de vernieuwingsbeweging
voorlopig in de ijskast te zetten. Het tij was aan het verlopen. Nieuw Links
kwam een half jaar later, in mei 1971, nog een keer bijeen en hief zich toen
op. Dat besluit was niet met veel controverses omgeven. Het inzicht dat we
niet op oude voet verder moesten gaan, werd breed gedeeld. Nieuw Links
werd als beweging bovendien door personen gedragen, en die basis werd
smaller. Zelf was ik op het congres in februari 1971 tot lid van het partijbe-
stuur gekozen.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 werd ik voor het eerst op de
kandidatenlijst geplaatst, zij het op een onverkiesbare plaats, want ik kon
door mijn leeftijd nog geen Kamerlid worden. De minimumleeftijd om geko-
zen te mogen worden was toen nog 25 jaar. Mijn activiteiten voor Nieuw
Links hebben bij mijn kandidatuur denk ik een rol gespeeld, net als mijn in-
zet voor de fjg. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 1972 werd
ik ook door het gewest Rotterdam op de kandidatenlijst gezet en bij de ver-
kiezingen gekozen vanwege de extra gewonnen zetel aldaar. Ik was deze keer
net oud genoeg om zitting te mogen nemen.

Herinneringen aan Nieuw Links
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Terugblik op resultaten

Het is lastig de resultaten van Nieuw Links goed te beoordelen, omdat de ac-
tiepunten uit Tien over rood fragmentarisch waren geformuleerd en er later
nog zeer uiteenlopende publicaties volgden. Het was niet zo’n homogeen
program. Thema’s als milieu en de positie van de vrouw speelden in Tien
over rood nog geen enkele rol, maar wel in het politieke debat dat er al snel
op volgde.

De interne democratisering van de partij is stellig gelukt, hoewel niet in
alle opzichten even duurzaam. Het districtenstelsel om kandidaten te stellen
is bijvoorbeeld later weer teruggedraaid. Het is voorgekomen dat kritische
fractieleden een lage plaats op de lijst kregen. Een tweede aspect is de verjon-
ging van de partij, zowel van het ledenbestand als bij de bezetting van be-
stuurlijke posities. Tegenwoordig is de doorstroming wel erg groot gewor-
den, niet alleen in de Tweede Kamerfractie, maar ook in de gemeenteraden.
Dit heeft ook te maken met de turbulente verkiezingsuitslagen. Die snel ver-
anderende samenstelling van de vertegenwoordigende organen ondermijnt
de parlementaire macht. Het kost nu eenmaal tijd om kennis en ervaring op
te doen, zodat werkelijk tegenspel kan worden geboden aan de ambtelijke en
politieke macht.

De democratisering van de samenleving werd ook hoog op de agenda ge-
zet en leidde onder meer tot herziening van de universitaire organisatie en
tot de wet op de ondernemingsraden. De oude regentenmentaliteit werd ge-
slecht. De openbaarheid van bestuur werd verbeterd. De controlemiddelen
van het parlement werden belangrijk versterkt en dat proces heeft zich tot de
dag van vandaag voortgezet. Het debat over de verhouding tussen represen-
tatieve en directe democratie loopt echter nog volop door. Een herziening
van het kiesstelsel is er nooit gekomen. De Eerste Kamer bestaat nog steeds.
De burgemeester wordt niet direct gekozen, maar gemeenteraden beslissen
er nu feitelijk over.

De inzet op meer politieke duidelijkheid voor de kiezer door middel van
polarisatie had ook succes. Achterliggend motief was om de macht te breken
van de confessionele partijen in het politieke midden, die altijd tussen PvdA
en vvd konden kiezen. Regeren moest de moeite waard zijn. De machtsver-
houdingen binnen het kabinet waren van groot belang voor het inhoudelijke
succes. De door informateur en gewezen PvdA-leider Wouter Bos geprakti-
seerde methode bij de formatie van het tweede kabinet-Rutte in het najaar
van 2012 – het uitruilen van dossiers tussen vvd en PvdA – staat haaks op
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het Nieuw-Linkse streven naar politieke duidelijkheid. Het heeft de PvdA in
een funeste situatie gebracht: de partij heeft niet aan de achterban laten zien,
bijvoorbeeld op het punt van de zorg, dat zij haar stinkende best heeft ge-
daan. De indruk ontstaat dat enorme hervormingen zijn afgesproken zonder
dat daarover is gevochten. Compromissen sluiten kan wel, maar de inspan-
ning moet zichtbaar zijn.

De standpunten die de PvdA innam over wat er in de jaren zestig en zeven-
tig speelde, zowel op het gebied van binnen- als buitenlandse politiek, wer-
den in veel opzichten progressiever. Daarbij valt op dat electorale motieven
geen rol speelden. Door Nieuw Links werden vele standpunten bepleit die
een groot deel van de kiezers helemaal niet zo aanspraken, zoals de verho-
ging van de ontwikkelingshulp. Ze werden evenwel gecombineerd met het
inspelen op directe belangen van grote groepen burgers, in de vorm van bete-
re collectieve voorzieningen, woningbeleid en bestrijding van inkomenson-
gelijkheid. Wat ook opvalt is de sterke nadruk op de mogelijkheid van natio-
nale planning en stuurbaarheid, bijvoorbeeld op het terrein van investerin-
gen. Grond moest in gemeenschapshanden komen en een selectief vestigings-
beleid werd bepleit. Dat de toenemende internationale verwevenheid van
economieën daaraan steeds meer grenzen zou stellen, werd toen niet echt on-
derkend. Duidelijk is ook dat de programpunten werden geformuleerd in
een tijd waarin de economie behoorlijk groeide: er was ruimte om de collec-
tieve voorzieningen te verbeteren. Tijdens het kabinet-Den Uyl (1973-1977)
moest Wim Duisenberg als minister van Financiën aan de rem gaan hangen
door een norm te introduceren: het aandeel van de collectieve sector mocht
jaarlijks nog maar maximaal met één procentpunt van het netto nationaal
inkomen toenemen! Kom daar nu eens om.

Ook op het gebied van de buitenlandse politiek had Nieuw Links succes,
zij het niet onbeperkt. De ontwikkelingshulp moest naar twee procent van
het nationaal inkomen. Spanje mocht geen lid van de navo worden. Binnen
de navo-raad zou worden voorgesteld om Portugal en Griekenland uit de
verdragsorganisatie te zetten, maar als dat niet lukte zou maximale druk tot
democratisering uitgeoefend moeten worden. Er mochten geen wapenleve-
ranties aan die landen komen en geen militaire oefeningen worden gehou-
den. De navo en het Warschaupact zouden moeten opgaan in één veilig-
heidssysteem. De communistische Duitse Democratische Republiek (ddr)
moest worden erkend. Deze punten gingen in tegen het toen heersende Kou-
de Oorlogdenken binnen en buiten de partij. Een PvdA-delegatie met Den
Uyl en Van der Louw, waarvan ik ook deel mocht uitmaken, bracht in 1972
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een – zij het kritisch – bezoek aan het communistische Roemenië. Er moest
gepraat worden.

Misschien nog wel het belangrijkste was het cultureel-psychologische as-
pect van de maatschappelijke vernieuwingsbeweging uit die tijd, waarvan
Nieuw Links een onderdeel was: verandering was mogelijk (‘yes we can’), er
was hoop op verbetering, de hemel kon bestormd worden. Tegelijkertijd was
het een periode van naïviteit: we hingen het idee aan dat wanneer de politie-
ke strijd in eigen land succesvol was, de zaken ook echt naar onze hand kon-
den worden gezet. Dat gevoel verdween geleidelijk in de loop der jaren. In
mijn beleving was de economische crisis van het begin van de jaren tachtig
daarin een belangrijke factor. Daarna draaide het in de politiek niet meer om
de omvang van de groei van de collectieve voorzieningen, maar om bezuini-
gingen.
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Macht, positie en strategie van Nieuw Links
De ‘ver-Nieuw-Linkste’ Partij van de Arbeid in de lokale praktijk

Bert Middel

Gezindheidssocialisme

Sociaaldemocraat ben ik van geboorte, daar valt verder niks aan te doen.
Wanneer je, zoals ik, in de nadagen van de verzuiling opgroeide in het Gro-
ningse Oosterpark, maakte je meteen deel uit van de roemruchte ‘Rooie Fa-
milie’. Je socialistisch gehalte was genetisch bepaald. Pas veel later kon je be-
oordelen of het ook echt bij je paste.

Socialist zijn was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw niet zozeer
een politieke keuze, maar vooral een gezindte. Of, om met de eerste PvdA-
voorzitter Koos Vorrink te spreken: ‘Je kíest niet voor het socialisme, nee, je
bént socialist’. Dat is de kern van het ‘gezindheidssocialisme’, dat ook Nieuw
Links-voorman en latere PvdA-voorzitter André van der Louw – doorgaans
tegen de stroom in – probeerde uit te dragen. Na hem – en vooral ook na de
vernieuwing, democratisering en ontzuiling in de jaren zestig – werd binnen
de PvdA het gezindheidssocialisme alleen nog ervaren tijdens 1 mei-vierin-
gen. Dan rechtten de gestaalde kaders van weleer – binnen de sociaaldemo-
cratie heetten zij ‘de strijders’ – nog eens de rug om luidkeels en vol overtui-
ging de strijdliederen van de aloude ‘beweging’ ten gehore te brengen. Dan
naakte het morgenrood weer, geheel in de traditie van de vooroorlogse Soci-
aal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Want eens, ja eens komt die scho-
ne dag.

Het Oosterpark was destijds een nette arbeiderswijk, in het latere bestuur-
dersjargon een achterstands- of aandachtsgebied en intussen weer gewoon
een overzichtelijke volksbuurt. Het was de eerste stadswijk met vrijwel uit-
sluitend sociale woningbouw, bijna honderd jaar geleden gepleegd door de
socialistische woningbouwvereniging ‘Groningen’. De grote initiator daar-
van was Eltjo Rugge, de Wibaut van de stad Groningen. Hij was raadslid, Sta-
tenlid, Tweede Kamerlid, senator en bovenal wethouder namens de SDAP.
En hij woonde in de wijk.

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 217



218

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zou het Oosterpark vrijwel volledig
gerenoveerd zijn, dankzij het volkshuisvestingsbeleid van het stad-Gronin-
ger gemeentebestuur dat toen volledig werd gedomineerd door de nazaten
van Nieuw Links.

Als kind van de alomvattende sociaalculturele verzuiling wist ik lange tijd
niet beter dan dat er maar twee soorten mensen waren: de geschoolde arbei-
ders die aan onze kant van de wijk woonden en de ongeschoolde, die in het
andere deel woonden en waar ik van mijn ouders niet mocht komen. Dat
deel was namelijk ‘a-sociaal’. Dit was mijn eerste kennismaking met de ran-
gen en standen binnen de samenleving, die vooral binnen de arbeidersklasse
ervaren werden.

Bij verkiezingen gingen mijn ouders in hun zondagse kleren samen naar
het stembureau. Want stemmen was bijzonder, stemmen was om te vieren
dat de arbeidersbeweging er na een lange strijd in geslaagd was het algemeen
kiesrecht te verwerkelijken. Stemmen was niet zomaar iets. Stemmen was
een verworven democratisch recht. En altijd werd op de nummer één van
‘onze partij’ gestemd. Geen haar op hun hoofd die daaraan twijfelde.

Ruim meer dan de helft van de kiezers in onze wijk stemde op de Partij van
de Arbeid. De opkomstplicht leidde vrijwel iedereen naar het stembureau en
socialistisch stemmen was eerder een kwestie van fatsoen dan het gevolg van
een weloverwogen keuze. Zo was men ook lid van de vakbond, had men de
vara-Gids thuis en was men actief in uiteenlopende socialistische clubs en
verenigingen, aan wier naam steevast het voorvoegsel ‘arbeiders’ was gekop-
peld. Zo was er een arbeidersmuziekvereniging, een arbeidersgymnastiek-
club en gingen we op de fiets met vakantie naar de natuurvriendenhuizen
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, dat later werd omgedoopt in
het huidige NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Na-
tuurvriendenwerk).

Omdat ik – zoals dat heette, ‘goed kon leren’ – mocht ik na de lagere
school ‘doorleren’. Niet naar de MULO en Kweekschool voor Onderwijzers,
wat voor slimme arbeiderskinderen meestal het hoogst haalbare was, maar
naar het lyceum. Daarmee was ik wel meteen een ‘snakkerd’ in de ogen van
buurtgenoten en zelfs familieleden. En daarmee ook enigszins een buiten-
staander. Ik hoorde er vanaf dat moment niet meer echt bij. Het volgen van
een ander soort onderwijs vormde een breukvlak met je afkomst en verleden.

Het ‘verheffingsideaal’ van het socialisme zou vooral via het onderwijs ge-
stalte moeten krijgen. ‘Kennis is macht’. Zo werd er bij ons thuis over ge-
dacht. Eenmaal op de middelbare school leerde ik een andere wereld kennen;

Bert Middel

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 218



219

ik zag en voelde de maatschappelijke ongelijkheid. Ik kwam bij klasgenoten
over de vloer en constateerde dat hun vaders ook op doordeweekse dagen
een kostuum met stropdas droegen, dat er boekenkasten in de woonkamer
stonden en een auto – ‘luxe wagen’ noemden wij deze – voor de deur. En men
ging met vakantie naar het buitenland. Socialist was ik al vanuit de emotie,
ik werd het nu ook vanuit de ratio. Het klopte gewoon. Sociaaldemocraat,
zowel van gezindte als uit overtuiging.

De dag na mijn eindexamen HBS-B werd ik lid van de PvdA. Ik meldde me
aan bij de buurvrouw van een vriendinnetje met wie ik folderde voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 3 juni 1970. De buurvrouw was gemeente-
raadslid en zij ijverde voor een abortuskliniek in de stad, wat me aansprak.
Of dat folderen er werkelijk toe deed, weet ik trouwens niet. De PvdA was in
de stad Groningen altijd de grootste en is dat tot medio maart 2014 gebleven,
alsof het een natuurverschijnsel betrof.

Hoewel ik nog geen 18 was, wat toen wel een voorwaarde scheen te zijn
voor het lidmaatschap, werden er geen belemmeringen opgeworpen. De bal-
lotage was een wassen neus. Ik kreeg een mooie voorbedrukte welkomst-
brief van landelijk partijvoorzitter Anne Vondeling. Dat was het. De partijor-
ganisatie lag op haar gat, zo ervoer ik algauw.

Paleisrevolutie

Kort daarvoor had in de plaatselijke PvdA, bij de vaststelling van de kandi-
datenlijst voor de raadsverkiezingen van juni 1970, een paleisrevolutie
plaatsgevonden. De als regentesk en zelfgenoegzaam bestempelde bestuur-
ders van weleer werden gewipt door een bonte verzameling bijeengescharrel-
de volgelingen van twee handenvol plaatselijke nieuwlichters, allen min of
meer aanhangers van het in 1966 landelijk geïnitieerde Nieuw Links. Het zo-
wel letterlijk als figuurlijk vergrijsde partijkader had geen enkel verweer te-
gen deze hemelbestormers, die slim gebruikmaakten van de partijreglemen-
ten, van de macht van het getal en niet in de laatste plaats van hun verbale
vaardigheden.

De aankondiging van ledenvergaderingen vond doorgaans nogal summier
plaats. Het federatiebestuur – de partijfederatie omvatte de toenmalige zes
Groningse afdelingen – plaatste soms en dan ook nog te laat een advertentie
in een huis-aan-huisblad. Het verstuurde doorgaans wel convocaties aan de
leden, maar door de haperende organisatie meestal niet aan allemaal en het
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lokale afdelingsblaadje verscheen vaker niet dan wel. Voor zover partijleden
al belangstelling hadden voor het deelnemen aan partijactiviteiten, moesten
zij daarover wel eerst geïnformeerd worden. Juist die informatie was door-
gaans onvolledig, kwam te laat en bleek niet altijd aan het juiste adres ge-
richt te zijn.

Daarentegen maakten de Groningse nieuwlichters zelf hun (potentiële)
sympathisanten binnen de partij attent op vergaderingen waar het verkie-
zingsprogramma en de opstelling van de kandidatenlijst werden voorbereid
en vastgesteld. Indien deze sympathisanten nog geen partijlid waren, was het
een geringe moeite dit meteen te regelen. Volgens de partijreglementen kon-
den nieuwe leden pas tot de partij worden toegelaten nadat zij de ballotage
op de eerstvolgende ledenvergadering hadden doorstaan. In de praktijk
kwam van dit laatste niets terecht. De ledenadministratie van de Groningse
PvdA was in die tijd niet op orde, wat mede het gevolg was van de kort daar-
voor landelijk ingevoerde automatisering van de contributie-inning. Zo kon
het gebeuren dat sommigen slechts kortstondig en louter voor de gelegen-
heid partijlid werden, met als enig doel mee te werken aan de Groningse pa-
leisrevolutie. Daarnaast werden ‘slapende leden’ gewekt om eenmalig te ko-
men opdraven teneinde hun stem ten faveure van de nieuwlichters uit te
brengen. Zo fungeerden zij als ‘gelegenheidsstemvee’ en beleefden ze meteen
een aardig ‘uitje’ in de plaatselijke politiek.

Via een van de medeopstellers van Tien over rood, Reinier Krooshof, had-
den de Groningse hemelbestormers een link met het landelijke Nieuw Links.
Zij formuleerden hun eigen doelstellingen, gekoppeld aan kritiek op de
plaatselijke PvdA en brachten deze – deels via bevriende dagbladjournalis-
ten – gedoseerd naar buiten. Ook organiseerden zij eigen kader- en scholings-
bijeenkomsten, namen zij deel aan demonstraties en zetten zij de toon in al-
lerlei protestvergaderingen. Enkele sympathiserende zittende raadsleden
functioneerden als hun politiek platform in de gemeenteraad.

De plaatselijke PvdA-federatie had geen antwoord op deze nieuwlichterij.
Er was nauwelijks een organisatorisch kader, een klein clubje maakte er de
dienst uit, cumulatie van functies was binnen de partij en de vertegenwoordi-
gende lichamen (raad en Staten) eerder regel dan uitzondering en de ruim
tweeduizend leden participeerden nauwelijks in de stedelijke partij. Hun bin-
ding met het ‘partijgebeuren’ was toch al verzwakt sinds de invoering van de
centrale en girale contributie-inning. Daardoor kwam de ‘contributiebode’,
die voor vele leden letterlijk de belichaming en daarmee ook een klankbord
van ‘de partij’ was, niet meer periodiek aan de deur. Het gemiddelde PvdA-
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lid was mede daardoor vervreemd geraakt van zijn partij en zelfs van de poli-
tiek.

Als er al eens door een van de lokale partijafdelingen een ledenvergadering
werd uitgeschreven, ging deze vrijwel uitsluitend over huishoudelijke en or-
ganisatorische zaken, zoals ledenwerving en verkiezingscampagnes. Politiek
bedrijven was verworden tot ‘tien procent inspiratie en negentig procent
transpiratie’.1

Op deze voedingsbodem wist de stad-Groningse variant van het landelijke
Nieuw Links op lokaal niveau de macht te grijpen. Het leek niet alleen op
een coup, het was er ook eentje. De coupplegers waren al lid van de partij of
werden dit om deze daarna van binnenuit over te nemen. Zelfs de suggestie
om ook buiten de partij om te opereren, werd niet overwogen.

Dat bleek ook een van de succesfactoren van het plaatselijke Nieuw Links,
dat vooral oudere leden enigszins geruststelde: men kwam vanuit de partij
en men bleef loyaal aan de partij. Allereerst was en bleef men ‘partijgenoot’ –
zeker destijds een emotioneel beladen term binnen de ‘beweging’ – en pas
daarna Nieuw-Linkser. Scheuring binnen of afsplitsing van de partij was niet
aan de orde. Kritisch, maar loyaal aan de partij. Dat mocht, ook van de oude
harde kern binnen de partij. Hierin ontvouwt zich een wel vaker voorkomen-
de ‘partijparadox’: ook de coupplegers zijn en blijven loyaal aan de partij,
want voor alles geldt dat men ‘partijgenoot’ is.

Wie de organisatie in handen heeft, kan de macht grijpen. Ook nu bleek dit
recept van (onder meer) Lenin opgeld te doen. Deze les heb ik later vaak be-
vestigd gezien. Wie het binnen het ‘politbureau’ – ofwel de (plaatselijke) par-
tijtop – voor het zeggen heeft, heeft de macht in het partijbestuur en daarmee
in de partij. Dat is de keerzijde van de veelal met de mond beleden partijde-
mocratie, die zoveel mogelijk leden de gelegenheid moet bieden om op trans-
parante en gecontroleerde wijze binnen en namens de partij actief te zijn. En
dit dan allemaal ten dienste van het dichterbij brengen van hooggestemde
idealen.

De nieuwe en nog zeer jonge garde was zo slim geweest om de ‘local hero’
van de plaatselijke partij, wethouder en lijsttrekker Wim Hendriks, voorlo-
pig te laten zitten. De twee andere leden van de Groningse ‘PvdA-trojka’,
fractievoorzitter Marten Kastermans en partijvoorzitter Bé Tent, traden ge-
desillusioneerd terug. Hendriks was net als zij een geboren en getogen ‘Stad-
jer’ en populair bij zowel de plaatselijke kranten als de man in de straat, die
hem terecht als ‘een van ons’ zagen. Naast zich moest hij nu partijgenoten
dulden die een geheel andere manier van politiek bedrijven voorstonden en
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ook praktiseerden. Ze werden aangevoerd door de nieuwe tweede PvdA-
wethouder, Max van den Berg, en de aantredende fractievoorzitter, Jacques
Wallage. Er zou veel gaan gebeuren in de stad. En ik zat er vanaf dat moment
middenin.

Max van den Berg was in 1966 met een andere Groningse student, de al ge-
noemde Reinier Krooshof, en de polemoloog en latere VPRO-voorzitter Fen-
na van den Burg, een van de drie lokale ondertekenaars van het manifest
Tien over rood. Daarmee hield zijn bemoeienis met de landelijke vernieu-
wingsbeweging op. Nog in zijn studietijd werd hij verkozen tot voorzitter
van de provinciale PvdA en in de stad maakte hij deel uit van een groep jonge
‘partijgenoten’, die actief waren in uiteenlopende clubs van zowel studenten
(zoals Politeia) als werkende jongeren. Ook de toenmalige Federatie van Jon-
gerengroepen in de PvdA (FJG), die later Jonge Socialisten werd genoemd,
liep voorop in het plaatselijke vernieuwingsstreven.

Een van zijn studie- en leeftijdgenoten – beiden zijn in 1946 geboren – van
de subfaculteit Sociologie, Jacques Wallage, was onder meer voorzitter van
de Groninger Studentenraad (Gronstra) en ook in die hoedanigheid zeer ac-
tief in het publieke debat. Wallage beschikte als getogen stad-Groninger over
een groot lokaal netwerk – binnen en buiten de partij – en paarde dat met
succes aan zijn organisatietalent en welsprekendheid.

Vrienden waren beiden niet en ze zouden het ook nooit worden, maar sa-
men wisten Van den Berg en Wallage in een mum van tijd de Groningse PvdA
naar hun hand te zetten. Op de golven van de maatschappelijke vernieu-
wingsbewegingen grepen zij de macht binnen de partijfederatie. Politisering
van lokale vraagstukken en polarisatie – het verduidelijken en waar gewenst
(dat was het in de ogen van de nieuwlichters eigenlijk altijd) aanscherpen
van politieke tegenstellingen – waren hun voornaamste instrumenten.

De Groningse gemeentepolitiek werd wakker geschud. Macht was niet
langer een vies woord, maar het instrument bij uitstek om de wereld naar je
hand te zetten, te beginnen in Groningen. Het verwerven van macht werd
binnen de kortste keren ook een doel op zich. Daarin onderscheidden
Nieuw-Linksers zich niet van andere politici. Dat deden zij wel waar het om
buitenparlementaire actie ging. Deze werd als ondersteuning van het werk
van volksvertegenwoordigers en bestuurders gezien. De PvdA moest een ‘ak-
tiepartij’ zijn om zo grote groepen aan zich te binden. Ik werd als Nieuw-
Linkser van de tweede generatie de eerste ‘actiecoördinator’ van de Groning-
se PvdA. In die hoedanigheid richtte ik her en der in de stad huurdersvereni-
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gingen op en ageerde ik met andere actievoerders (uit progressieve bewegin-
gen en andere linkse partijen) tegen de door het in onze ogen rechtse kabinet-
Biesheuvel ingevoerde huurharmonisatie- en liberalisatie.

Zo werd de lokale PvdA daadwerkelijk een actiepartij, met name op het
beleidsterrein ‘wonen en huisvesting’. De partij nam het initiatief om samen
te werken met buurtcomités, waarmee openlijke concurrentie met de lokale
CPN (Communistische Partij van Nederland) van actievoerder, volksvertegen-
woordiger en bovenal volkstribuun en daarmee boegbeeld van de ‘gewone
man’ Fré Meis niet uit de weg werd gegaan. Ook werd samengewerkt met de
plaatselijke rechtswinkel en de stedelijke afdeling van Release (drugshulp-
verlening) bij het opzetten van een ‘kraakteam’, dat de strijd met de huisjes-
melkerij aanbond. Van den Berg zag het ‘kraakteam’ vooral als signaal tegen
misstanden binnen de volkshuisvesting en nam als enige wethouder geen af-
stand van deze actie van de plaatselijke PvdA.

De na de coup van 1970 aangetreden raadsfractie van de PvdA kende een rui-
me meerderheid van sympathisanten van Nieuw Links. Het bestuur van de
plaatselijke partijafdeling – voortgekomen uit de vroegere partijfederatie – be-
stond vanaf 1970 vrijwel volledig uit geestverwanten van Nieuw Links. Ik was
een van hen. Er was slechts één kandidaat meer dan het aantal beschikbare
bestuurszetels. Omdat juist die ene de plaatselijke partijquerulant bleek te zijn,
rolde ik op mijn 18de zonder enige inspanning in het afdelingsbestuur. Drie
jaar later werd ik voorzitter van dat bestuur. Een tegenkandidaat was er niet.

Mede dankzij het ook door Nieuw Links aangewakkerde ‘vrije en linkse le-
vensgevoel’ en de politieke successen van de stedelijke PvdA, groeide het le-
dental van de Groningse partijafdeling in korte tijd tot maar liefst een kleine
drieduizend. Daarmee werd de PvdA-Groningen de grootste afdeling van
het land (de grote steden in de Randstad waren partijgewesten, gevormd
door wijkgebonden afdelingen). Velen werden enthousiast of wilden er ge-
woon bij horen. De door Wallage bedachte slogan ‘Kom op voor je stad, kies
PvdA’ sloeg aan.

Samenhangend met de onstuimige groei van het ledental was het op orde
brengen van de ledenadministratie en het partijsecretariaat, waarmee ook
een eventuele volgende ‘overval’ van nieuwe gelegenheidsleden bij voorbaat
bemoeilijkt werd. Ballotage van nieuwe leden werd het eerste agendapunt
op elke openbare afdelingsvergadering. Het plaatselijke ledenblad, Onze
Binding, verscheen vanaf 1970 elke maand op tijd, bereikte alle leden en be-
vatte de benodigde informatie om als lid actief mee te kunnen doen.
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Dit meedoen moest volgens het afdelingsbestuur en de raadsfractie ook en
vooral om en nabij het eigen huis plaats kunnen vinden. Daartoe werd in
1971 het initiatief genomen om in elke Groningse stadswijk een PvdA-wijk-
team op te zetten, waarvan een bestuurslid en een fractielid samen de coördi-
natie op zich namen. Het wijkteam werd zo de schakel tussen wat zich in de
wijk afspeelde en de plaatselijke (PvdA-)politiek. Zo konden burgers van de
stad meer bij de politiek betrokken worden en werd tegelijkertijd het draag-
vlak voor het lokale PvdA-beleid verbreed. Ook voerden de wijkteams klein-
schalige acties in de eigen buurt – altijd gericht op wijkvoorzieningen en leef-
omgeving – en fungeerden ze als ombudsteam. Het opzetten van de in totaal
achttien wijkteams was een puur Groningse aangelegenheid. Het paste in de
doelstelling van de nieuwe raadsfractie en het pas verkozen afdelingsbestuur
om de lokale politiek aantrekkelijker te maken voor de eigen (potentiële)
achterban.

Toch duurde het nog een paar jaar voordat in alle Groninger stadswijken
wijkteams waren opgericht, die de schakel vormden tussen enerzijds het
‘wijkgebeuren’ en anderzijds de raadsfractie en het afdelingsbestuur. Ook
konden vanaf toen partijleden in functionele werkgroepen meedenken en
meepraten over hoofdthema’s in de lokale politiek. Nadeel was dat deze
werkgroepen al gauw gezien werden als fanclubs van wethouder Van den
Berg, die zowel stedenbouw als cultuur in zijn portefeuille had. Later zou
Wallage – als wethouder – hetzelfde overkomen met ‘zijn’ werkgroep ‘Onder-
wijs’.

Openbare ledenvergaderingen vonden maandelijks plaats en werden stee-
vast goed bezocht. Er gebeurde daar altijd wel wat en algauw luidde het ge-
zegde dat je in de Groningse PvdA ‘never a dull moment’ meemaakte.

Al met al vormden het revitaliseren en het versterken van de plaatselijke
PvdA de belangrijkste successen van de ‘ver-Nieuw-Linkste’ partijafdeling.
Ook vanuit de Groningse studentenbeweging, die destijds werd gedomi-
neerd door de Groninger Studenbond (GSB) – onder meer door mijzelf ge-
zien als een verkapte mantelorganisatie van de plaatselijke communisten –
traden velen toe tot de PvdA. De Groningse partijafdeling werd meer dan
ooit een club waar je bij wilde horen.

Nieuw Links was in 1966 begonnen als een ‘uitdaging’ aan de landelijke
PvdA. De vernieuwingsbeweging wist de meeste van haar tien speerpunten,
zoals verwoord in Tien over rood, om te zetten in standpunten van de PvdA.
Maar waar landelijk Nieuw Links buiten de partij niets van zijn speerpunten
kon realiseren – de PvdA zou immers pas in 1973 weer toetreden tot het
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landsbestuur – wist men op lokaal niveau precies wat er te doen stond. En
het lukte ook nog, binnen een mum van tijd.

Een rood denkraam

Speerpunten in het beleid waren stadsontwikkeling en volkshuisvesting, on-
derwijs en cultuur, alsmede het verkeersluw maken van het stadscentrum.
Daarmee werd een volstrekt andere weg ingeslagen dan waar de PvdA als
dominante collegepartij jarenlang voor had gepleit. Waar mogelijk geen
sloop of sanering van vooroorlogse huizen en stadswijken, wel renovatie en
stadsvernieuwing. En dat alles niet alleen voor de Stadjers, maar vooral ook
mét de Stadjers. Daartoe werd zelfs een ‘stadsandragoog’ aangesteld, de late-
re provinciale PvdA-voorman en jarenlange gedeputeerde Roel Vos. Zijn be-
langrijkste taak was het betrekken van wijkbewoners bij renovatieprojecten
en nieuwbouw in hun directe leefomgeving. Zo werd het maatschappelijk
draagvlak voor het stadsvernieuwingsbeleid versterkt.

Niet nog meer nieuwbouwwijken met veel flatwoningen, wel gevarieerd
bouwen in groene en waar mogelijk autovrije stadsuitbreidingen. Geen
sloop van de monumentale Harmonie in het stadscentrum, de concertzaal
met volgens kenners de beste akoestiek van Nederland. Daardoor was de al
gestarte bouw van een nieuw cultuurcentrum aan de rand van het centrum –
De Oosterpoort, volgens de Groningse CPN een ‘cultuurpaleis voor de arbei-
ders’ – overbodig (maar het zou er uiteindelijk wel komen). En een eigen ste-
delijk onderwijsbeleid, gericht op het tegengaan van achterstand en achter-
stelling van kinderen uit kansarme milieus. Om dit alles mogelijk te maken,
moest de stad wel af van – de dreiging van – ondercuratelestelling door de
rijksoverheid, want het ‘oude’ stadsbestuur had een desastreus financieel be-
leid gevoerd.

De belichaming van deze Nieuw-Linkse aanpak was PvdA-wethouder
Max van den Berg, die in 1974 de verwerkelijking ervan weergaf in zijn bro-
chure Een rood denkraam. Hij was niet alleen het gezicht van de stedelijke
partij – hoewel Wallage er het zijne aan deed om dit te betwisten – maar zoals
al vermeld ook voorzitter van het gewest, dus van de provinciale PvdA. Cu-
mulatie van (partij)functies werd door de nieuwe lichting niet uitgebannen,
misschien wel omdat zij met te weinigen waren om alle zetels enkelvoudig te
kunnen bezetten – en dat terwijl Nieuw Links naar eigen zeggen wars was
van de opeenhoping van (partij)functies in één persoon.
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Tegenspraak kreeg Van den Berg intern niet, van niemand. Althans, niet
openlijk. De Groningse partijgenoten waren ingenomen met deze bestuur-
der-nieuwe-stijl die de polarisatie niet schuwde, die nooit een stropdas om
had, die het haar tot op de schouders droeg en die zich op een Solex – rijwiel
met hulpmotor – door de stad verplaatste. En die meer dan wie ook de PvdA
een nieuw en bovenal eigentijds gezicht gaf.

De jonge garde zat nu zelf op het pluche. De PvdA mocht dan jarenlang
een regenteske partij zijn geweest, met de afwisseling van de macht was het
intern – vooral binnen de raadsfractie en het afdelingsbestuur – niet meteen
gaan zinderen. Dit stond haaks op wat er zoal binnen de partijafdeling door
nieuw toegestroomde en actieve leden werd geïnitieerd en bewerkstelligd.
Zij brachten volop leven in de brouwerij, maar de plaatselijke partijtop
maakte zich dit niet meteen eigen in zijn werkwijze. Nieuw Links had binnen
de partij de macht en de zetels overgenomen, maar politiek bedrijven bleef
wel een kwestie van stevig zitvlees en veel geduld. En vooral ook van aange-
paste omgangsvormen.

Af en toe bezocht ik als bestuursvertegenwoordiger een vergadering van
de ‘ver-Nieuw-Linkste’ raadsfractie in het Stadhuis aan de Grote Markt. De
entourage imponeerde, de bijeenkomsten een stuk minder. Het bleek nor-
maal te zijn om tijdens vergaderingen de krant te lezen, om onderling te dis-
cussiëren en vooral om niet te luisteren naar degene die het woord had. Be-
halve als de wethouders of de fractievoorzitter spraken. Zij waren de baas.
Verder was iedereen gelijk, met het onuitgesproken besef dat sommigen nu
eenmaal meer gelijk waren. De nieuwe tijdgeest was vooral doorgedrongen
tot zowel het tweede echelon in de partij – ledenvergadering, wijkteams, par-
tijactivisten – als tot haar directe omgeving. Binnen de plaatselijke partijtop
zelf had het regentesk handelen een nieuw gezicht gekregen, maar daarmee
werd het niet minder regentesk.

In het begin van de jaren zeventig werd de samenleving op zijn kop gezet.
Wat begon in de roemruchte jaren zestig kreeg vooral in de jaren zeventig ge-
stalte. De nog altijd onbeantwoorde vraag is of de ontwikkelingen binnen de
PvdA oorzaak of gevolg van de maatschappelijke veranderingen zijn ge-
weest. Of dat zij niet meer dan een symptoom waren. Want binnen alle insti-
tuties in de samenleving werd de boel omgegooid.

In het politieke krachtenveld van Groningen kon alleen de PvdA bogen op
een traditie die niet kapot te krijgen was. Terwijl de confessionele partijen
krompen, de liberalen met Hans Wiegel van gezicht en stijl veranderden, de
Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) van het toneel verdween en nieuwe
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partijen als de Politieke Partij Radikalen (PPR) en D’66 anders dan elders
nauwelijks aanhang wisten te verwerven, bleef de PvdA met afstand de
grootste. De paleisrevolutie van 1970 had daar niets aan veranderd. De
PvdA was de baas en gedroeg zich er ook naar. Superieur in alle opzichten:
politiek-strategisch, ideologisch, bestuurlijk en zelfs moreel. Het was
machtspolitiek pur sang, waarmee de toon van het bedrijven van eigentijdse
lokale politiek werd gezet. Ook buiten de stadsgrenzen van Groningen, zoals
al spoedig bleek.

De andere partijen telden niet of nauwelijks mee, behalve wanneer zij no-
dig waren om een raadsbesluit erdoor te krijgen. De communisten hijgden in
de nek van de plaatselijke sociaaldemocratie, maar hun vertegenwoordigers
in de raad werden niet serieus genomen en soms zelfs belachelijk gemaakt,
waarbij alleen oud-Spanjestrijder Siep Adema werd ontzien. Niemand stoor-
de zich er openlijk aan, want ook de manieren van de communisten waren
minder verfijnd, soms zelfs ronduit bot en onbeschoft. Het politieke schouw-
spel werd gedomineerd door de arrogantie van de PvdA tegenover het ge-
dram van de CPN. Toch bleven zij tegen heug en meug coalitiegenoten. De
PvdA had de CPN nodig voor een raadsmeerderheid en de CPN kon niet om
de PvdA heen, omdat de laatste nu eenmaal, naar eigen zeggen, ‘de massa’
vertegenwoordigde.

Breuk in het Groningse college van burgemeester en wethouders

In de fractie kwam het in 1971 bijna tot een breuk tussen de meerderheid
van Nieuw-Linksers en de minderheid die nog uit de oude garde voortkwam,
maar voorzitter Wallage wist de boel nog even bij elkaar te houden. Een jaar
later ging het binnen het college van burgemeester en wethouders echter mis.
Dit kwam niet in de laatste plaats door Max van den Berg, die geheel tegen
de heersende mores in het collegiaal besturen van de gemeente op zijn eigen
wijze interpreteerde. Minderheidsstandpunten moesten volgens hem niet al-
leen mogelijk zijn, maar tevens openbaar gemaakt worden. Concessies wa-
ren niet of nauwelijks aan de orde, aan het sluiten van compromissen deed
hij liever niet mee.

Zo ontstond het beeld dat in de socialistische gemeentepolitiek het doel de
middelen heiligt. En het meest effectieve middel was polarisatie, niet alleen
buiten de partij maar zo nodig ook erbinnen. Het was altijd zij tegen ons en
nooit wij samen. Dit paste geheel en al in de tijdgeest van die dagen.
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Van den Bergs collega-wethouders werden er horendol van. Partijgenoot
Hendriks hield zijn fatsoen en bracht niets van zijn ergernis naar buiten. Bin-
nen de fractie kon hij – de PvdA-lijsttrekker – niet op een meerderheid reke-
nen. Wethouder Frits von Meijenfeldt van de Anti-Revolutionaire Partij
(ARP) verklaarde later in een interview in het Nieuwsblad van het Noorden
dat hij er niet van kon slapen en bang was om gek te worden. CPN-wethou-
der Henk Niemeijer spande de kroon met zijn in besloten kring gedane uit-
spraak over Van den Berg: ‘As ik hom veur mien waog’n krieg, rie ik gewoon
deur’. Daarmee introduceerde hij een geheel nieuwe variant van het in com-
munistische kring zo populaire ‘kaltstellen’ van politieke tegenstanders en
andere ‘klassenvijanden’.

In de nazomer van 1972 barstte de bom. De fractievoorzitters Berend
Hamming van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en Evert Yspeert
van de samenwerkende christelijke fracties dienden in de raad een motie van
wantrouwen in tegen Van den Berg, die inderdaad voor een meerderheid van
de raad niet meer te pruimen was. Twee wethouders – van respectievelijk de
samenwerkende christelijke fracties en de VVD – hadden verklaard om per-
soonlijke redenen niet meer met hem verder te willen. De derde uit die hoek
was met vakantie, maar vanuit het buitenland zei hij zich bij het tweetal te
voegen. De motie werd verworpen, niet alleen omdat de PvdA, D’66 en de
PSP tegenstemden, maar ook de CPN van Niemeijer en Meis. Hoewel deze
laatsten Van den Berg maar wat graag zagen gaan, konden ze het niet maken
om met de rechtse partijen een motie tegen een sociaaldemocraat te steunen.
De PvdA vertegenwoordigde immers nog altijd de arbeidersklasse en daar
kon de CPN zich volgens haar eigen logica niet tegen keren.

Het gevolg was een bestuurscrisis. Slechts twee wethouders – Van den Berg
van de PvdA en Niemeijer van de CPN – bleven zitten, de andere vier traden
terug. Hendriks steunde niet de motie van wantrouwen tegen zijn collega
Van den Berg, maar verklaarde zich wel solidair met de christelijke en libera-
le wethouders. Hij bedankte als wethouder en bleef raadslid.

Dit was de opmaat voor het eerste linkse meerderheidscollege in ons land.
Drie PvdA-wethouders (allen onder de 30 en Wallage was een van hen), twee
CPN’ers en een D’66-er (Jos Staatsen, die later als PvdA-burgemeester zou te-
rugkeren) vormden met de aanvankelijk met reserves ontvangen PvdA-bur-
gemeester Harm Buiter het dagelijks bestuur van de stad. Ze konden reke-
nen op een nipte meerderheid van 21 van de 39 raadsleden, alsmede op de ge-
doogsteun van PSP-raadslid Jan de Jong, een markante Groningse aannemer
die in zijn kleurrijke loopbaan actief was geweest in tal van linkse partijen en
partijtjes.
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Gemeenteraadsvergaderingen kregen een ritueel karakter, want de echte
discussie en besluitvorming vond in de beslotenheid van de PvdA-fractie
plaats. De overige linkse fracties hadden geen andere keus dan gewoon mee-
gaan met de PvdA, want aansluiting bij de rechtse oppositie gaf zelfs op on-
derdelen van beleid geen pas. Zo zou de nieuwe PvdA de wereld veranderen,
te beginnen in Groningen. Nieuw Links had de grootste stad van het Noor-
den naar zijn hand gezet!

Landelijke uitstraling

Binnen de landelijke partij begon Groningen – vanouds toch al een rood bol-
werk – meer en meer op te vallen. Vanuit andere grote steden werd met veel
belangstelling gekeken naar het functioneren van het linkse meerderheids-
college, dat min of meer uit nood was ontstaan. Het werd gezien als een op-
merkelijk experiment binnen een bestuurscultuur die zich tot dan toe ken-
merkte door ‘afspiegelingscolleges’ ter wille van het algemeen belang. In
Groningen zag de PvdA dit algemeen belang als een verhullend begrip. Het
stond politiek gezien voor de dood in de pot. Dus werd er definitief en zo
lang als mogelijk gebroken met afspiegelingscolleges. Kortom, geen verbin-
ding mét, maar verwijdering tót politieke tegenstanders.

Daarbij werd de gemeenteraad nog als excuus en dekmantel gebruikt,
want juist daar zou in alle openbaarheid door alle verkozen partijen besluit-
vorming plaatsvinden. Formeel was dat ook zo, maar zoals al vermeld vielen
feitelijk de beslissingen daaraan voorafgaand in de fractiekamer van de
PvdA. Of eigenlijk gebeurde dit al binnen het informele beraad van de PvdA-
wethouders, dat eigenlijk permanent plaatsvond, nu eens in een werkkamer
op het stadhuis, dan weer in een plaatselijk etablissement. Het was een soort
‘dualisme avant la lettre’: in het destijds nog geldende monistische stelsel
maakten de wethouders deel uit van de raadsfractie. In de praktijk traden zij
steeds meer als een blok op, niet alleen binnen het dagelijks bestuur van de
stad maar ook in de eigen PvdA-fractie.

Zo ontwikkelde zich een opmerkelijke paradox: hoe een inmiddels gedemo-
cratiseerde en ogenschijnlijk transparante partij toonbeeld werd van eigen-
tijds regentesk handelen en intransparantie. De regenten van de jaren vijftig
en zestig waren vervangen door de nieuwe elite van de jaren zeventig. In de
tijdgeest van die jaren zagen weinigen dit als een probleem en binnen de
PvdA, voor zover valt na te gaan, helemaal niemand.
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De inzet van de raadsverkiezingen van 1974 was een links programcollege,
dat er na een grote verkiezingswinst – van 13 naar 18 van de 39 zetels – met-
terdaad kwam. Daarin zaten vier PvdA-wethouders, een van de PPR en een
van de CPN. Hun gemiddelde leeftijd lag nog altijd ruim beneden de 30 jaar.
De nieuwgekozen PvdA-raadsfractie beschouwde zich in meer of mindere
mate als Nieuw Links. Het bestuur van de partijafdeling deed dit eveneens
en in feite gold het voor het totale spraakmakende deel van de plaatselijke
PvdA.

In navolging van Groningen kwamen er na de raadsverkiezingen van 1974
in meer steden linkse programcolleges, met Amsterdam en Rotterdam voor-
op. Als voorzitter van de Groningse PvdA werd ik op verschillende plaatsen
in het land gevraagd om het ‘Groninger model’ te komen toelichten. Achter-
af bezien leek het meer op een snelcursus eigentijdse machtspolitiek, dan op
het uitdragen van spraakmakend sociaaldemocratisch beleid.

Max van den Berg kreeg als lijsttrekker bij de raadsverkiezingen landelijke
bekendheid en ook binnen de landelijke partij manifesteerde ‘Groningen’
zich steeds sterker. Tijdens partijcongressen – het hoogste partijorgaan, dat
is samengesteld uit gekozen afgevaardigden vanuit de afdelingen – was de
Groningse afdeling nadrukkelijk aanwezig. Spraakmakende congresbeslui-
ten, zoals het op termijn uittreden uit de NAVO en het loslaten van het per-
spectief van de Progressieve Volkspartij (de mogelijke fusie van de PvdA,
D’66 en de PPR), vonden hun oorsprong in de PvdA-afdeling Groningen.

Kijvende werkwijze

Nieuw Links domineerde de partijcongressen en zo mogelijk nog meer de
landelijke partijraden. De laatste werden gevormd door gekozen afgevaar-
digden vanuit de (grootstedelijke en regionale) partijgewesten. Zij waren
niet besluitvormend ten aanzien van inhoud en strategie, maar fungeerden
vooral als toetsingskader voor de partijtop en – vanaf 1973, na het aantre-
den van het kabinet-Den Uyl – voor het regeringsbeleid. En vooral boden de
partijraden een politiek platform aan de gewestelijke voorzitters, ofwel de
‘partijbaronnen’, die zich op een enkele uitzondering na allemaal als Nieuw-
Linkser beschouwden.

De altijd kijvende werkwijze van Nieuw Links werd geprojecteerd naar de
landelijke partijorganen. In een mum van tijd werden statuten en reglemen-
ten aangepast aan de vergaande wensen van Nieuw Links. Waar op de in-
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houd geen succes in de vorm van gevoerd beleid geboekt kon worden, werd
dit in de vorm ruimschoots gecompenseerd. De partijorganisatie werd gede-
mocratiseerd en wel op zo’n wijze dat gedelegeerd vertrouwen werd getrans-
formeerd in georganiseerd wantrouwen. De partijcultuur veranderde – gene-
raliserend gesproken – mee. Waar het PvdA-kader tot ver in de jaren zestig
volgzaam, meegaand en zeker ook onderling verbonden was, werd het nu en
geheel en al in de geest van de tijd bovenmatig assertief. Polarisatie werd ook
en misschien wel vooral binnen de partij niet geschuwd. Politiek werd per-
soonlijk en het persoonlijke was politiek. Partijgenoten werden niet meer bij
voorbaat gezien als medestanders, laat staan als ‘kameraden’, maar niet zel-
den als tegenstanders en zo nu en dan als concurrenten.

Het werd er daarmee niet gezelliger op binnen het partijkader. Er waren
weliswaar her en der vriendenclubjes, maar van een breed uitgedragen ‘wij-
gevoel’ was geen sprake. Niet binnen Nieuw Links en evenmin binnen de
partij. En vanaf het moment dat beide samenvloeiden al helemaal niet meer.
Er ontstonden kongsies, belangengroepjes, partij-elites en verdere versnippe-
ringen, gedreven door verongelijktheid of door een streven naar meer macht
en invloed en nog waarschijnlijker door dit alles tegelijk.

Zo bleek de veel bejubelde partijdemocratie een fictie, want er werd voort-
durend in achterkamertjes en buiten de formele vergaderingen om van alles
en nog wat geritseld en geregeld. De enige die zich hieraan leek te onttrekken
en er tegelijkertijd als het ware boven stond, was Joop den Uyl, minister-pre-
sident en politiek leider van de PvdA. Hij had nooit een duidelijke positie ten
opzichte van Nieuw Links ingenomen. Hij was slim genoeg om zich er niet
tegen te keren, maar tegelijk verbolgen omdat Nieuw Links hem bij herha-
ling publiekelijk kapittelde. Bijvoorbeeld via de congresmotie van de afde-
ling Doniawerstal, waarin teleurstelling werd uitgesproken over zijn optre-
den als oppositieleider tegenover het centrumrechtse kabinet-De Jong (1967-
1971). Bijvoorbeeld ook toen hij aan het begin van de jaren zeventig partij-
voorzitter Van der Louw naast zich op de verkiezingsaffiches moest dulden.

Toen ik enkele jaren later vanuit de Groningse universiteit meewerkte aan
het zogeheten ‘Middenkaderonderzoek’ binnen de vier grote politieke partij-
en, bleek dat ruim twee derde van het PvdA-middenkader – ofwel de geko-
zen congresafgevaardigden – zich nadrukkelijk als Nieuw Links beschouw-
de.2 Wat we niet publiceerden – want dat mocht niet van de partijtop – was
dat we uit het onderzoeksmateriaal konden afleiden dat de voormalige par-
tijvoorzitter en op dat moment burgemeester van Rotterdam, Van der Louw,
de favoriet van het toenmalige partijbestuur was als het ging om de toekom-
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stige opvolging van Den Uyl. Van der Louw zou enkele jaren later sneuvelen
in de ‘kroonprinsenstrijd’, die meer ambities deed smoren. Uiteindelijk ging
een relatieve buitenstaander, toenmalig FNV-voorzitter Wim Kok, er met de
buit vandoor.

Vergadertijgers

Landelijk ging ik als gekozen afgevaardigde naar partijcongressen en partij-
raden. Daar vielen vooral de telkens lange en onbegrijpelijke ‘ordedebatten’
op, nog voordat het echt begonnen was. Enkele luidruchtige en zonder uit-
zondering betweterige vergadertijgers gingen steevast met het vergaderpresi-
dium in de slag over het op- en afvoeren van agendapunten of het verande-
ren van de volgorde. Het waren het recept en de werkwijze van Nieuw Links.
Het ging niet zozeer om wat er besloten werd, maar vooral om hoe er beslo-
ten werd. En bovenal over wie het binnen deze partijorganen voor het zeg-
gen had. Macht was belangrijker dan de inhoud. En zij die er iets tegen zou-
den kunnen doen – zoals politiek leider Den Uyl, partijvoorzitter Van der
Louw en zijn opvolgster Ien van den Heuvel – lieten het gebeuren, telkens
weer. Alsof hun positie afhing van dit wanstaltige gezeur over procedures en
reglementen. In 1977 culmineerde dit in het mislukken van de vorming van
het tweede kabinet-Den Uyl.

Ondanks een forse verkiezingsoverwinning en een enthousiast partijkader
slaagden enkele partijtijgers, onder aanvoering van Piet Reckman, erin om
hun hand volledig te overspelen, met het kabinet-Van Agt-Wiegel van cda
en VVD als ongewenst gevolg. Democratische besluitvorming door de leden
legde het af tegen het gemanipuleer van een clubje zelfbenoemde partijstrate-
gen. Deze methode was eerder succesvol gebleken, namelijk toen Nieuw
Links de macht in de PvdA overnam. Maar destijds was er geen transparan-
tie in de besluitvorming en moest de partijdemocratie nog uitgevonden wor-
den. Nu werd kapotgemaakt wat nog kort daarvoor in formele zin was be-
reikt – te weten openheid, openbaarheid en democratisch gecontroleerde
machtsuitoefening. De democratisering schoot door in haar tegendeel en dat
niet voor het laatst.

Met veronachtzaming van de nodige nuances kan geconcludeerd worden
dat Nieuw Links de partijcultuur binnen de landelijke PvdA enigermate ver-
pest heeft, terwijl tegelijkertijd de beeldvorming van de partij er landelijk ook
niet op vooruitging. Wellicht is dankzij Nieuw Links het landelijke politieke
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profiel van de PvdA verduidelijkt, alleen het politieke bedrijf binnen de partij
zelf is er – zeker voor buitenstaanders – niet aantrekkelijker en toegankelijker
op geworden. De strijdorganisatie die de sociaaldemocratische partij van
oorsprong was, hoefde geen gezelligheidsvereniging te worden, maar een
beetje meer oog voor het menselijke aspect en sociale omgangsvormen zou
geen kwaad hebben gekund. Niet alles en zeker niet de individuele beleving
van partijleden kan ondergeschikt worden gemaakt aan het ‘hogere doel’.

De menselijke maat is niet minder van belang, maar vooral in de landelijke
partijregionen bepaalde een gezelschap van eigengereide, machtsbeluste en
verzuurde betweters het beeld binnen de partij. Dat vormde de keerzijde van
de ‘successen’ van Nieuw Links. Sociaal vaardige Nieuw Links-prominenten,
zoals staatssecretaris Wim Meijer en de Tweede Kamerleden Relus ter Beek
en Hans Kombrink, slaagden er niet in dit beeld te keren. Voor buitenstaan-
ders was en bleef de uitstraling van de partij niet echt uitnodigend.

Van het omgaan met macht – en vooral in het nastreven ervan – word je
doorgaans geen beter mens, zo heb ik ook zelf mogen ervaren. Als persoon
word je er niet leuker op en soms ben je zelfs niet te pruimen. Wanneer je per-
soonlijke omgeving het nalaat je daar tijdig en indringend op te wijzen, ben
je binnen de kortste keren onuitstaanbaar.

In deze opvatting werd ik in de eerste helft van de jaren zeventig bevestigd
tijdens informele bijeenkomsten, voorafgaand aan de partijraad die meestal
in de Pepperbox in Utrecht plaatsvonden. Partijgenoten die zichzelf als de
ware erfgenamen van Nieuw Links beschouwden, bespraken daar de te voe-
ren vergaderstrategie voor. Dat intussen de gehele partij ‘ver-Nieuw-Linkst’
was, scheen aan hen voorbij te zijn gegaan. Want ook hier ging het weer tus-
sen henzelf en de anderen, allen behorend tot een en dezelfde partijraad van
dezelfde partij. Verbeten en venijnig werd er gediscussieerd, vaak over het
hoe en vrijwel nooit over het wat of waarom. Symbool voor dit type verga-
dertijgers en hun achterkamertjespolitiek stond voor mij de Amsterdammer
Pelle Mug, die een gebrek aan persoonlijke uitstraling compenseerde met
een grote mate van verbale gewiekstheid en politieke listigheid. Juist dat laat-
ste zou hem later als fractievoorzitter en kandidaat-wethouder van de hoofd-
stedelijke partijafdeling opbreken.

Toch deed ik wel eens mee met dit soort clubjes, gefascineerd als ik was
door het machtsspel en hoe het gespeeld kan worden. Wat je er verder ook
van kan zeggen, leerzaam was het wel. Wellicht niet verheffend, maar als on-
derdeel van een cursus in het politieke handwerk zeker wel verhelderend. La-
ter, als Kamerlid, kwam ik erachter dat elke politieke partij elkaar deels over-
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lappende informele circuits kent waarin belangwekkende zaken worden
voorgekookt en bedisseld.

Partijdemocratie bleek inderdaad niet meer dan een fictie te zijn, alle goede
bedoelingen ten spijt. Niet in de laatste plaats gold dit voor mijn partij, die de
mond vol had van democratie en democratisering.

Nieuwe vrijgestelden

De sociaaldemocratie dreef decennialang – en zeker in de hoogtijdagen van
Nieuw Links – op een symbiose van drie te onderscheiden bevolkingsgroe-
pen. In de eerste plaats de snel in omvang afkalvende ‘werkende klasse’, of-
wel de arbeiders van weleer. Zij steunden vanuit traditie, groepscultuur en
niet in de laatste plaats vanwege de eigen materiële belangen de PvdA. De
snel groeiende middenklasse van na de ontzuiling vormt de tweede categorie.
Uit solidariteit en zeker ook vanuit een ‘welbegrepen eigenbelang’ (verzor-
ging voor hulpbehoevende ouders, goed onderwijs voor de kinderen, sociale
zekerheid) schaarde zij zich voor een groot deel achter de PvdA. Onder hen
waren veel jongeren met een ‘arbeidersachtergrond’, die mochten ‘doorleren’
in het hoger onderwijs.

Ook binnen de partij was dit beeld zichtbaar, zeker in het begin van de ja-
ren zeventig, toen nogal wat goed opgeleide en uit een arbeidersmilieu af-
komstige jongeren zich binnen de PvdA lieten horen. Vanaf dat moment
werd deze ‘doctorandussen’ niet zelden verweten dat zij de dienst in de partij
uitmaakten, waardoor er geen arbeider meer aan de bak kwam. Behalve dan
de ‘excuus-Truus’, die in vrijwel elk afdelingsbestuur en in bijna elke raads-
fractie te vinden was.3 Zo trad weer een merkwaardige paradox op: nu voor-
al dankzij de sociaaldemocratie de toegang tot het hoger onderwijs verbreed
was, was het resultaat daarvan weer niet goed.

De in de jaren zestig opkomende derde groep was kleiner in omvang, maar
gaf in tal van opzichten de toon aan. Het was de vooroplopende en luidruch-
tige culturele voorhoede, die aangestoken door het linkse levensgevoel de
grenzen van haar mogelijkheden opzocht en niet zelden overschreed.

Het onuitgesproken verbond van deze drie groepen vormde jarenlang de
basis voor een progressieve en brede volkspartij, waarin overigens steevast
een kleine elite de toon zette, zowel landelijk als in de grotere steden. Voor de
doorbraak van Nieuw Links hadden de landelijke, regionale en lokale partij-
regenten het voor het zeggen gehad.
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Nadat vooral dankzij Nieuw Links binnen de PvdA een wisseling van eli-
tes had plaatsgevonden, veranderde de uitstraling van de partij. De ideeën en
bovenal de werkwijze van Nieuw Links bepaalden vanaf dat moment het
beeld van de PvdA.

Op de golven van Nieuw Links deden ook in Groningen nieuwe types par-
tijleden hun intrede. Jongeren en onder hen vooral studenten van de sociale
faculteit, onderwijsgevenden die enthousiast waren over de lokale aanpak
van achterstanden, stedenbouwkundigen en architecten die wilden meeden-
ken over eigentijdse stadsontwikkeling en volkshuisvesting, kunstenaars en
andere ‘cultuurfreaks’ die het keurslijf en de rigiditeit van de eerder zo door
hen bejubelde CPN zat waren, welzijnswerkers die met de sociaaldemocratie
meenden dat de samenleving maakbaar was en dat zij daartoe het instru-
ment in handen hadden en nog veel meer. Ze wilden er allemaal bijhoren.

Dat gold echter niet of nauwelijks voor degenen die hun dagelijks brood
met de handen moesten verdienen. Het waren vooral ‘nieuwe vrijgestelden’
die de dienst binnen de PvdA uitmaakten.4 Dit verschijnsel was niet alleen
landelijk, maar in alle grotere steden zichtbaar. De ‘nieuwe vrijgestelden’
hadden – en hebben – de vrijheid om hun veelal goedbetaalde functies in de
(semi)overheid naar eigen inzicht in te vullen. Over hun eigen materiële toe-
komst hoefden ze zich niet al te druk te maken, want deze ligt vast in ijzeren
rechtsposities en welvaartsvaste pensioenen. Zij bleken verbaal bedreven –
en heten daarom ook wel ‘logocraten’5 – en verwierven veel politieke in-
vloed, ook al omdat zij hun politieke activiteiten konden combineren met
hun werk. Sterker nog, werk en politiek lagen niet zelden in elkaars verleng-
de of overlapten elkaar. Feitelijk vormden zij een politieke elite. In de volks-
mond heette het dat zij nooit een gewone baan hadden gehad en eigenlijk
dus nooit gewerkt hadden.

Hoewel ik er zelf deel van uitmaakte, stoorde ik me meer en meer aan het
vaak zelfgenoegzame en arrogante optreden van deze politieke elite. Zeer be-
gaan met abstracties als ‘de mensheid’, maar in het dagelijks leven weinig
oog voor gewone mensen, zeker ook binnen en rond de partij.

In oktober 1975 studeerde ik af op een doctoraalscriptie over de wisseling
van elites binnen de Groningse partijafdeling. Degenen met wie ik binnen de
partijafdeling het meest samenwerkte, kregen een exemplaar. Ik vernam
geen enkele reactie. De discussie waarop ik gehoopt had bleef uit, ook na
mijn vertrek uit Groningen, het jaar daarop. Enkele maanden later ver-
scheen de scriptie, aangepast en verkort, in boekvorm, onder de titel De nieu-
we elite van de PvdA.6 De groeiende invloed van ‘het spijkerpakkenproleta-
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riaat’ en andere maatschappijvernieuwers met (te) veel vrije tijd, kreeg
steeds meer publieke aandacht. Onder druk van enkele leden – onder wie
ook de socioloog en publicist Bart Tromp, die zelf over ‘de ijzeren wet van de
oligarchie’ (al in 1911 door de socioloog Robert Michels geformuleerd) pu-
bliceerde en met wie ik eerder in het afdelingsbestuur zat – zou de afdeling
Groningen over ‘de nieuwe elite’ discussiëren. Ik zou de discussie ter vergade-
ring inleiden. Het is er nooit van gekomen. Twee keer werd ik uitgenodigd,
twee keer werd het op het laatste moment afgezegd.

Kort daarna schreef ik in Socialisme en Democratie, het maandblad van de
Wiardi Beckman Stichting (WBS) – het wetenschappelijk bureau van de
PvdA –, een artikel over de barrières voor ‘gewone mensen’ om nog binnen
de ‘ver-Nieuw-Linkste’ PvdA actief te kunnen zijn.7 Hoewel de landelijke
partijbladen het begrip ‘basis’ – destijds het gangbare partij-jargon – te pas
en vooral te onpas hanteerden, kwamen de gewone leden binnen de PvdA
nauwelijks aan de bak. Op papier had Nieuw Links de partij gedemocrati-
seerd, in de praktijk was er vooral een wisseling van elites opgetreden. Bin-
nen de partij was Nieuw Links als democratiseringsbeweging mislukt, daar-
buiten – in het beleid op lokaal en provinciaal niveau – niet. Ook de landelij-
ke partijprogramma’s en het beginselprogramma van 1977 waren ‘ver-
Nieuw-Linkst’. Alleen zette dat geen zoden aan de dijk omdat de partij vanaf
1977 tot 1989 – met een kleine onderbreking – in de oppositiebanken zat.

De toon en de muziek

Zowel in de publieke beeldvorming als binnen het spraakmakende deel van
de PvdA wordt vaak – wellicht is ‘altijd’ de correcte aanduiding – over het
hoofd gezien dat de partij meer en omvangrijker is dan alleen ‘Den Haag’, de
grachtengordel en de grote steden. In een in 1978 gepubliceerd boekje over
de wederwaardigheden van Nieuw Links constateerden mijn medeauteurs
en ik dat op tal van plaatsen en dus in veel PvdA-afdelingen Nieuw Links
niet of nauwelijks doordrong tot de politieke praktijk.8 Het beeld naar bui-
ten deed niet zelden anders vermoeden. Dit kwam mede omdat doorgaans
de toon vooral werd bepaald door degenen met de grootste mond en de ge-
makkelijkste toegang tot de media. In lokale partijvergaderingen kon welis-
waar van alles geroepen worden, maar dit betekende niet dat dit dan ook
meteen werd omgezet in lokaal beleid. Waar plaatselijke pleitbezorgers van
Nieuw Links wel doordrongen tot de gemeenteraad of het college van burge-
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meester en wethouders, betekende dit lang niet altijd dat hun invloed in het
lokale beleid herkenbaar was. Veel hing af van de plaatselijke politieke
krachtsverhoudingen.

Zelf was ik intussen gemeenteraadslid in Assen, dat destijds nog meer dan
Groningen een rood bolwerk in het Noorden was. Daar werd in de lijn van
de Drentse traditie polarisatie geschuwd en machtspolitiek zelfs veraf-
schuwd. Consensus in het politieke doen en laten was en bleef nog lang de
gangbare norm, ook binnen de partij die – vooral vanuit dezelfde traditie –
de helft van de plaatselijke kiezers achter zich wist.

Binnen de landelijke PvdA zetten de mannen van Nieuw Links de toon.
Het waren inderdaad vooral mannen. Dit bracht de socioloog Jacques van
Doorn tot de conclusie dat voor Nieuw Links politiek vooral een mannen-
spel was.9 Acht mannen schreven in 1966 Tien over rood en onder de 74 on-
dertekenaars van dit eerste manifest van Nieuw Links bevonden zich slechts
negen vrouwen. En dit tegen de achtergrond van de op dat moment opko-
mende tweede feministische golf.

De mannen van Nieuw Links lieten zich niet hinderen door enige zelfover-
schatting. Tien jaar nadat Nieuw Links binnen de PvdA de macht had over-
genomen, meenden zij nog altijd de interne gang van zaken naar hun hand te
kunnen zetten. Dit bleek bij de verkiezing van een nieuwe landelijke partij-
voorzitter in 1979. De gedoodverfde kandidaat was Wim Meijer, voorman
van Nieuw Links en vertrouweling van politiek leider Den Uyl, ofwel – in het
vertrouwde partij-jargon – ‘de enige naar wie Joop luistert’. Tegenkandidaat
was Max van den Berg, die het jaar daarvoor gestopt was als wethouder in
Groningen. Deze werd in zijn ‘partijcampagne’ (de eerste voor het voorzitter-
schap ooit) opvallenderwijs bijgestaan door Tom Pauka, een van de initia-
tiefnemers van Nieuw Links.

Kort voor de verkiezing op het landelijk partijcongres viel een aantal leden
van de ‘oude’ vaste kern van Nieuw Links terug op een laatste en voorheen
probaat gebleken redmiddel om hun favoriet Meijer te doen zegevieren. Ze
belegden een min of meer besloten bijeenkomst (want alleen op uitnodiging
toegankelijk) in Utrecht en stelden daar een manifest ten gunste van een van
hen (Meijer) op. Met daaronder een rij namen, veelal dezelfde als tien jaar
eerder, onder wie Bram Peper, Van der Louw, Ter Beek, Mug en Kombrink.
Daarmee werden de pers en de partijgenoten bestookt, maar deze keer faal-
de de lobby van de Nieuw-Linksers, die bijna allemaal al net zo aan het plu-
che bleken te kleven als hun zo gekritiseerde voorgangers. Meijers nederlaag
werd nog groter dan voorzien en dan hijzelf verdiende.10
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Hetzelfde congres bepaalde dat de destijds felbegeerde functie van ‘inter-
nationaal secretaris’ niet langer verenigbaar was met het Kamerlidmaat-
schap, waardoor Ter Beek moest terugtreden. Twee voormalige en elkaar fel
bestrijdende ‘leiders’ van Nieuw Links, Hans van den Doel en Han Lam-
mers, werden door het congres te licht bevonden voor het partijbestuur. Dit
alles bracht mij ertoe om op de opiniepagina van nrcHandelsblad te conclu-
deren dat wij getuige waren geweest van ‘de laatste stuiptrekkingen van stro-
ming Nieuw Links’.11 De ideeën van Nieuw Links zouden voorleven, maar
de beweging was in 1979 aan haar einde gekomen.

Teloorgang

Elders in dit boek worden andere ‘sterfdata’ van Nieuw Links genoemd.
Daarbij wordt onder meer gerefereerd aan het einde van het vijfjarig ‘officië-
le bestaan’ van Nieuw Links. Zelf heeft Nieuw Links – zie het eerder aange-
haalde boekje Een verjongingskuur voor de Partij van de Arbeid – altijd een
officieel bestaan (met zaken als statuten, reglement, ledenlijst) willen vermij-
den. Ook wordt 1986 als sterfjaar aangeduid. In dat jaar behaalde de PvdA
bij de Kamerverkiezingen haar ‘overwinningsnederlaag’, een typische PvdA-
term die aangeeft dat winst eigenlijk verlies betekent. De partij won – voor
de laatste keer met Den Uyl als lijsttrekker en voor het eerst met Wim Kok
(vooralsnog als ‘duwer’) op de decentrale kandidatenlijsten – 5 zetels en
kwam uit op 52. Maar omdat het cda van Ruud Lubbers er 10 bijkreeg en
op 54 kwam, kon Lubbers ‘zijn karwei afmaken’ – dat wil zeggen: de rege-
ringssamenwerking met de VVD voortzetten. Zo bleef de PvdA veroordeeld
tot de oppositiebanken.

Alles moest daarom weer eens anders en daartoe werden drie ‘vernieu-
wingscommissies’ ingesteld. De eerste (de zogeheten ‘Cie. A’) onder leiding
van oud-Nieuw-Linkser Jan Pronk ging over de inhoud en leidde tot het rap-
port Schuivende panelen, dat in 1987 verscheen. De tweede (Cie. B) behan-
delde de strategie en werd aangevoerd door de nieuwe politiek leider, Wim
Kok. Het resulteerde in datzelfde jaar in het rapport Bewogen beweging. De
derde commissie (Cie. C) moest zich bezighouden met de organisatie en cul-
tuur in de partij. Tot veler verbazing – en zeker die van mijzelf – werd ik als
relatieve buitenstaander (en ook intern als ‘kritisch’ bestempelde medewer-
ker van de landelijke partijpers) voorzitter van deze commissie. Volgens mij-
zelf was de voornaamste reden daarvan dat de twee leden die deze commis-
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sie dolgraag wilden leiden – de Kamerleden en latere ministers Evelien Herf-
kens en Tineke Netelenbos – het elkaar absoluut niet gunden.

‘Mijn’ commissie was nogal kritisch over de interne gang van zaken in de
PvdA, hetgeen de meerderheid van het partijbestuur in het verkeerde keelgat
schoot. Binnen tal van lokale partijafdelingen bleek ons rapport Politiek à la
carte, dat ook in 1987 uitkwam, wel in goede aarde te vallen. We stelden on-
der meer voor de ‘ondemocratische’, want niet rechtstreeks door de leden ge-
kozen, partijraad af te schaffen. Dit moest een meer dan symbolisch einde be-
tekenen van het belangrijkste platform voor wat eens Nieuw Links was. Pas
nadat vier jaar later een wederom door het partijbestuur ingestelde commis-
sie – deze keer onder leiding van oud-minister Jos van Kemenade – in het rap-
port Een partij om te kiezen precies hetzelfde bepleit had, werd in 1992 de
partijraad opgeheven.12 Intussen is zij als PvdA-ledenraad een tweede, iet-
wat afgezwakt leven begonnen.

De definitieve teloorgang van ‘de geest van Nieuw Links’ valt in mijn bele-
ving samen met de verkiezing van Felix Rottenberg tot partijvoorzitter, in
1992.13 Niet zozeer omdat op dat moment in tal van grote gemeenten, ook in
Groningen, de PvdA weer bestuurde met christendemocraten en VVD’ers, of-
wel de nazaten van de oude ‘klassevijand’. Evenmin omdat de partij haar
wonden likte na de tot dan toe de heftigste partijcrisis ooit, die rond de aan-
passing van de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO): meer dan een derde
van het ledental verdween om nooit meer terug te keren.

Op de golven van deze partijmisère werd Rottenberg op het schild gehesen.
En meteen werd de partijdemocratie – voor zover nog functionerend – opzij
geschoven. Als eerste werd de decentrale kandidaatstelling, waarbij de partij-
gewesten hun eigen kandidaten voor het parlement kozen, afgeschaft. De
kandidaatstelling werd weer centraal en onder regie van de partijvoorzitter
geregeld, zoals in het pré-Nieuw Linkstijdperk. Een landelijke commissie
moest kandidaten rekruteren en selecteren, waarbij bleek dat het partijlid-
maatschap in eerste aanleg niet eens meer een voorwaarde was om mee te
dingen naar een Kamerzetel. Dit werd het openbreken van grenzen genoemd,
ofwel het binnenhalen van een frisse wind. De luiken in de partij moesten
open, alsof het niet vooral te maken had met de Haagse kaasstolp waaron-
der de landelijke politiek zich grotendeels afspeelt.

Feitelijk bepaalde vanaf dat moment de landelijke partijtop de samenstel-
ling van de Kamerfracties. Het gevolg was een structurele Randstedelijke do-
minantie, het bij voorbaat uitbannen van al te veel kritische volksvertegen-
woordigers waarmee tegelijk het dualisme werd gerelativeerd, het verzwak-
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ken en soms verdwijnen van de binding tussen partij(-kader)leden en gekoze-
nen en het terugwerpen van de regio in de partijperiferie. Dit onder de noe-
mer van ‘het afwerpen van de oude politiek’. De partij schoot weer eens door,
nu in een tegengestelde beweging dan voorheen door Nieuw Links was be-
pleit. Dit alles werd zonder morren gelegitimeerd door het hoogste partijor-
gaan, het partijcongres, waar meer dan eens de waan van de dag zegevierde.
Wie of wat vandaag wordt bejubeld, is morgen zonder omwegen bij het vuil
gezet. Alsof politiek bedrijven een kwestie van dagkoersen is. Het tover-
woord bij dit alles is ‘partijvernieuwing’, waar de term ‘partijvernieling’
meer voor de hand ligt.

Gestolde vernieuwing

In de herinnering van velen binnen en buiten de PvdA leeft Nieuw Links
voort als een bijna magisch verschijnsel, dat de duffe en regenteske naoorlog-
se Nederlandse politiek opschudde. Nieuw Links was, net als het D’66 van
Hans van Mierlo en de in 1968 opgerichte PPR, onderdeel van de vernieu-
wingsgolf in de tweede helft van de jaren zestig. Ook en vooral buiten de po-
litiek veranderde er veel in Nederland. Denk onder meer aan de ontzuiling
en de democratisering van de samenleving, aan de welvaartsstijging, aan de
opkomst van de studentenbeweging, aan de Provo’s, aan de seksuele revolu-
tie en aan talloze maatschappelijke protesten, zoals die tegen het huwelijk
van kroonprinses Beatrix met Claus von Amsberg in 1966. Nieuw Links
maakte deel uit van een maatschappelijke tegenbeweging en gaf er tevens
richting aan.

De kracht van Nieuw Links was dat hij zich niet zozeer tegen de PvdA keer-
de, maar verandering van binnenuit propageerde. Dit leidde intern tot enig
verzet en uiteindelijk tot de oprichting van de enige afsplitsing ter rechterzij-
de van de Nederlandse sociaaldemocratie (dus van de PvdA, alsook van haar
voorloper, de SDAP). Het resultaat daarvan, de politieke partij Democra-
tisch-Socialisten 1970 (DS’70) was geen lang leven beschoren.

Zowel landelijk als in een aantal (vooral grotere) plaatsen en in sommige
provincies nam Nieuw Links de PvdA over, maar in de praktijk bleek deze
machtsovername, zoals gezegd, vooral een wisseling van elites te zijn. De ene
oligarchie werd vervangen door de andere, die deels dezelfde kenmerken ver-
toonde, zoals meer aandacht voor vorm dan voor inhoud, meer affiniteit met
abstracties zoals ‘de mensheid’ dan met individuele mensen, het behept zijn
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met het denken in termen van macht en posities en van daaruit politiek be-
drijven, meer belangstelling tentoonspreiden voor de komende verkiezingen
dan voor de volgende generaties, tegen de achtergrond van hooggestemde
doelstellingen toch vooral pragmatisch en soms zelfs opportunistisch te
werk gaan, mannetjesmakerij niet schuwen, een gevoel van onmisbaarheid
uitstralen en daarom aan het pluche gekleefd willen blijven, en zo zijn er nog
wel meer overeenkomsten.

Daar staat tegenover dat Nieuw Links iets wezenlijks losmaakte in de par-
tij. Zijn speerpunten kwamen terug in verkiezingsprogramma’s van de PvdA,
al werden ze daarna niet of nauwelijks in beleid omgezet. De PvdA werd, in
ieder geval in de beeldvorming, weer een linkse partij en bevestigde daarmee
gemakkelijker haar bestaansrecht. Immers, de PvdA zal links zijn of niet
zijn!

De belangstelling voor politiek nam met name onder jongeren toe. Politiek
was in de beleving van velen niet langer een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Op lo-
kaal niveau werden successen geboekt, met name binnen de stadsontwikke-
ling en stedenbouw, waar vooral ‘gewone burgers’ profijt van hadden.
Nieuw Links had met ‘groene’ partijen als de PPR en D’66 oog voor milieu-
vraagstukken – zij het nog niet in Tien over rood – toen dit nog niet echt in de
mode was. Nieuw Links durfde de heilige koe van die tijd – de auto – aan te
pakken, zodat stadscentra toegankelijk en leefbaar bleven.14

Toch is de door Nieuw Links ingezette vernieuwing te snel gestold. Daar-
opvolgende vernieuwingsbewegingen kregen binnen de PvdA geen voet aan
de grond. Nu eens waren ze door de partijtop zelf geïnitieerd (zoals ‘Niet
Nix’ in de tijd van partijvoorzitter Rottenberg), dan weer ontbrak het hun
aan inspirerende leiders. Meer dan eens blijkt juist dan dat elke partij heel
wat leden kent wier ambities verder reiken dan hun kwaliteiten. En dankzij
het weer ingevoerde instrument van de centrale kandidaatstelling kon en
kan de partijtop dissidente geluiden binnen de Kamerfractie voorkomen dan
wel bij een volgende kandidaatstellingsprocedure definitief onschadelijk ma-
ken.

Actie leidt doorgaans tot reactie. Het lijkt dan ook hoog tijd voor een
nieuw Nieuw Links, zonder de fouten, de misrekeningen en bovenal de arro-
gantie van het oude. Van het verleden kun je leren. Immers, wanneer je niet
weet waar je vandaankomt, zie je niet de weg die nog voor je ligt. Of, in de re-
toriek van de vroegere sociaaldemocratische beweging: ‘Eens…’
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Noten

Inleiding
1 Op de voorkant van het manifest stond ‘10 over rood’; op de titelpagina ‘Tien over
rood’.

Nieuw Links in de Partij van de Arbeid, 1967-1971
1 Hans van den Doel e.a., Tien over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA
(Amsterdam 1966), 11
2 Opinie, 30-9-1966, 11. Onder de ondertekenaars bevonden zich onder meer een
aantal hoogleraren en enkele journalisten. Hans van den Doel zette als enige auteur
van Tien over rood zijn naam onder de brief.
3 Jan Nagel, Ha, die PvdA! (Amsterdam 1966), 36.
4 De groep ging zich pas na de publicatie van Tien over rood consequent Nieuw
Links noemen. In een uitnodiging voor een bijeenkomst op 8 oktober 1966 stond dat
de groep ‘nu kortheidshalve maar met Nieuw Links’ zou worden aangeduid. Interna-
tionaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg), Archief André van der Louw,
inv.nr. 27.
5 Het Vrije Volk, 4-10-1966.
6 Herman de Liagre Böhl, Amsterdammer in de polder. Han Lammers (1931-2000)
(Amsterdam 2015), 83.
7 Arie van der Zwan, ‘Zure avonturen met tien over rood. Verslag van een kater’,
Voorwaarts (1967) 4, 68-73.
8 Twee personen maakten een voorbehoud met betrekking tot een enkele passage
van het Kort bestek. Tien over rood werd behalve aan afdelingen ook toegestuurd
aan alle Eerste en Tweede Kamerleden van de PvdA, ministers, staatssecretarissen en
partijbestuursleden.
9 iisg, Archief André van der Louw, inv.nr. 26.
10 Hans van den Doel, ‘Mijn avonturen met Nieuw Links’, Haagse Post, 9-10-1976,
22-29, aldaar 24. Dit artikel, waarin Van den Doel tien jaar na de publicatie van Tien
over rood terugblikt op Nieuw Links, is opgenomen in deze bundel.
11 Het Parool, 7-10-1966.
12 Vrij Nederland, 8-10-1966.
13 Het Vrije Volk, 6-10-1966.
14 Opinie, 14-10-1966.
15 F. Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid. Het debat over vrede en veiligheid bin-
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nen de PvdA in de periode 1958-1977 (Amsterdam 2002), 142; Philip van Praag,
Strategie en illusie. Elf jaar intern debat in de PvdA (Amsterdam 1990), 58.
16 Doeko Bosscher, ‘De jaren 1946-1970’, in: Maarten Brinkman, Madelon de Kei-
zer en Maarten van Rossem (red.), Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland
1894-1994 (Amsterdam 1994), 157-238, aldaar 228.
17 Van den Doel, ‘Mijn avonturen’.
18 Annemieke Klijn, Onze man uit Maastricht. Sjeng Tans 1912-1993 (Nijmegen
2001), 207-208.
19 Rob Kroes, New Left, Nieuw Links, New Left. Verzet, beweging, verandering in
Amerika, Nederland, Engeland (Alphen aan den Rijn 1975), 57.
20 Een enkele keer vonden de bijeenkomsten elders plaats, bijvoorbeeld op 20 mei
en 21 oktober 1967 in Amsterdam, zodat naderhand kon worden aangesloten bij een
demonstratie tegen de oorlog in Vietnam.
21 Zo vond er op 10 november 1966 een bijeenkomst plaats in het Beursgebouw in
Rotterdam en op 4 januari 1967 in Hotel Centrum in Utrecht – en dag respectievelijk
enkele dagen voorafgaand aan het partijcongres.
22 André van der Louw, De razendsnelle opmars van Nieuw Links (Schoorl 2005),
49.
23 Kees Kolthoff (red.), Een partij om mee te werken (Amsterdam 1967).
24 Han Lammers, André van der Louw en Tom Pauka (red.), De meeste mensen wil-
len meer. Het betere leven van Tien over rood (Amsterdam 1967).
25 Bertus Boivin e.a., Een verjongingskuur voor de Partij van de Arbeid. Opkomst,
ontwikkeling en betekenis van Nieuw Links (Deventer 1978), 42.
26 Kroes, New Left, 56.
27 Kroes, New Left, 54-55.
28 Kees Tamboer (red.), De macht van de rooie ruggen. Een uitnodiging tot discus-
sie over de ‘Uitgangspunten voor een plan van structuurhervormingen’ (Amsterdam
1968).
29 Hans van den Doel, ‘Eén jaar tien over rood’, Vrij Nederland, 29-7-1967; Brief
van Arie van der Hek aan de kerngroep van Nieuw Links, d.d. 1-10-1967, iisg, Ar-
chief André van der Louw, inv.nr. 42-4.
30 Mededelingen van de Tesselschadestraat, 2-12-1967. De gekozen Nieuw-Link-
sers waren Van der Louw, Ger Klein, Emmy Lopes Dias, Wim Polak Emzn., George
Cammelbeeck, Jan Diekerhof en Irene Vorrink.
31 Notulen PB-vergadering, d.d. 30-11-1967 en 14-12-1967, iisg, Archief PvdA,
inv.nr. 25b.
32 Klijn, Onze man uit Maastricht, 221; Zuijdam, Tussen wens en werkelijkheid,
160.
33 Brief van H.J. Diekerhof aan Cammelbeeck, Lammers, Van der Louw en Pauka,
d.d. 3-12-1967, IISG, Archief André van der Louw, inv.nr. 42-5; Brief van Van der
Louw aan Hans van den Doel, d.d. 7-12-1967, IISG, Archief André van der Louw,
inv.nr. 42-5.
34 Brief van Arend Voortman aan George Muskens, d.d. 14-8-1968, iisg, Archief
André van der Louw, inv.nr. 29-1.
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35 Anet Bleich, Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer (Amsterdam
2008), 247-252.
36 Persbericht van Nieuw Links, d.d. 10-9-1968, Archief PvdA, inv.nr. 40-4.
37 Notulen PB-vergadering, d.d. 14-9-1968, iisg, Archief PvdA, inv.nr. 25-b.
38 Verslag van partijraad op 21-9-1968, iisg, Archief André van der Louw, inv.nr.
29-2.
39 Ontwerp congresstrategie voor N.L., z.d., iisg, Archief Irene Vorrink, inv.nr. 58.
40 Naast Van der Louw behoorden tot de Nieuw-Linksers in het nieuwe partijbe-
stuur: Relus ter Beek, Laurens ten Cate, George Cammelbeeck, Ger Klein, Han Lam-
mers, Wim Meijer, Wim Polak Emzn. en Irene Vorrink. In januari 1970 kwam daar
nog Kees Kolthoff bij.
41 Van Praag, Strategie en illusie, 66-68.
42 Van Praag, Strategie en illusie, 95.
43 Den Uyl werkte dit betoog een jaar later uit in zijn bekende artikel ‘De smalle mar-
ge van democratische politiek’, Socialisme en Democratie 27 (1970) 7/8, 299-320.
44 Van Praag, Strategie en illusie, 70-71; Kroes, New Left, 62-63.
45 Kroes, New Left, 63-64.
46 Nieuw Links-rondschrijven van Jacques Balhan, augustus 1968, iisg, Archief
André van der Louw, inv.nr. 31-1.
47 Het Vrije Volk, 6-9-1969.
48 Uitnodiging door Van der Louw, d.d. 17-11-1969, iisg, Archief André van der
Louw, inv.nr. 31-2.
49 Vrij Nederland, 24-1-1970.
50 Brief van Wim Meijer aan Anne Vondeling, d.d. 14-6-1970, iisg, Archief André
van der Louw, inv.nr. 32-2.
51 Boivin e.a., Een verjongingskuur, 104-105.
52 James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig
(Amsterdam/Meppel 1995).
53 Nieuwe namen onder de Nieuw Links-bestuursleden waren Marian van den
Bergh-van der Meer, Marcel van Dam, Jaap van der Doef en Hans Kombrink. Jan Na-
gel werd ook weer gekozen. In de pers werd verschillend bericht over het aantal sym-
pathisanten van Nieuw Links in het partijbestuur. Het Vrije Volk en De Leeuwarder
Courant hadden het over elf sympathisanten, terwijl bijvoorbeeld De Tijd en De Tele-
graaf schreven dat twaalf van de 21 partijbestuursleden sympathisant van Nieuw
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Bij de verkiezing van het vorige partijbestuur in maart 1969 werd zij heel duidelijk
nog niet als Nieuw-Linkser gezien. Haar verkiezing werd toen zelfs met boegeroep
ontvangen door het deel van het congres dat Nieuw Links welgezind was.

Voorzichtig radicaal
1 Meer hierover in mijn proefschrift, A.P.M. Lucardie, The New Left in the Nether-
lands, 1960-1977. A Critical Study of New Political Ideas and Groups on the Left in
The Netherlands with Comparative References to France and Germany (Kingston
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1980), met name 182-188; URL: pub.dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/DNPPoveri-
gepubl/1980/1980newleftnetherlan/Lucardie_TheNewLeftintheNetherlands.pdf.
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vrijstaat, maar niet Nieuw Links in de PvdA; zie Massimo Teodori, Storia delle nuove
sinistre in Europa (1956-1976) (Bologna 1976), 235-244; Nigel Young, An Infantile
Disorder? The Crisis and Decline of the New Left (Londen 1977), 60, 93.
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‘basisverlangen’ naar democratisering en menselijke ontplooiing gemeen; zie Rob
Kroes, New Left, Nieuw Links, New Left. Verzet, beweging, verandering in Amerika,
Nederland, Engeland (Alphen aan den Rijn 1975), 55.
5 Zie bijvoorbeeld Maarten Brinkman, Honderd jaar sociaal-democratie in boek en
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derlandse sociaal-democratie’, in: B.W. Schaper e.a., Het verbleekte ideaal. De linkse
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sterdam 1969), 12.
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ternationale (1919-1930) (Amsterdam/Antwerpen 2001), 32-48. De CPN werd in
deze periode vaak ook Communistische Partij Holland (CPH) genoemd; in 1935
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man Pieterson, Linkssocialisme tussen de wereldoorlogen. Twee studies (Amsterdam
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wolff (geraadpleegd 23 maart 2016).
32 W. Romijn, Het Sociaal-Democratisch Centrum. Wat het is, wat het wil (Utrecht
1948); zie ook C.H. Wiedijk, Sam de Wolff en het ontstaan van het Sociaal-Democra-
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banier waar geen smet op rust’. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland,
1938- heden (Soesterberg 2015), 83-89.
36 Dekker, Een marxistische oprisping, 13-17; zie ook Wijmans, ‘De linkse stro-
ming’, 52; Theo van Tijn, ‘Koude oorlog in de PvdA. Het Sociaal-Democratisch Cen-
trum 1955-1959’, in: B.W. Schaper e.a., Het verbleekte ideaal. De linkse kritiek op de
sociaal-democratie in Nederland (Amsterdam 1982), 69-77. Engels was ooit lid van
de CPN en van de door De Kadt opgerichte BKSP, alvorens zich bij de SDAP aan te
melden; zie Jacq Engels, Zestig jaar socialistische beweging (Amsterdam 1979), 38-
40, 167.
37 Van Tijn, ‘Koude oorlog in de PvdA’, 72.
38 Van Tijn, ‘Koude oorlog in de PvdA’, 73; Wijmans, ‘De linkse stroming’, 52-53.
39 Van Tijn, ‘Koude oorlog in de PvdA’, 71-74.
40 Dekker, Een marxistische oprisping, 28-37.
41 Dekker, Een marxistische oprisping, 24-28.
42 Van Tijn, ‘Koude oorlog in de PvdA’, 74-75; Wijmans, ‘De linkse stroming’, 53;
Dekker, Een marxistische oprisping, 41.
43 Engels, Zestig jaar socialistische beweging, 179-180; Blom en Van der Steen, ‘Een
banier waar geen smet op rust’, 109-111. Van Tijn c.s. braken tegelijkertijd met de
Vierde Internationale.
44 Van Tijn, ‘Koude oorlog in de PvdA’, 75. Dekker vergelijkt beide en ziet meer ver-
schillen dan overeenkomsten: Dekker, Een marxistische oprisping, 45-78.
45 In 1966 werd partijvoorzitter Sjeng Tans 54 en fractievoorzitter Gerard Neder-
horst 59; Anne Vondeling, als vicepremier politiek leider van de PvdA, werd 50 (gege-
vens van het Parlementair Documentatie Centrum; www.parlement.com, geraad-
pleegd 23 maart 2016). De gemiddelde leeftijd van de samenstellers van de eerste pu-
blicatie van Nieuw Links, Tien over rood, was 33. Zie Hans van den Doel e.a., Tien
over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA (Amsterdam 1966), 74-76. Jan
Nagel, ook lid van de kern van Nieuw Links maar niet direct betrokken bij dit boekje,
was 27 toen hij met zijn pamflet Ha, die PvdA! de komst van ‘Nieuw links’ (toen nog
met een kleine l) aankondigde, zie Jan Nagel, Ha, die PvdA! (Amsterdam 1966), 71-
74. Zie ook Doeko Bosscher, ‘De jaren 1946-1970’, in: Maarten Brinkman, Madelon
de Keizer en Maarten van Rossem (red.), Honderd jaar sociaal-democratie in Neder-
land 1894-1994 (Amsterdam 1994), 157-238, aldaar 230-231.
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46 Bij verschillende publicaties werden de leeftijden van de auteurs vermeld, bijvoor-
beeld bij Tien over rood en bij Kees Tamboer (red.), De macht van de rooie ruggen
(Amsterdam 1967), 107.
47 Nagel, Ha, die PvdA!, 31-36; Hans van den Doel, ‘Eén jaar Tien over Rood’, oor-
spronkelijk verschenen in: Vrij Nederland, 29-7-1967, later in Hans van den Doel,
Lastig links. Socialistische dilemma’s: welstand of werkgelegenheid, deelbelang of de-
mocratie (Utrecht/Antwerpen 1976), 129-133.
48 Die voorgangers koesterden overigens, voor zover nog in leven, zelden veel sym-
pathie voor Nieuw Links. Met name De Kadt bestreed hen te vuur en te zwaard; zie
zijn reeds eerder vermelde brochure Afscheid van de P.v.d.A.? Van democratie naar
volksdemocratie.
49 Uitgevers Polak en Van Gennep hadden Tien over rood mede ondertekend.
50 Kroes, New Left, 51-52.
51 Socialistische Jeugd van Nederland, Beginselprogramma (z.p. 1960).
52 Han Lammers, André van der Louw en Tom Pauka (red.), De meeste mensen wil-
len meer. Het betere leven van Tien over Rood (Amsterdam 1967).
53 Paul Lucardie, ‘Nieuw Links twintig jaar oud: na “Tien over Rood” tijd voor een
spelletje “snooker”?’, Socialisme en Democratie 43 (1986) 10, 303-307; zie ook
Hans van den Doel, ‘Eén jaar Tien over Rood’.
54 Arie van der Zwan, ‘Arbeid’, in: Han Lammers, André van der Louw en Tom Pau-
ka (red.), De meeste mensen willen meer. Het betere leven van Tien over Rood (Am-
sterdam 1967), 107-118.
55 Th. van Tijn, ‘Woorden over uitgangspunten’, in: Kees Tamboer (red.), De macht
van de rooie ruggen (Amsterdam 1967), 7-13.
56 Zoals blijkt onder andere uit het verkiezingsprogram dat de partij in 1963 vast-
stelde: Om de kwaliteit van het bestaan; zie ook Bosscher, ‘De jaren 1946-1970’, 231-
232.
57 Vooral in de brochure K. Kolthoff (red.), Een partij om mee te werken (Amster-
dam 1967).
58 Zie voor een zorgvuldige analyse Philip van Praag, Strategie en illusie. Elf jaar in-
tern debat in de PvdA (1966-1977) (Amsterdam 1990), 40-56; zie ook zijn bijdrage
in deze bundel.
59 Nagel, Ha, die PvdA!, 73. Zo ook Van den Doel e.a., Tien over rood, 21-22.
60 Zie Kroes, New Left, 63-67.
61 Van den Doel e.a. Tien over rood, 22.
62 A. Voortman, ‘Over het zwaluwstaarten van linkse opposities’, Interlinks (1970)
8, 25-32. FJG’er Willem van de Zandschulp, die eigenlijk niet tot de kern van Nieuw
Links behoorde maar er wel mee sympathiseerde, ging iets maar niet veel verder in
zijn brochure De krisis van de sociaal-demokratie (Amsterdam 1969); de PvdA zou
parlementaire en buitenparlementaire oppositie moeten verbinden en had beide no-
dig, maar wetgeving leek ook voor hem toch primair te zijn.
63 Lennart Booij en Erik van Bruggen (red.), Niet Nix. Ideeën voor de Partij van de
Arbeid (Amsterdam 1996), 86-92.
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64 De Volkskrant, 11-12-1999; nrc Handelsblad, 15-2-1999.
65 Booij en Van Bruggen, Niet Nix, 83.
66 Het Parool, 16-7-2005.
67 Ruud Koole, Josje den Ridder en Joop van Holsteyn, ‘“Gedruisch en gekijf”.
Over verdeeldheid en eensgezindheid onder leden van de PvdA’, in: Frans Becker en
Gerrit Voerman (red.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid (Amsterdam 2016), 73-97,
aldaar 78-79.
68 Bernd Henningsen, ‘Die Linke in Schweden: Geschichte, Programme, Politik’, in:
Hans Rühle en Joachim Veen (red.), Sozialistische und kommunistische Parteien in
Westeuropa, 2: Nordländer (Opladen 1979), 123-200, aldaar 165.
69 Uitvoering van de plannen stuitte op heftige tegenstand buiten de partij, in de ja-
ren tachtig verdwenen ze feitelijk van tafel; zie Jonas Pontusson, ‘Sweden: After the
Golden Age’, in: Perry Anderson en Patrick Camiller (red.), Mapping the West Euro-
pean Left (Londen/New York 1994), 23-54.
70 Henningsen, ‘Die Linke in Schweden’, 187-192. Later zou de partij ook het
woord ‘Kommunisterna’ uit haar naam schrappen.
71 Volgens de Duitse historicus Gerd-Rainer Horn roerde zich binnen de Belgische
Socialistische Partij (BSP) in de jaren 1956-64 wel een New Left-vleugel rond het
blad La Gauche, geleid door de trotskist Ernest Mandel en de syndicalistische vak-
bondsleider André Renard. Toen beiden echter gedwongen werden in 1964 de BSP te
verlaten, stichtten ze een trotskistische partij (de Revolutionaire Arbeidersliga) res-
pectievelijk een regionalistische partij (de Parti wallon, later Rassemblement wallon).
In de ogen van Horn kunnen deze partijen niet tot New Left gerekend worden, daar-
om lijkt een vergelijking met Nieuw Links me problematisch. De Vlaamse trotskisten
onderhielden overigens wel contacten met hun Nederlandse geestverwanten, onder
meer via het blad Links; zie Gerd-Rainer Horn, ‘The Belgian Contribution to global
1968’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwe Geschiedenis 35 (2005) 4, 1-39; zie ook Jan
Willem Stutje, Ernest Mandel: rebel tussen droom en daad (Antwerpen/Gent 2007),
98-99, 102; en Jean-Benoit Pilet, ‘Le Rassemblement wallon (RW) et le Front démo-
cratique des francophones (FDF): des partis victimes de leur succès’, in: Pascal Delwit
(red.), Les partis régionalistes en Europe. Des acteurs en développement? (Brussel
2005), 265-280.
72 Valdo Spini, ‘The New Left in Italy’, Journal of Contemporary History, 7 (1972)
1, 51-71; zie ook Teodori, Storia delle nuove sinistre, 202-215, 339-355, 439-454.
73 Teodori, Storia delle nuove sinistre, 153-155; zie ook Simona Colarizi, Storia dei
partiti nell’Italia repubblicana (Rome 1997), 328-329, 351-353.
74 Een deel keerde terug naar de psi, een deel ging naar de Communistische Partij;
de rest fuseerde met andere radicale groepen tot de partij Democrazia Proletaria (DP,
Proletarische Democratie) die in 1991 opging in de Rifondazione Comunista (RC,
Herstichte Communistische Partij); zie Colarizi, Storia dei partiti, 389, 402-403,
460-462, 526-528, 617-619, 670-671, 733; en zie Giulio Sapelli, ‘The Italian Left af-
ter 1989: Continuity and Transformation’, in: Donald Sassoon (red.), Looking Left.
European Socialism after the Cold War (Londen/New York 1997), 44-63. De eerste
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secretaris-generaal van de RC, Fausto Bertinotti, was ooit lid van de psi en PSIUP, en
overigens ook van de Communistische Partij.
75 Colarizi, Storia dei partiti, 247-248; Raphael Zariski, ‘The Italian Socialist Party:
A Case Study in Factional Conflict’, American Political Science Review 56 (1962) 2,
372-390, aldaar 373, 380-381.
76 Colarizi, Storia dei partiti, 441-451, 506-513, 603-609. Zie ook Tobias Abse, ‘Ita-
ly: A New Agenda’, in: Perry Anderson en Patrick Camiller (red.), Mapping the West
European Left (Londen/New York 1994), 189-232. De grootschalige corruptie van
Craxi en de zijnen leidde overigens begin jaren negentig tot een staatkundige crisis
die de psi zelf niet zou overleven.
77 Lombardi was geboren in 1901, Craxi in 1934.
78 Holger Nehring, ‘“Out of Apathy”. Genealogies of the British “New Left” in a
Transnational Context, 1956-1962’, in: Martin Klimke, Jacco Pekelder en Joachim
Scharloth (red.), Between Prague Spring and French May. Opposition and Revolt in
Europe, 1960-1980 (New York/ Oxford 2011), 15-31; zie ook Michael Kenny, The
First New Left: British Intellectuals after Stalin (Londen 1995).
79 Ben Pimlott, ‘The Labour Left’, in: Chris Cook en Ian Taylor (red.), The Labour
Party. An Introduction to its History, Structure and Politics (Londen/New York
1980), 163-188.
80 Leo Panitch en Colin Leys, The End of Parliamentary Socialism. From New Left
to New Labour (Londen/New York 1997), 134-164. Niet alle activisten van de CLPD
behoorden tot de linkervleugel, maar de meesten waarschijnlijk wel.
81 Panitch en Leys, The End of Parliamentary Socialism, 39-65; zie ook Tony Benn,
Arguments for Socialism (Harmondsworth 1980) (geredigeerd door Chris Mullin).
82 Beide afsplitsingen, de Social Democratic Party (SDP) en Democratisch-Socialis-
ten’70 (DS’70), hielden niet lang stand; zie A.P.M. Lucardie, ‘De stiefkinderen van de
sociaal-democratie. DS’70 vergeleken met zusterpartijen elders in Europa’, in: Gerrit
Voerman (red.), Jaarboek 1990 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partij-
en (Groningen 1991), 115-130.
83 Panitch en Leys, The End of Parliamentary Socialism, 192-261; zie ook Eric
Shaw, The Labour Party since 1945. Old Labour, New Labour (Oxford 1996), 162-
205.
84 Zie voor een (niet onpartijdig) verslag: Alan Woods, ‘The Corbyn Revolution’,
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 50 (2016) 1, 10-18. Corbyn past ideologisch en stra-
tegisch in het hier geschetste beeld van de New Left, en behoort ook tot de baby-
boom-generatie: hij was 66 toen hij tot leider gekozen werd.
85 Jürgen Seifert, ‘Die neue Linke’, Frankfurter Hefte 18 (1963) 1, 30-40; Horst Me-
wes, ‘The German New Left’, New German Critique, 1 (1973/1974) 1, 22-41.
86 Karl Otto, Vom Ostermarsch zur apo. Geschichte der ausserparlamentarischen
Opposition in der Bundesrepublik 1960-1970 (Frankfurt a/d Main 1977); zie ook
Teodori, Storia delle nuove sinistre, 78-84, 289-296.
87 Detlef Lehnert, Sozialdemokratie zwischen Protestbewegung und Regierungspar-
tei 1848-1983 (Frankfurt a/d Main 1983), 177-194.
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88 Tilman Fichter en Siegward Lönnendonker, Kleine Geschichte des sds. Der Sozi-
alistische Deutsche Studentenbund von 1946 bis zur Selbstauflösung (Berlijn 1977),
13-16, 55-72; zie ook Teodori, Storia delle nuove sinistre, 136-140.
89 Fichter en Lönnendonker, Kleine Geschichte des sds, 140-143; zie ook Teodori,
Storia delle nuove sinistre, 420-422.
90 Voor een compleet overzicht zie Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine
deutsche Kulturrevolution 1966-1976 (Keulen 2001).
91 Dieter Stephan, Jungsozialisten: Stabilisierung nach langer Krise? 1969-1979
(Bonn 1979), 21-27. Zo heel jong waren de Jusos overigens niet allemaal: de leeftijds-
grens was 35.
92 Stephan, Jungsozialisten, 26; zie ook de bijdragen in Norbert Gansel (red.), Über-
windet den Kapitalismus oder was wollen die Jungsozialisten? (Reinbek bei Ham-
burg 1971).
93 Stephan, Jungsozialisten, 33-42; zie ook de bijdragen in Freimut Duve (red.), Der
Thesenstreit um “Stamokap”. Die Dokumente zur Grundsatzdiskussion der Jungso-
zialisten (Reinbek bei Hamburg 1973).
94 Stephan, Jungsozialisten, 30. Zie ook Horst Heimann, Theoriediskussion in der
spd. Ergebnisse und Perspektiven (Frankfurt a/d Main 1975).
95 Er waren in deze periode ook wel contacten met de jongerenorganisatie van de
PvdA. Er werd onder meer een gezamenlijk ‘seminar’ georganiseerd in Otzenhausen
(Verslagen 1969-1970 Partij van de Arbeid (Amsterdam 1970) D-4). De overeenkom-
sten lijken ook duidelijk in de eerder aangehaalde brochure van Van de Zandschulp,
De krisis van de sociaal-demokratie.
96 Stephan, Jungsozialisten, 42; zie voorts: Thomas A. Koelble, The Left Unraveled:
Social Democracy and the New Left Challenge in Britain and West Germany (Dur-
ham NC/Londen 1991), 81-84; Annekatrin Gebauer, Der Richtungsstreit in der spd.
Seeheimer Kreis und Neue Linke im innerparteilichen Machtkampf (Wiesbaden
2005), 119-121, 125-159, 171; Lehnert, Sozialdemokratie, 207-221.
97 Gebauer, Der Richtungsstreit, 166-240.
98 Viola Neu, ‘Die Linke’, in: Frank Decker en Viola Neu (red.), Handbuch der
deutschen Parteien (2e druk; Wiesbaden 2013), 316-331.
99 Martin Levin, Fission and fusion on the French left (Ithaca 1970); Teodori, Storia
delle nuove sinistre, 115-118; zie ook M. Semidei, ‘Le gauchisme’, in: Histoire Géné-
rale du Socialisme. Deel IV (Parijs 1978), 625-658; en Jean Touchard, La gauche en
France depuis 1900 (Parijs 1977), 310-324.
100 Levin, Fission and Fusion, 197-287; Charles Hauss, The New Left in France:
the Unified Socialist Party (Westport (CN) 1978); Roland Cayrol, ‘Histoire et sociolo-
gie d’un parti’, in: Michel Rocard, Le P.S.U. et l’avenir socialiste de la France (Parijs
1969), 5-44; Teodori, Storia delle nuove sinistre, 123-135.
101 Serge Hurtig, ‘La S.F.I.O. face à la Ve République: majorité et minorités’, Revue
française de science politique, 14 (1964) 3, 526-556; zie ook Cayrol, ‘Histoire et soci-
ologie’, 14-18.
102 De PSU beleefde twee kortstondige bloeiperioden: in het verzet tegen de Alge-
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rijnse Oorlog (1960-1962) en in de nasleep van de protestbeweging van studenten en
arbeiders in mei 1968. Vervolgens kwijnde de partij langzaam weg, tot ze zich in
1989 formeel ophief; zie Hauss, The New Left in France; Christine Pina, L’extrême
gauche en Europe (Parijs 2005), 136-139.
103 David Hanley, Keeping Left: Ceres and the French Socialist Party (Manchester
1988); zie ook het zelfportret van de groep: Michel Charzat, Jean-Pierre Chevène-
ment en Ghislaine Toutain, Le ceres: un combat pour le socialisme (Parijs 1975),
40-44, 61-67.
104 Charzat, Chevènement en Toutain, Le ceres, 263.
105 Charzat, Chevènement en Toutain, Le ceres, 155-158, 192-203.
106 Charzat, Chevènement en Toutain, Le ceres, 204-205, 255. Ze kenden de par-
tij wellicht meer een leidinggevende rol toe dan de Jusos.
107 Charzat, Chevènement en Toutain, Le ceres, 177-189.
108 Laurent Chabrun en Franck Hériot, Jean-Pierre Chevènement: Biographie (Pa-
rijs 1999), 77-138. Binnen de PS bleef overigens een strijdbare linkervleugel bestaan,
waarvan een deel zich in 2008 onder leiding van Jean-Luc Mélenchon afscheidde en
de Parti de Gauche oprichtte; zie Cornelia Hildebrandt, ‘Protests in the Streets of
France’, in: Cornelia Hildebrandt en Birgit Daiber (red.), The Left in Europe. Politi-
cal Parties and Party Alliances between Norway and Turkey (Brussel 2009), 16-27.
109 Einhart Lorenz, ‘Linkssozialismus in Norwegen’, in: Jürgen Baumgartner (red.),
Linkssozialisten in Europa. Alternativen zu Sozialdemokratie und Kommunistischen
Parteien (Hamburg 1982), 33-57.
110 Lorenz, ‘Linkssozialismus’, 40; zie ook Lars Mjøset, Ådne Cappelen, Jan Fager-
berg en Bent Sofus Tranøy, ‘Norway: Changing the Model’, in: Perry Anderson en Pa-
trick Camiller (red.), Mapping the West European Left (Londen/New York 1994),
55-76.
111 Lorenz, ‘Linkssozialismus’, 42-43.
112 Lorenz, ‘Linkssozialismus’, 44-45.
113 Lorenz, ‘Linkssozialismus’, 45-49.
114 Mjøset, Cappelen, Fagerberg en Tranøy, ‘Norway’, 62-72.

Van gedelegeerd vertrouwen naar georganiseerd wantrouwen
1 Hans van den Doel e.a., Tien over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA
(Amsterdam 1966), 8.
2 Bertus Boivin e.a., Een verjongingskuur voor de Partij van de Arbeid. Opkomst,
ontwikkeling en betekenis van Nieuw Links (Deventer 1978), 33.
3 Herman de Liagre Böhl, Amsterdammer in de polder. Han Lammers (1931-2000)
(Amsterdam 2015), 83.
4 H. Daalder, Politisering en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek (Assen 1974),
63. Ook opgenomen in: H. Daalder, Van oude en nieuwe regenten. Politiek in Neder-
land (Amsterdam 1995), 65.
5 R. Kroes, New Left, Nieuw Links, New Left. Verzet, beweging, verandering in
Amerika, Nederland, Engeland (Alphen aan den Rijn 1974), 52. Zie ook Boivin e.a.,
Een verjongingskuur, 28.
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6 Zie hiervoor ook de bijdrage van Paul Lucardie in deze bundel.
7 Philip van Praag, Strategie en illusie. Elf jaar intern debat in de PvdA (1966-1977)
(Amsterdam 1991), 57-64.
8 Kroes, New Left, 59.
9 Anne Vondeling, Nasmaak en voorproef. Een handvol ervaringen en ideeën (Am-
sterdam 1968), 187, 195; interview met Den Uyl in: De Nieuwe Linie, 28-9-1968.
10 Interview auteur met Ien van den Heuvel op 25-8-1989. Tot de kern van de Steen-
wijkgroep behoorden onder anderen Bram Peper, Hans Kombrink, Relus ter Beek,
Wim Meijer, Jan Pronk en Gerard Heyne den Bak.
11 Van belang zijn Schuivende panelen, continuïteit en vernieuwing in de sociaal-de-
mocratie uit 1987 en Bewogen beweging. Sociaal-democratie als programma en me-
thode uit 1988.
12 In Tien over rood wordt gesproken over ‘structuurhervormingen’ en niet over
structurele hervormingen.
13 Kroes, New Left, 56.
14 Vrij Nederland, 29-7-1967 en de Volkskrant, 16-9-1967; citaat ontleend aan
Kroes, New Left, 58.
15 Martin Mevius, Lennart Booij en Erik van Bruggen (red.), Hier: de Partij van de
Arbeid! Vijftig jaar geschiedenis in interviews (Amsterdam 1996), 108.
16 Boivin e.a., Een verjongingskuur, 45-49.
17 Boivin e.a., Een verjongingskuur, 77.
18 Vondeling, Nasmaak en voorproef, 15-26.
19 Van Praag, Strategie en illusie, 349.
20 Boivin e.a., Een verjongingskuur, 71.
21 Kees Kolthoff (red.), Een partij om mee te werken (Amsterdam 1967), 7.
22 Nota ‘Na negen maanden’ van 2-9-1968, gepubliceerd in: Het Parool, 14-9-1968.
In de tweede versie was een deel van de persoonlijke kritiek op Den Uyl verdwenen.
Zie verder: Van Praag, Strategie en illusie, 61-64.
23 Ayolt de Groot, Laurens ten Cate. Portret van een socialistisch journalist (Amster-
dam 2012), 107.
24 Brief van Van der Stoel aan Den Uyl, d.d. 10-41969, Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis (IISG), Archief Den Uyl, inv.nr. 598-4.
25 IISG, Archief Den Uyl, inv.nr. 594-3.
26 Van Praag, Strategie en illusie, 143.
27 Van Praag, Strategie en illusie, 144 en 175.
28 W.A. Bonger, Problemen der demokratie. Een sociologische en psychologische
studie (Amsterdam 1934).
29 R. Koole, Politieke partijen in Nederland. Ontstaan en ontwikkeling van partijen
en partijstelsel (Utrecht 1995), 240-241.
30 Van Praag, Strategie en illusie, 353-355.
31 Interview auteur met Gerard Heyne den Bak op 3-7-1989.
32 Kolthoff, Een partij, 12, 15.
33 Gerard Heyne den Bak, Democratie in problemen. Participatie en besluitvorming
in de PvdA (Deventer 1982), 36, 116.
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34 Kolthoff, Een partij, 4. Het citaat is ontleend aan Socialisme en Democratie 6
(1949) 691.
35 I. Lipschits, W.L. Middel en W.H. van Schuur, ‘Het middenkader van de PvdA’, in:
Socialisme en Democratie 36 (1979) 2, 51-67.
36 Verslagen 1964-1967 en beschrijvingsbrief bijzondere huishoudelijke partij-
raadsvergadering 1968, 26-28.
37 Organisatorische verslagen 1970-1971 Partij van de Arbeid, 48. Na 1971 geven
de organisatorische verslagen alleen nog het aantal deelnemers aan de cursussen op.
38 De sterke daling van het aantal leden na 1968 heeft ook te maken met de invoe-
ring van de centrale ledenadministratie.
39 Verslagen 1967-1969 van de Partij van de Arbeid, 12. Na 1969 werden de ‘be-
dankjes’ en de ‘overledenen’ samengenomen tot de categorie ‘afvoeringen’.
40 Heyne den Bak, Democratie in problemen, 45-46.
41 Notitie van partijvoorlichter Kees Bode over het ledenbestand voor partijbe-
stuursweekend van 22 februari 1975, IISG, Archief PvdA, PB-124.
42 WBS-werkgroep ‘Partij in Actie’, Partij, Parlement, Activisme (Deventer 1978).
43 H. Daudt, ‘Constante kiezers, wisselaars en thuisblijvers’, in: De Nederlandse kie-
zer ‘71 (Meppel 1972), 33.
44 Bram Mellink, ‘Tweedracht maakt macht. De PvdA, de doorbraak en de ontlui-
kende polarisatiestrategie (1946-1966)’, BMGN 126 (2011) 2, 30-54, aldaar 48-50.
45 Philip van Praag, ‘Van kiezers en campagnes. De electorale ontwikkeling van de
PvdA’, in: Frans Becker en Gerrit Voerman (red.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid
(Amsterdam 2016), 99-125, aldaar 112.
46 A. Peper, ‘Inflatie of progressie’, Socialisme en Democratie, 28 (1971) 8/9, 414-
424, aldaar 422-423.
47 Ontleend aan notitie van tweede vicevoorzitter Jaap van den Bergh, Strategie te-
genover het midden, een praatpapier ten behoeve van de diskussie op het P.B.-week-
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Louw, d.d. 30-3-1967, iisg, Archief André van der Louw, inv.nr. 28.
40 Bijvoorbeeld door vakbondsman Jan Koningh, die in 1970 zijn lidmaatschap van
de PvdA opzegde en overstapte naar de pas opgerichte ds’70, Accent, 18-4-1970.
41 Paul Lucardie, ‘Nieuw Links twintig jaar oud: na “Tien over Rood” tijd voor een
spelletje “snooker”?’, Socialisme en Democratie 43 (1986) 10, 303-307, aldaar: 305-
306; A.P.M. Lucardie, The New Left in the Netherlands 1960-1977. A Critical Sstu-
dy of New Political Ideas and Groups on the Left in the Netherlands with Comparati-
ve References to France and West-Germany (Kingston 1980), 400-420.
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42 Bij Lopes Dias is het niet duidelijk of zij als actrice tot de logocraten gerekend
moet worden; bureau- of technocraat was ze in elk geval niet. Ook Polak viel als uit-
gever niet in een van de genoemde beroepsgroepen.
43 Joop den Uyl, ‘Betreft samenstelling Tweede Kamerfractie PvdA’ (nota aan het
partijbestuur), d.d. 22-6-1970, iisg, Archief André van der Louw, inv.nr. 32-2.
44 Hans Kombrink, ‘Over de voorbereidingen voor de Kamerverkiezingen’, d.d. 15-
8-1970, iisg, Archief André van der Louw, inv.nr. 32-3. Deze notitie van Nieuw
Links verscheen voorafgaand aan de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkie-
zingen van 1971.
45 Zie tabellen in Boivin e.a., Een verjongingskuur, 46, 48.
46 Van der Louw, De razendsnelle opmars, 25.
47 De ajc was in 1918 mede door de sdap opgericht om de arbeidersjeugd te orga-
niseren en aan de arbeidersbeweging te binden. In 1946 werden de banden tussen de
socialistische jeugdbeweging en de partij officieel doorgesneden. Om progressieve
christenen niet af te schrikken, mocht de nieuwe PvdA niet teveel op de vooroorlogse
sdap lijken. Voor PvdA-jongeren vanaf 18 jaar was er vanaf 1946 de organisatie
Nieuwe Koers, die in 1959 verderging als fjg.
48 Interview Philip van Praag met Van der Louw op 13-12-1989, collectie Philip van
Praag.
49 Het Vrije Volk, 5-11-1981.
50 Klein, Over de rooie, 35, 37-41.
51 De Groot, Ten Cate, 65.
52 Emmy Lopes Dias, ‘“Ik heb er nooit spijt van gehad. Ik hoorde erbij”’, in: Martin
Mevius, Lennart Booij en Erik van Bruggen (red.), Hier: de Partij van de Arbeid! Vijf-
tig jaar geschiedenis in interviews (Amsterdam 1996), 101-105, aldaar 102. Van den
Doel e.a., Tien over rood, 75.
53 Jan Nagel, Ha, die PvdA! (Amsterdam 1966). Het afsluitende hoofdstuk heette
‘Nieuw links’.
54 Hans van den Doel, ‘Mijn avonturen met Nieuw Links’, Haagse Post, 9-10-1976,
22-29, aldaar 22.
55 Van der Louw, De razendsnelle opmars, 244.
56 Lucas Koops, Relus ter Beek. Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008) (As-
sen 2015), 29-33.
57 Bosscher, ‘De jaren 1946-1970’, 204.
58 Interview auteur met Arie van der Hek op 3-6-2016.
59 Bert Middel, De nieuwe elite van de PvdA (Groningen 1976), 32.
60 Ton Regtien, die de aanzet gaf tot oprichting van de svb, was sinds 1965 lid van
de PvdA en al in een heel vroeg stadium betrokken bij Nieuw Links. Nog voor de pu-
blicatie van Tien over rood leverde Regtien uitgebreid commentaar op stukken die
binnen Nieuw Links circuleerden (iisg, Archief André van der Louw, inv.nr. 26). Hij
onderschreef echter niet het ‘Kort bestek’ van Tien over rood. Begin 1967 zocht hij,
net als enkele andere redacteuren van het marxistische georiënteerde blad Links,
weer toenadering tot Nieuw Links. Hij maakte deel uit van de door Kolthoff geleide
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werkgroep die aan de basis stond van het Nieuw Links-geschrift Een partij om mee te
werken en was medeauteur van een hoofdstuk in het eveneens in 1967 gepubliceerde
De macht van de rooie ruggen. De invloed van de redacteuren van Links, naast Reg-
tien vooral Theo van Tijn, Wim Brinkman, Jan Blok en Wout Tieleman, was met
name in dat laatste geschrift duidelijk merkbaar. Tot de kerngroep behoorde geen
van deze personen. De invloed uit deze hoek riep bij sommige mensen in de kern-
groep weerstand op. Met name Van den Doel en Van der Hek moesten weinig van het
door hen als ‘oud links’ bestempelde denken hebben. Regtien zegde zijn lidmaat-
schap van de PvdA op in 1969 na kritiek vanuit de partijleiding op de bezetters van
het Maagdenhuis. Niek Pas, ‘Regtien, Antonius Aegidius (1938-1989)’, in: Biogra-
fisch Woordenboek van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn
1880-2000/lemmata/bwn5/regtien (bekeken op: 20-5-2016).
61 Interview auteur met Kees Kolthoff op 2-6-2016.
62 Interview auteur met Arie van der Zwan op 10-2-2016.
63 De Liagre Böhl, Amsterdammer in de polder, 81.
64 Van den Doel e.a., Tien over rood, 75.
65 Huub Wijfjes, vara. Biografie van een omroep (Amsterdam 2009), 302-309. Zie
ook de bijdrage van Wijfjes in deze bundel.
66 Van der Louw had als redacteur van de vara-Gids in 1962 al eens een interview
met Cammelbeeck waarin de laatste zich uitsprak voor het maken van ruimte voor
vernieuwers op de radio en televisie en in de politiek, vara radio tv gids, 3-11-1962.
67 Van Dam, Niemands land. Biografie van een ideaal (Amsterdam 2009), 85.
68 Klein, Over de rooie, 43.
69 Citaat van Lammers in: De Liagre Böhl, Amsterdammer in de polder, 217; Inter-
view met Van den Doel in: Voorwaarts, 15-9-1986; André van der Louw, Op de huid
van de tijd. Herinneringen (Amsterdam/Antwerpen 2001), 57.
70 Interview met Van der Louw en Pauka in: Voorwaarts, 15-9-1986.
71 Paul Koedijk en Max van Weezel, ‘Toen over rood’, Vrij Nederland, 20-12-1986.
72 Brief van Van den Doel aan Lammers, d.d. 31-3-1968, iisg, Archief André van
der Louw, inv.nr. 43-2.
73 Interview auteur met Jan Nagel op 25-11-2015.
74 Klein, Over de rooie, 43.
75 Hans van den Doel, ‘Eén jaar tien over rood’, Vrij Nederland, 29-7-1967. Het an-
dere doel dat Van den Doel noemde was het opheffen van de vervreemding tussen kie-
zers en politiek.
76 Nagel, Ha, die PvdA!, 35-36.
77 Geciteerd in: Koedijk en Van Weezel, ‘Toen over rood’.
78 Geciteerd in: Koedijk en Van Weezel, ‘Toen over rood’.
79 André van der Louw, ‘“Ik vind het toch een vrij zielloze, technocratische partij”’,
in: Martin Mevius, Lennart Booij en Erik van Bruggen (red.), Hier: de Partij van de
Arbeid! Vijftig jaar geschiedenis in interviews (Amsterdam 1996), 106-113, aldaar
108.
80 Pauka, Het geluk van links.

Noten pagina’s 113-117

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 264



265

81 Bericht op de website van de PvdA-afdeling Eindhoven, 5-1-2009. URL:
https://eindhoven.PvdA.nl/2009/01/05/overlijden-reinier-krooshof (bekeken op: 29-
6-2016); E-mail van Jaap van de Woord aan auteur op 11-5-2016.
82 Arie van der Zwan, ‘Zure avonturen met Tien over rood. Verslag van een kater’,
Voorwaarts (1967) 4, 68-73.
83 Arie van der Zwan, ‘Over het verkeerde keelgat’. Overigens beweerde Hans van
den Doel dat Arie van der Zwan aanvankelijk degene was die het belang van de aflos-
sing van de wacht het meest benadrukte. Van den Doel, ‘Eén jaar tien over rood’.
84 Interview met Arie van der Zwan in: De Nieuwe Linie, 17-6-1967.
85 Interview auteur met Arie van der Zwan op 10-2-2016.
86 Brief van Diekerhof aan Van der Louw, d.d. 6-4-1968, iisg, Archief Van der
Louw, inv.nr. 43-2.
87 De Groot, Ten Cate, 106-109.
88 Van Praag en Brants (red.), Driestromenland.
89 Kees Tamboer, ‘Het is stil in Nederland’, in: Kees Tamboer, Jan Tromp en Hans
van den Doel, Hans van den Doel. Politicus, econoom, schilder (Amsterdam 1997), 5-
6; Van den Doel, ‘Mijn avonturen’, 27.
90 Interview auteur met Kees Kolthoff op 2-6-2016.
91 Interview auteur met Kees Kolthoff op 2-6-2016; interview auteur met Arie van
der Hek op 3-6-2016.
92 Boivin e.a., Een verjongingskuur, 76. Volgens Van den Doel bestond in 1976 al
bijna de helft van de Tweede Kamerfractie uit personen die vroeger actief waren in
Nieuw Links. Van den Doel, ‘Mijn avonturen’, 28.
93 Van Praag en Brants (red.), Driestromenland, 36-37.
94 Het kabinet-Den Uyl hielp Van der Louw (als burgemeester van Rotterdam) en
Lammers (als landdrost in Flevoland) met een benoeming vrijwel aan het begin van
hun bestuurlijke loopbaan. Latere benoemingen door een kabinet met de PvdA wa-
ren Van der Louw als voorzitter van de nos (door PvdA-minister Hedy d’Ancona in
1994, derde kabinet-Lubbers) en Ter Beek in 1995 (door vvd-minister Hans Dijk-
stal, eerste kabinet-Kok); de overige benoemingen van Nieuw-Linksers op openbare
bestuursfuncties werden gedaan door ministers in kabinetten waaraan de PvdA niet
deelnam.
95 Koops, Ter Beek, 206, 207.
96 Geciteerd in: De Liagre Böhl, Amsterdammer in de polder, 150. Zie ook: Van
Praag en Brants (red.), Driestromenland, 37-38.
97 De Liagre Böhl, Amsterdammer in de polder, 247, 256.
98 De Liagre Böhl, Amsterdammer in de polder, 163-164.
99 Interview auteur met Hans Kombrink op 20-1-2016.
100 Van de hier onderzochte personen behoorden Van der Louw, Meijer en Ter Beek
tot de vaste kern. Klein, Nagel, Van den Bergh en Vorrink namen geregeld deel aan
het overleg.
101 Anet Bleich, Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer (Amsterdam
2008), 432-435; Ed van Thijn, Kroonprinsenleed. Machtswisselingen in de politiek
(Amsterdam/Antwerpen 2008), 93.
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102 R.A. Koole, ‘De ondergang van de sociaal-democratie? De PvdA in historisch en
vergelijkend perspectief’, in: Gerrit Voerman (red.), Jaarboek 1992 Documentatie-
centrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1993), 73-98, aldaar 74.
103 Frans Becker, ‘De ideologische en programmatische ontwikkeling van de PvdA’,
in: Frans Becker en Gerrit Voerman (red.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid (Amster-
dam 2016), 127-160, aldaar 148.
104 Voor een beknopte schets van de ontwikkelingen in de PvdA ten tijde van Koks
leiderschap: Becker en Voerman, ‘Behaalde resultaten’, 18-21.
105 Interview met Van der Louw in: NRC Handelsblad, 7-9-1991.
106 Van der Louw, De Rode Hoed, 46.
107 De vertrouwelijke brief op 13 september 1991 overhandigd aan Kok, lekte uit
naar Elsevier, die de tekst van de brief publiceerde op 5 oktober 1991. Zie ook: Van
der Louw, De Rode Hoed, 90-97. Kombrink trok al snel zijn handen van het initiatief
af omdat hij zich als ambtenaar (hij was in 1989 directeur-generaal Economie en Fi-
nanciën geworden op het ministerie van Defensie) niet publiekelijk in deze politieke
kwestie wilde mengen en vreesde dat het initiatief slechts tot verwijdering in de PvdA
zou leiden. Brief van Hans Kombrink aan Wim Kok, d.d. 1-10-1991, privéarchief
Kombrink.
108 NRC Handelsblad, 25 september 1991.
109 Van der Louw, De Rode Hoed, 138-139.
110 Ook door sommige media werd nadrukkelijk een vergelijking gemaakt tussen
de ‘vernieuwingspoging’ uit 1991 en die van Nieuw Links. ‘Het definitieve einde van
Nieuw Links’, Elsevier, 5-10-1991.
111 Van der Louw, Op de huid van de tijd, 147.
112 Van der Louw, De razendsnelle opmars, 254; Van der Louw, Op de huid van de
tijd, 219.
113 Interview met Van der Louw in: HP/De Tijd, 14-2-1992.
114 Van der Louw, De Rode Hoed, 137.
115 Nederlands Dagblad, 29-10-1991.
116 Koops, Ter Beek, 81, 157. Peper en Pronk, sympathisanten van Nieuw Links en
behorende tot de Steenwijkgroep, waren ook minister ten tijde van Koks partijleider-
schap.
117 Frans Becker, ‘De jaren 1970-1994’, in: Maarten Brinkman, Madelon de Keizer
en Maarten van Rossem (red.), Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-
1994 (Amsterdam 1994), 239-295, aldaar 286. Van Thijn, Kroonprinsenleed, 136;
Thijs Niemantsverdriet, De vechtpartij. De PvdA van Kok tot Samsom (Amster-
dam/Antwerpen 2014), 25; Interview met Wim Meijer in: de Volkskrant, 15-10-
1988.
118 Fax van Kombrink aan Van der Louw, zonder datum, privéarchief Kombrink.
Meijers waarschuwing had betrekking op een open brief van Van der Louw, Bomhoff
en De Hond aan Kok, waarin zij hem opriepen publiekelijk afstand te nemen van de
beschuldigingen dat zij een coup hadden gepleegd. Zie ook: Van der Louw, De Rode
Hoed, 116-117.

Noten pagina’s 124-127

10 over rood vijftig jaar later_Opmaak 1  15-09-16  16:17  Pagina 266



267

119 Interview auteur met Arie van der Hek op 2-6-2016.
120 Interview met Lammers in: HP/De Tijd, 30-11-1990, geciteerd in: De Liagre
Böhl, Amsterdammer in de polder, 217.
121 De Liagre Böhl, Amsterdammer in de polder, 217-218.
122 Klein, Over de rooie, 160-162.
123 Van Dam, Niemands land, 60.
124 Jan Nagel, Boven het maaiveld (Baarn 2001), 218.
125 Van der Louw, De razendsnelle opmars, 246.
126 Van der Louw, De razendsnelle opmars, 255.

Nieuw Links: een ideologisch-politiek avontuur dat slaagde
1 Dit artikel is grotendeels gebaseerd op mijn in 2001 verschenen autobiografie met
als titel Boven het maaiveld.
2 In de in deze bundel opgenomen terugblik van Hans van den Doel op Nieuw Links
uit 1976 suggereert hij dat hij deze vergadering voorzat, maar dat klopt niet. ‘Jan Na-
gel, enig rebels lid van het partijbestuur, treedt als voorzitter op en heet de aanwezi-
gen welkom’, zo noteerde André van der Louw in De razendsnelle opmars van Nieuw
Links (Schoorl 2005), 13.

Mijn avonturen met Nieuw Links
1 Dit artikel is onder dezelfde titel verschenen in Haagse Post, 9-10-1976, 22-29. Bo-
ven het artikel stond de volgende redactionele introductie: ‘Deze week tien jaar gele-
den trad Nieuw Links voor het eerst in de openbaarheid. Wat waren de verzwegen
doelstellingen van Tien over rood? Hoe kon de rebellenclub zo snel binnen de PvdA
oprukken? Waarom werd mede-oprichter Hans van den Doel in 1968 uit de kern-
groep gestoten? En wie is anno 1976 de enige echte Nieuw-Linkser in de PvdA-top?
De politieke memoires van een 39-jarige.’ De tekst van het artikel is hier weergegeven
zoals het in Haagse Post is verschenen, zonder enige inhoudelijke bewerking. Wel is
omwille van de leesbaarheid de stijl ervan enigszins in overeenstemming gebracht
met die van de andere bijdragen in deze bundel. Verder zijn de literatuurverwijzingen
die door Van den Doel in de tekst waren opgenomen, in noten geplaatst.
2 Hier heeft Van den Doel zich vergist: de presentatie was een dag eerder, op 3 okto-
ber 1966.
3 Hans van den Doel e.a., Tien over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA
(Amsterdam 1966), 8.
4 Rob Kroes, New Left, Nieuw Links, New Left. Verzet, beweging, verandering in
Amerika, Nederland, Engeland (Alphen aan den Rijn 1975). Zie ook de bijdrage van
Paul Lucardie aan deze bundel.
5 Kroes, New Left, 54.
6 Zie ook het interview van Kees Tamboer met Van den Doel in: Haagse Post (1973)
33.
7 Nieuwe Rotterdamse Courant, 14-11-1966.
8 Algemeen Handelsblad, 9-1-1967.
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9 Vrij Nederland, 29-7-1967.
10 Haagse Post, 6-4-1968.
11 Binding Rechts kwam voort uit een afsplitsing van de Boerenpartij aan het einde
van de jaren zestig, en nam in 1971 tevergeefs deel aan de Tweede Kamerverkiezin-
gen. In Apeldoorn was de partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
12 NRC Handelsblad, 3-2-1972.
13 Vrij Nederland, 16-9-1972.
14 De Volkskrant, 16-9-1972.
15 Accent, 2-10-1976.
16 Hans van den Doel, Lastig links. Socialistische dilemma’s: welstand of werkgele-
genheid, deelbelang of democratie (Utrecht/Antwerpen 1976).
17 Zie paragraaf 3.2 in: Van den Doel, Lastig links.

Aan mijn nek buiten het raam gehouden
1 Zie de inleiding en de epiloog uit dit boek van Van der Louw, die zijn opgenomen
in het volgende hoofdstuk: ‘De razendsnelle opmars van Nieuw Links’.

De razendsnelle opmars van Nieuw Links
1 Terwijl hij ziek was heeft André van der Louw zijn terugblik op Nieuwe Links ge-
schreven, dat in december 2005, een paar maanden na zijn dood, verscheen onder de
titel De razendsnelle opmars van Nieuw Links (Schoorl 2005). Hierin schetste hij het
ontstaan en de evolutie van Nieuw Links en de gevolgen van de vernieuwingsbewe-
ging voor de PvdA. Uit het boek zijn hier de inleiding en de epiloog overgenomen.

Nieuw Links en D’66
1 Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie.
Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens (Leipzig
1911).

Zonder linkse rebellie is de Partij van de Arbeid uitgeblust
1 Dit artikel is een door de auteur geaccordeerde bewerking van een vraaggesprek
dat Chris Hietland op 3 juni 2016 met hem voerde.

Herinneringen aan Nieuw Links
1 De behoefte aan wijziging in het politiek optreden van de PvdA kwam bijvoor-
beeld ook tot uitdrukking in een artikel van Ed van Thijn in Socialisme en Democra-
tie in 1966 (Ed van Thijn, ‘Een moderne verkiezingscampagne’, Socialisme en Demo-
cratie (1966) 10, 704-714). Hij bepleitte ook dat de grootste partij de minister-presi-
dent zou leveren en dat er bij een tussentijdse kabinetscrisis zou moeten worden over-
gegaan tot nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer.
2 Anet Bleich, Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer (Amsterdam
2008), 217-218. De vermelding dat Den Uyl in november 1966 tot politiek leider zou
zijn gekozen is onjuist.
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3 Zie ook: Hans Kombrink, ‘Nieuw Links is dood – leve Nieuw Links’, Civis Mundi
10 (1971) 7/8, 302-307. Ik onderscheidde daarin drie fasen in de ontwikkeling van
Nieuw Links en concludeerde op Tweede Pinksterdag 1971 dat Nieuw Links opgehe-
ven kon worden.

Macht, positie en strategie van Nieuw Links
1 Deze uitspraak is van Jurrit Pijlman, in die periode gewestelijk secretaris van de
PvdA-Drenthe en opgetekend in: Bert Middel en Chris van der Veen, Veertig jaar op
rozen. Ontwikkeling en betekenis van de Partij van de Arbeid in Drenthe tussen 1946
en 1986 (Zuidwolde 1986).
2 I. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur, ‘Het middenkader van de Partij van
de Arbeid’, Socialisme en Democratie 36 (1979) 2, 51-67.
3 ‘Er moet nog een arbeider in’ was binnen de partij een veelgehoorde boodschap,
met name tijdens kandidaatstellingenprocedures. En wanneer die ‘arbeider’ eenmaal
verkozen was, moest hij het doorgaans zelf zien te fiksen. Echt erbij horen was eerder
uitzondering dan regel. Hier ligt een analogie met wat de laatste SDAP-voorzitter,
Koos Vorrink, verklaarde toen in 1945 zonder verkiezingen het eerste naoorlogse
(nood)parlement werd samengesteld: ‘Er moet nog een vrouw in.’ Hilda Verwey-Jon-
ker werd de ‘gelukkige’.
4 Deze term is in 1974 geïntroduceerd door de Leidse hoogleraar Hans Daalder in
een diëscollege. H. Daalder, ‘Politici en politisering in Nederland’, in: Idem, Politise-
ring en lijdelijkheid in de Nederlandse politiek (Leiden 1974). Mede naar aanleiding
van de ontwikkelingen in de Groningse PvdA actualiseerde Herman Vuijsje dit tijds-
verschijnsel: Herman Vuijsje, Nieuwe vrijgestelden. De opkomst van het spijkerpak-
kenproletariaat (Baarn 1977).
5 Dit begrip is afkomstig van Paul Lucardie, ‘Nieuw Links twintig jaar oud. Na tien
over rood tijd voor een spelletje “snooker”’?, Socialisme en Democratie 43 (1986)
10, 303-307. Zie ook: Idem, ‘Een luchtkasteel voor logocraten. Nieuw Babylon en de
jaren zestig in Nederland’, Sociologische Gids 44 (1997) 5/6, 440-452.
6 Bert Middel, De nieuwe elite van de Partij van de Arbeid. Een onderzoek naar de
neiging tot oligarchie in de besluitvorming binnen de afdeling Groningen van de Par-
tij van de Arbeid (Groningen 1976).
7 Bert Middel, ‘Partij van de Arbeid: ook voor arbeiders’, Socialisme en Democratie
34 (1977) 1, 3-12.
8 Bertus Boivin e.a., Een verjongingskuur voor de Partij van de Arbeid. Opkomst,
ontwikkeling en betekenis van Nieuw Links (Deventer 1978).
9 Trouw, 13-07-2001.
10 De methode van het uitbrengen van een manifest van ‘prominente partijgenoten’
is nog steeds niet uitgebannen, terwijl het resultaat meer dan eens leidde tot het tegen-
deel van wat werd beoogd. Zo werden bijvoorbeeld Marijke van Hees (1999) en
Ruud Koole (2001) met ruime meerderheid tot partijvoorzitter gekozen, terwijl co-
mités van vooraanstaande partijleden de ‘gedoodverfde winnaars’ – respectievelijk
het duo Lennart Booij/Erik van Bruggen en Sharon Dijksma – aanbevolen. Binnen de
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partij geldt intussen het gezegde dat wie voor een functie wordt aanbevolen door par-
tijbonzen, er zeker van kan zijn dat deze positie aan hem of haar voorbijgaat.
11 nrc Handelsblad, 4-5-1979.
12 Commissie-Van Kemenade, Een partij om te kiezen. Partijvernieuwing en de
PvdA (Amsterdam 1991).
13 Rottenberg werd samen met Ruud Vreeman tot duovoorzitter gekozen. Vreeman
was aanvankelijk zijn tegenkandidaat en werd vanuit de vakbeweging voorgedragen.
Hij sloot zich bij Rottenberg aan om, naar eigen zeggen, tweespalt in de partij te voor-
komen. Formeel was Vreeman vicevoorzitter en feitelijk opereerde hij in de schaduw
van Rottenberg. In 1994 werd hij lid van de Tweede Kamerfractie.
14 Waar PvdA-leider Den Uyl in de jaren zestig verkondigde dat elke arbeider in een
auto moest kunnen rijden, waren het tien jaar later vooral stadsbestuurders uit de
Nieuw-Linksgeneratie die het autogebruik niet bepaald bevorderden.
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Bijlagen

Bijlage 1. Inleiding Tien over rood1

Dit geschrift is een uitdaging aan de Partij van de Arbeid.

Het is geschreven vanuit de overtuiging dat de grootste Nederlandse socialis-
tische partij

a. wat betreft haar principiële uitgangspunten onduidelijk is,
b. voorzover er van duidelijkheid sprake is, vaak conservatieve kenmerken
vertoont,
c. in haar doen en laten intern zowel als naar buiten de democratie onvol-
doende recht doet wedervaren.

Onduidelijk was het beleid van de PvdA toen het erom ging stelling te nemen
in de kwestie-Vietnam. Het partijbestuur zond de Amerikanen een op zich-
zelf heldere brief; de fractie in de Tweede Kamer zag daarin aanvankelijk
geen verschil met de duidelijk anders gezinde motie-Ruygers; de fractie in de
Eerste Kamer distantieerde zich met verduisterende argumenten van een mo-
tie van de PSP, die zakelijk genomen vrijwel geheel overeenstemde met de
brief van het partijbestuur.

Onduidelijk was het beleid van de PvdA ten opzichte van de ontwikke-
lingshulp. Terwijl in alle officiële partijstukken de ontwikkelingshulp wordt
opgedist als de belangrijkste socialistische opdracht in deze tijd, blijkt uit
niets dat ze de volle consequenties durft te trekken in haar regeringsbeleid.

Onduidelijk was het beleid van de PvdA inzake de belastingpolitiek. Eerst
stemt Vondeling als oppositieleider voor een verlaging van de directe belas-
tingen, vervolgens stemt de Eerste Kamerfractie daar tegen en tenslotte
tracht Vondeling als minister de verlaging ongedaan te maken.

Conservatieve trekken vertoont de politiek van de PvdA als het gaat om de
grote vraagstukken van inkomens- en vermogenspolitiek. Het partijbestuur
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neemt enerzijds geen distantie van de loon- en vermogenspolitieke voorstel-
len van de vakbeweging en heeft anderzijds geen alternatieven ontwikkeld in
de vorm van een inkomenspolitiek, waarin de afstand tussen hoge en lage in-
komens wezenlijk kleiner wordt. Ook in de bezuinigingsmaatregelen, die de
regering noodzakelijkerwijs heeft moeten nemen, komt onvoldoende priori-
teit ten gunste van de laagste inkomenstrekkers tot uitdrukking.

Eveneens conservatief gedraagt de PvdA zich in haar buitenlandse politiek.
Zij laat na initiatieven te nemen waaruit haar socialistische visie blijkt op de
internationale ontwikkelingen; hieruit mag men concluderen dat zij niet veel
anders doet dan de bestaande toestand bestendigen.

De PvdA is niet alleen onduidelijk en soms conservatief, zij weet ook vaak
met de democratie geen raad. De gang van zaken rondom de goedkeurings-
wet-Beatrix roept herinneringen op aan de pruikentijd. Ministers beslisten
zonder de fractie te raadplegen; de fractie besliste zonder de partij te raadple-
gen; de partij besliste zonder de kiezers te raadplegen.

Gelet op de verkiezingsuitslag van 1963 was de deelname aan de regering
volstrekt ongemotiveerd.

De leiding van de PvdA weigert, op voor de partij kritieke momenten, ge-
woonlijk een tijdige confrontatie met het partijcongres als eerste represen-
tant van de leden.

Het verkiezingsjaar 1967 zal beslissend zijn voor de toekomst van de Partij
van de Arbeid.

Daarom heeft een groep, die Nieuw Links in de PvdA vertegenwoordigt,
dit geschrift samengesteld. Het beoogt de Partij van de Arbeid een nieuwe
toekomstvisie te geven.

Het geschrift is bedoeld voor de leden van de Partij van de Arbeid en voor
al diegenen buiten die partij, die hopen op een nieuw elan van het socialisme.

Voor de inhoud van dit geschrift zijn uitsluitend de samenstellers verant-
woordelijk. De eindredactie was in handen van Han Lammers en Hans van
den Doel.

Achterin dit geschrift is een program gepubliceerd, dat ondertekend is
door een groter aantal PvdA-leden, die steun willen geven aan Nieuw Links.

Tien over rood zijn: tien kenmerkende punten van ons program:

1. De PvdA neemt niet deel aan een regering, tenzij vaststaat dat de ontwik-
kelingshulp in 1970 2% van het nationale inkomen bedraagt.

Bijlagen
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2. Iedere gekozen volksvertegenwoordiger dient de plicht te worden opge-
legd tot openbare verantwoording, die kan worden afgedwongen.
3. Het parlement dient in staat te worden gesteld ongelimiteerd openbare
hea rings te houden van elkeen die naar het oordeel van het parlement nutti-
ge informatie kan verstrekken.
4· Elk verkiezingsprogram van de PvdA dient een minimum te bevatten, zon-
der de uitvoering waarvan de PvdA niet aan coalitiekabinetten zal deelne-
men.
5. Onvoorwaardelijke erkenning van de DDR en van de Vietcong is noodza-
kelijk. De PvdA dient het initiatief te nemen tot een Europese veiligheidscon-
ferentie met de landen van het Warschau-pact.
6. Nederland behoort uit de NAVO te treden, wanneer Spanje lid van de
NAVO wordt of wanneer Portugal bij de herziening van het verdrag als lid
wordt gehandhaafd.
7. Het is wenselijk dat Nederland een republiek wordt zodra de regering van
koningin Juliana eindigt.
8. De belasting op erfenissen en schenkingen moet progressief oplopen en
boven de honderdduizend gulden negenennegentig procent bedragen.
9· De PvdA dient een inkomenspolitiek te ontwerpen, door middel waarvan
het verschil tussen de hoge en lage inkomens wezenlijk kleiner wordt.
10. De werknemers in de bedrijven moeten directe invloed krijgen op het be-
stuur van hun ondernemingen.

Amsterdam, 10 september 1966

1 In: Hans van den Doel e.a., Tien over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de
PvdA (Amsterdam 1966), 7-10.
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Bijlage 2. ‘Kort begrip’ Tien over rood1

Wij streven ernaar dat alle mensen aan het maatschappelijk verkeer kunnen
deelnemen met

gelijke informatie en zeggenschap,
gelijke ontwikkelingskansen,
gelijke mogelijkheden om met succes te streven naar het verwerven van
een bepaald inkomen of vermogen.

Democratie
Doelstellingen

Het beginsel van de gelijkheid van alle burgers wordt in volle consequentie
doorgevoerd.

De besluitvorming wordt zo doorzichtig mogelijk gemaakt.
De enkeling krijgt volop gelegenheid aan de besluitvorming deel te nemen.

Middelen
De Partij van de Arbeid verklaart openlijk bij volgende gelegenheden slechts
dan aan een kabinetsformatie deel te nemen, als er garanties zijn dat een
vóór de verkiezingen gepubliceerd minimumprogramma ook binnen de nor-
male regeringsperiode zal worden verwezenlijkt.

Het parlement wordt in staat gesteld bij zijn controle op de regering werke-
lijk een vuist te maken, door
– het parlement toe te staan in het openbaar deskundigen te horen,
– de parlementariërs een betere outillage te verschaffen.

De relatie tussen kiezer en gekozene wordt verbeterd door
– de volksvertegenwoordigers in de eerste plaats aan te wijzen op grond van
hun algemene en politieke kwaliteiten en pas in de tweede plaats op grond
van hun specialistische verworvenheden,
– de parlementsleden een duidelijk omschreven verantwoordingsplicht te-
genover de door hen vertegenwoordigde burgers op te leggen,
– het kiesstelsel in de geest van deze eisen te herzien.

Gelijkere kansen op informatie worden verwezenlijkt door
– alle ambtelijke stukken in beginsel openbaar te maken en uitzonderingen
daarop in de wet vast te leggen.
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– op alle scholen voor voortgezet onderwijs de beginselen der staatsinrich-
ting, politiek, geschiedenis van het recente verleden en economie als verplich-
te vakken in te voeren.

De normen voor het beleid ten aanzien van de openbare orde worden in de
wet vastgelegd. Beperkingen op het houden van demonstraties en het aan de
man brengen van gedrukte stukken, alsmede de preventieve censuur op leu-
zen, worden opgeheven.

Burgemeester en hoofd van het provinciaal bestuur worden gekozen.

Zodra de regering van koningin Juliana eindigt, wordt Nederland een repu-
bliek. De Partij van de Arbeid dient voorstellen in aangaande de staatsrechte-
lijke structuur van de republiek.

Sociaal-economisch leven
Doelstellingen
1. Gelijker maken van de inkomens- en vermogensverdeling.
2. Zeggenschap van werknemers in het bestuur van de bedrijven.
3. Welvaart, gekenmerkt door een stijging van de bestedingen van de consu-
ment in een zodanig tempo, dat de financiering van goede gemeenschappelij-
ke voorzieningen om het genot van die bestedingen te garanderen nog juist
mogelijk is.
4. Zo groot mogelijke vrijheid in het sociale en economische leven, zonder
dat afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen 1, 2 en 3.

Middelen
1. Centralisatie van het loon- en salarisbeleid hij de regering onder controle
van het parlement.
Het in gemeenschapshanden brengen van snel in waarde stijgende vermo-
gensobjecten, zoals grond en bodemschatten.
Het geven van een waardevast studieloon aan elke Nederlander boven de
achttien jaar, die dagonderwijs geniet en behoorlijke studieresultaten boekt.
Belastingheffing:
– successie- en schenkingsrechten, die vanaf honderdduizend gulden uiterst
progressief oplopen, bijvoorbeeld tot 99 procent,
– progressief oplopende belastingen op het bezit van vermogens boven tien-
duizend gulden,
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– belastingvrijdom voor uitkering wegens overwerk en voor bijzondere grati-
ficaties, voor zover zij de tien procent van het jaarsalaris niet te boven gaan,
– zodanige heffing van de loonbelasting, dat de werknemer uitsluitend zijn
netto loon of salaris kent.
2. Invoering van kleine comité’s, die bestaan uit werknemers- en werkgevers-
vertegenwoordigers, op elk niveau in het bedrijf, welke comité’s de bevoegd-
heid hebben alle op hun afdeling betrekking hebbende zaken te regelen,
voorzover die geen vèrstrekkende gevolgen hebben voor andere afdelingen.
Het verlenen van besluitvormende bevoegdheden aan de ondernemingsraad.
Het geven van directe invloed aan de werknemers op de aanstelling van top-
functionarissen.
3. Opstelling van meerjarenplannen voor de overheidsuitgaven en de groei
van de produktie in de afzonderlijke bedrijfstakken.
Nationalisatie van de grote banken en levensverzekeringsmaatschappijen.
Een zodanige belastingheffing en -wetgeving, dat de ‘sociale kosten’, d.w.z.
kosten die de gemeenschap ter bestrijding van milieuverontreiniging, ver-
keerscongestie enz. moet maken, worden gedragen door die bedrijven en par-
ticulieren, die deze ‘sociale kosten’ veroorzaken.
Verbetering van het distributieapparaat, zodat de verbeterde productieme-
thoden tot uiting komen in prijsverlagingen.
Het aanstellen van een staatssecretaris, die uitsluitend belast is met de behar-
tiging van consumentenbelangen.
4. Decentralisatie van alle economische beslissingen tot op het laagste ni-
veau, tenzij kan worden aangetoond dat centralisatie nuttig of nodig is.

Buitenlandse politiek
1. De functie van minister, belast met de hulpverlening aan minder ontwik-
kelde landen, wordt gehandhaafd.
De regering geeft absolute voorrang aan jaarlijkse verhogingen van de over-
heidsuitgaven voor ontwikkelingshulp met 0,4 procent van het nationale in-
komen, tot een voorlopig maximum van 2 procent bereikt is.
Nederland dient een plan in bij de Verenigde Naties betreffende de financie-
ring van alle VN-activiteiten door middel van een wereldbelastingstelsel.
2. Het lidmaatschap van Nederland van de NAVO wordt gebruikt voor het
voeren van een actieve politiek ten behoeve van:
– ontwapening,
– het tegengaan van verdere verspreiding van kernwapens,
– het beleggen van een veiligheidsconferentie met de leden van het Warschau-
pact.
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Het lidmaatschap van de NAVO wordt opgezegd als Spanje lid zou worden
en Portugal bij de herziening van het verdrag lid blijft.
Onder erkenning van de Vietcong als onderhandelingspartner dient Neder-
land mee te werken aan bemiddelingspogingen ter beëindiging van de strijd
in Vietnam.
De Oder-Neissegrens en de DDR worden erkend.
Nederland werkt consequent mee aan de vernietiging van de apartheidspoli-
tiek, het Portugese kolonialisme en het onwettige regime in Rhodesië.
Het lidmaatschap van de EEG wordt gebruikt
– voor de democratisering van de verhoudingen in Europa (waarbij o.m. ook
aan de groeiende economische machtsconcentraties wordt gedacht),
– voor het bestrijden van iedere maatregel die de gemeenschap vervreemdt
van andere Europese landen.
3. De Nederlandse marine wordt teruggebracht tot de omvang die nodig is
voor een aantal taken in de territoriale wateren.

De land- en luchtmacht worden op hun nuttig effect getoetst.

Nadat het ‘Kort begrip’ aan de ondertekenaars was aangeboden is de tekst
op veler verzoek enigszins gewijzigd teneinde de duidelijkheid te vergroten.

1 ‘Kort begrip’, in: Hans van den Doel e.a., Tien over rood. Uitdaging van Nieuw
Links aan de PvdA (Amsterdam 1966), 69-73. De tekst was in rood afgedrukt.
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Afkortingen bij Bijlage 3

ARP Anti-Revolutionaire Partij
BP Boerenpartij
CDA Christen-Democratisch Appèl
CHU Christelijk-Historische Unie
CP Centrumpartij
CPN Communistische Partij van Nederland
D’66 Democraten 1966
DS’70 Democratisch-Socialisten 1970
EVP Evangelische Volkspartij
GPV Gereformeerd Politiek Verbond
KNP Katholiek Nationale Partij
KVP Katholieke Volkspartij
NMP Nederlandse Middenstands Partij
PPR Politieke Partij Radikalen
PSP Pacifistisch-Socialistische Partij
PvdA Partij van de Arbeid
PvdV Partij van de Vrijheid
RKPN Rooms-Katholieke Partij Nederland
RPF Reformatorische Politieke Federatie
SGP Staatskundig-Gereformeerde Partij
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
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Bijlage 4. Partijsamenstelling van Nederlandse kabinetten, 1946-1986

periode naam kabinet deelnemende partijen

1946-1948 Beel I KVP, PvdA

1948-1951 Drees I KVP, PvdA, VVD, CHU

1951-1952 Drees II KVP, PvdA, VVD, CHU

1952-1956 Drees III  KVP, PvdA, ARP, CHU

1956-1958 Drees IV KVP, PvdA, ARP, CHU

1958-1959 Beel II KVP, ARP, CHU

1959-1963 De Quay KVP, VVD, ARP, CHU

1963-1965 Marijnen KVP, VVD, ARP, CHU

1965-1966 Cals KVP, PvdA, ARP

1966-1967 Zijlstra KVP, ARP

1967-1971 De Jong KVP, VVD, ARP, CHU

1971-1972 Biesheuvel I KVP, VVD, ARP, CHU, DS’70

1972-1973 Biesheuvel II KVP, VVD, ARP, CHU

1973-1977 Den Uyl PvdA, KVP, ARP, D’66, PPR

1977-1981 Van Agt I CDA, VVD

1981-1982 Van Agt II CDA, PvdA, D’66

1982 Van Agt III CDA, D’66

1982-1986 Lubbers I CDA, VVD

1986-1989 Lubbers II CDA, VVD

Bron: Parlementair Documentatie Centrum (PDC); www.parlement.com
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Lijst van afkortingen

AIK Arbeidernes Informasjons Komite
AJC Arbeiders Jeugd Centrale
APO Ausserparlamentarische Opposition
ARP Anti-Revolutionaire Partij
asva Algemene Studenten Vereniging Amsterdam
AUF Arbeidernes Ungdomsfylking
AVRO Algemene Vereniging Radio Omroep
BBC British Broadcasting Company 
BKSP Bond van Kommunistische Strijd- en Propagandaclubs
BP Boerenpartij
BSP Belgische Socialistische Partij
BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst
CDA Christen-Democratisch Appèl
CERES Centre d’Études, de Recherches en d’Éducation Socialiste
CHU Christelijk-Historische Unie
CLING Comité de liaison et d’initiative pour une nouvelle gauche 
CLPD Campaign for Labour Party Democracy
CP Centrumpartij
CPN Communistische Partij in/van Nederland
CRM Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
D’66 Democraten ’66
DB Dagelijks bestuur
DDR Duitse Democratische Republiek
DNA Det Norske Arbeiderparti
DNPP Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
DS’70 Democratisch-Socialisten 1970
EEG Europese Economische Gemeenschap
EVP Evangelische Volkspartij
FJG Federatie van Jongerengroepen in de PvdA
GPV Gereformeerd Politiek Verbond
GSB Groninger Studentenbond
HB Hoofdbestuur
HBS Hogere Burgerschool
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
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IKV Interkerkelijk Vredesberaad
Jusos Jungsozialisten
KNP Katholiek Nationale Partij
KRO Katholieke Radio Omroep
KVP Katholieke Volkspartij
LTS Lagere Technische School
MDC Mouvement des Citoyens
MULO Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
NA Nationaal Archief
NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCRV Nederlandse Christelijke Radio Vereniging
nib Nationale Investeringsbank
NIBG Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
NIPO Nederlands Instituut voor Publieke Opinie 
NIVON Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk
NMP Nederlandse Middenstands Partij
nom Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij
NOS Nederlandse Omroep Stichting 
NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen
OSP Onafhankelijke Socialistische Partij
PAR Programma-adviesraad
PB Partijbestuur
PCF Parti Communiste Française
PDS Partei für Demokratische Sozialismus
PPR Politieke Partij Radikalen
PS Parti Socialiste
PSA Parti Socialiste Autonome
PSI Partito Socialista Italiano
PSIUP Partito Socialista Italiano di Unitá Proletaria
PSP Pacifistisch-Socialistische Partij
PSU Parti Socialiste Unifié 
PvdA Partij van de Arbeid
PvdV Partij van de Vrijheid
PVP Progressieve Volkspartij
PVV Partij voor de Vrijheid
RKPN Rooms Katholieke Partij Nederland
RKSP Roomsch-Katholieke Staatspartij
RPF Reformatorische Politieke Federatie
RSAP Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij
RSP Revolutionair Socialistische Partij
SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
SDB Sociaal-Democratische Bond
SDC Sociaal-Democratisch Centrum
SDP Sociaal-Democratische Partij

Lijst van afkortingen
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SDS Sozialistische Deutsche Studentenbund
SF Sosialistisk Folkeparti
SFIO Section Française de l’Internationale Ouvrière
SGP Staatskundig-Gereformeerde Partij
SJ Socialistische Jeugd
SP Socialistische Partij
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SS Schutzstaffel
SVB Studenten Vakbeweging
ULO Uitgebreid Lager Onderwijs
VAD Vermogensaanwasdeling
VARA Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs
VDB Vrijzinnig-Democratische Bond
VPRO Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep
VS Verenigde Staten
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WBS Wiardi Beckman Stichting
WIR Wet op de investeringsrekening
WOR Wet op de ondernemingsraden
wrr Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Lijst van afkortingen
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Hans van den Doel (1937-2012) studeerde na het gymnasium-B economie
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1964 werd hij wetenschappelijk
medewerker en universitair docent economische politiek aan de Gemeente
Universiteit te Amsterdam. Hij was in de jaren zestig onder meer actief in de
Federatie van de Jongerengroepen in de PvdA (FJG) en redacteur van Tijd en
Taak, alvorens hij met Jan Nagel in 1966 het initiatief nam tot Nieuw Links.
Van 1967 tot 1973 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA. In 1971 was hij
in het schaduwkabinet van PvdA, D’66 en PPR kandidaat-minister voor
Volkshuisvesting. Hij koos evenwel niet voor een politieke, maar voor een
(hernieuwde) wetenschappelijke loopbaan. Van 1973 tot 1975 was hij hoog-
leraar bestuurskunde in Nijmegen en van 1975 tot 1983 hoogleraar econo-
mie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1981 werd hij getroffen door een
herseninfarct en raakte hij gedeeltelijk verlamd, waardoor hij zijn werk-
zaamheden moest staken.

Arie van der Hek (1938) ging na de mulo-B  en deed daarna de hbs-B te
Gouda. Na zijn militaire dienst in 1957-1959 studeerde hij tot 1968 politie-
ke wetenschappen aan de Gemeente Universiteit Amsterdam, met als afstu-
deerrichting economie en internationale betrekkingen. Tijdens zijn studie
was hij actief in de democratisch-socialistische studentenvereniging Politeia,
de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA), de FJG en in Nieuw
Links. Van 1968 tot 1970 was hij plaatsvervangend internationaal secretaris
van de PvdA en medewerker van het Koos Vorrink-Instituut. In de jaren
1970-1973 werkte hij op het ministerie van Buitenlandse Zaken en van Eco-
nomische Zaken. Vervolgens was hij tot 1987 lid van de Tweede Kamer en in
die tijd onder meer voorzitter van de Kamercommissie voor de handelspoli-
tiek, daarna voor economische zaken. Van 1973 tot 1977 maakte hij tevens
deel uit van het Europees Parlement. Van 1987 tot 1994 was hij directeur
van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en van 1994 tot
1998 voorzitter van de hbo-raad. Daarna was hij tot 2002 voorzitter van
het College van Bestuur van de Universiteit Twente. 
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Chris Hietland (1983) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, al-
waar hij zijn bachelor en research master behaalde. Hij specialiseerde zich in
de geschiedenis van politiek en cultuur in Nederland en Duitsland in de twin-
tigste eeuw. Daarna volgde hij onder meer de master Publieksgeschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde hij zijn lesbevoegdheid als
docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Sinds 2014 is hij als promo-
vendus verbonden aan het Biografie Instituut en het ICOG van de Rijksuni-
versiteit Groningen en werkt hij als zodanig aan een biografie over André
van der Louw.

Hans Kombrink (1946) groeide op in een arm gezin. Na de hbs-A ging hij in
1964 aan de Gemeente Universiteit in Amsterdam politieke en sociale weten-
schappen studeren. Hij behaalde zijn kandidaatsexamen in 1968, maar stu-
deerde niet af vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer in de-
cember 1972. Hij was in 1963 medeoprichter van de afdeling Steenwijk van
de FJG, en werd een jaar later lid van de partijraad van de PvdA. In 1966
werd hij voorzitter van de FJG-afdeling Amsterdam en actief binnen Nieuw
Links. Van 1971 tot 1981 maakte hij deel uit van het partijbestuur van de
PvdA. In de jaren 1971-1972 was hij lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland. Met een onderbreking in 1981-1982, toen hij staatssecreta-
ris van Financiën was, bleef hij tot 1990 lid van de Tweede Kamer. Daarna
was hij werkzaam op het ministerie van Defensie en van 1994 tot 2002 wet-
houder ruimtelijke ordening en cultuur in Rotterdam. In de jaren 2004-
2005 was hij korte tijd waarnemend burgemeesterschap van Zaanstad.

André van der Louw (1933-2005) was na de ULO onder meer werkzaam als
administratief medewerker van de gemeente Den Haag. In de avonduren
volgde hij een studie maatschappelijk werk. Hij was actief in de Arbeiders
Jeugd Centrale (AJC). Van 1957 tot 1971 was hij werkzaam bij de VARA, on-
der meer als redacteur van de omroepgids en als perschef. In die tijd was hij
ook redacteur van de jongerenbladen Twen/Taboe (1960-1961) en Hitweek
(1965-1969). Via Nieuw Links kwam hij in 1967 in het PvdA-bestuur; van
1971 tot 1974 was hij partijvoorzitter. Vervolgens werd hij in 1974 burge-
meester van Rotterdam, totdat hij in 1981 toetrad tot het kabinet-Van Agt-
Den Uyl, als minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
(CRM). Na de val van het kabinet keerde hij kort in de Tweede Kamer terug,
waarna hij van 1983 tot 1986 voorzitter was van het openbaar lichaam Rijn-
mond. Verder was hij onder meer voorzitter van de sectie betaald voetbal
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van de KNVB, van 1983 tot 1989. Alvorens hij in 1997 met pensioen ging,
was hij drie jaar voorzitter van de NOS.

Paul Lucardie (1946) studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en promoveerde vervolgens op The New Left in The Netherlands (1960-
1977) aan Queen’s University, Kingston (Canada). Sinds 1979 is hij als on-
derzoeker verbonden aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen (vanaf 2011 op vrijwillige ba-
sis). Hij publiceerde onder meer Nederland stromenland. Een geschiedenis
van de politieke stromingen (de vierde druk verscheen in 2007 bij Van Gor-
cum te Assen) en All power to the people. Democratic extremism in theory
and practice (Londen 2014). 

Bert Middel (1952) studeerde in 1975 als socioloog af aan de Rijksuniversi-
teit Groningen en werd daar medewerker van het Documentatiecentrum Ne-
derlandse Politieke Partijen. Vervolgens was hij stafdocent in het Hoger On-
derwijs in Groningen, journalist, hoofd van een studiecentrum, secretaris
van een regeringscommissie (volksgezondheid en welzijn), directeur van een
scholingscentrum, lector aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, bur-
gemeester van Smallingerland (Drachten en dertien omliggende dorpen) en
dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest (in de drie noordelijke provin-
cies). Hij was voorzitter van de PvdA-Groningen, raadslid in Assen, Staten-
lid (lijsttrekker) in Drenthe en zeventien jaar parlementariër, waarvan der-
tien jaar in de Tweede Kamer (de helft van deze periode als fractiebestuur-
der) en vier jaar als senator. Hij is publicist en columnist en (mede-)auteur
van zestien boeken. Hij vervulde en vervult tal van nevenfuncties. Momen-
teel is hij onder meer voorzitter van de RvC van FC Groningen. Begin 2016 is
hij door het kabinet aangesteld als gebiedsregisseur voor Oost-Groningen. 

Jan Nagel (1939) was eindredacteur van een aantal actuele en politieke pro-
gramma’s van de VARA-radio en televisie, waaronder In de Rooie Haan en
Achter het Nieuws. Gedurende achttien jaar was hij hoofd informatie van de
VARA. Hij won diverse prijzen; in 1984 voor de beste actuele documentaire
op het internationale tv-festival Monte Carlo, en in 2001 voor Het Zwarte
Schaap (een reconstructie val van de politicus Willem Aantjes) het Gouden
Beeld voor het beste Nederlandse informatieve tv-programma. Hij was het
eerste Nieuw-Linkse hoofdbestuurslid van de PvdA. Later maakte hij deel
uit van het dagelijks bestuur. Van 1977 tot 1983 was hij lid van de Eerste Ka-
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mer. Hij was oprichter en fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum, dat van
1994 tot 2006 de grootste partij in Hilversum was. Hij was wethouder van
onder andere economische en mediazaken. Met onder meer Willem van
Kooten en Henk Westbroek richtte hij in 1999 Leefbaar Nederland op, dat
in 2002 in de Tweede Kamer kwam. In 2011 richtte hij 50PLUS op, dat in dat
jaar in de Eerste Kamer en in 2012 in de Tweede Kamer kwam. Sinds juni
2011 is hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Tom Pauka (1934) kwam via de sportjournalistiek bij Vrij Nederland te-
recht en daarna bij de VARA – eerst bij de radio, vervolgens bij de televisie.
Hij behoort tot de oprichters van Nieuw Links en was een van de auteurs
van Tien over rood. Bij het aantreden van het kabinet-Den Uyl in 1973 werd
hij adviseur van de voorzitter van de PvdA-Tweede Kamerfractie, Ed van
Thijn. Daarna is hij actief gebleven als adviseur van alle PvdA-leiders tot en
met Wouter Bos. Hij schreef ook romans en korte verhalen. Zijn laatste boek
speelt ten tijde van de regeerperiode Den Uyl, heeft een voorwoord van Van
Thijn, en heet Tom helpt enorm.

Philip van Praag (1949) was tot 2014 universitair hoofddocent bij de afde-
ling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek betreft
politieke partijen, referenda, verkiezingscampagnes en de relatie tussen me-
dia en politiek. Hij promoveerde in 1991 op het proefschrift Strategie en illu-
sie. Elf jaar intern debat in de PvdA (1966-1977). In de bundel Zeventig jaar
Partij van de Arbeid (redactie Frans Becker en Gerrit Voerman) schreef hij
een hoofdstuk over de electorale ontwikkeling. In 2014 publiceerde hij sa-
men met Kees Brants de bundel Media, macht en politiek. De verkiezings-
campagne van 2012. 

Gerrit Voerman (1957) is historicus en directeur van het Documentatiecen-
trum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarnaast is hij hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Neder-
landse en Europese partijstelsel. Hij publiceert regelmatig over politieke par-
tijen (over hun geschiedenis, organisatie, cultuur en dergelijke) en is redac-
teur van de serie over Nederlandse politiek die bij Uitgeverij Boom wordt uit-
gegeven. Hierin zijn onder meer bundels verschenen over de VVD, Groen-
Links, de ChristenUnie, het CDA en de PvdA, alsmede een monografie over
het populisme in Nederland (met Paul Lucardie). 
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Huub Wijfjes (1956) is mediahistoricus. Hij is bijzonder hoogleraar Geschie-
denis van Radio en Televisie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofddo-
cent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde tal
van boeken en artikelen over mediageschiedenis, waaronder een samenvat-
tende geschiedenis van de Nederlandse journalistiek (2004) en een multime-
diale geschiedschrijving van de VARA, met daarbij het in 2009 verschenen
boek vara. Biografie van een omroep. In 2015 was hij namens de Koninklij-
ke Bibliotheek research fellow bij het NIAS, waar hij werkte aan een onder-
zoek in digitale krantenbronnen over de historische ontwikkeling van poli-
tiek en media. Over dat onderwerp publiceerde hij in 2009 de bundel Media-
tization of Politics in History (met Gerrit Voerman).

Arie van der Zwan (1935) groeide op in een gezin dat behoorde tot wat later
te boek is komen te staan als het ongeschoolde arbeidersmilieu. Overigens
zonder hiervan ook maar enige schade of achterstand in zijn ontwikkeling te
hebben opgelopen. Na de lagere school doorliep hij de hbs en aansluitend
studeerde hij met een beurs economie aan de Erasmus Universiteit te Rotter-
dam. Hij nam actief deel aan het studentenleven en gaf uitdrukking aan zijn
politieke engagement door lid te worden van de PvdA en de socialistische
studentenvereniging Politeia. Na met collega’s een in 1964 gestart econo-
misch adviesbureau te hebben geleid en in 1968 aan de Gemeente Universi-
teit te Amsterdam te zijn gepromoveerd, werd hij in 1972 benoemd tot hoog-
leraar aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit. Deze be-
noeming combineerde hij in de jaren 1978-1983 met het lidmaatschap van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Van 1983-
1988 was hij president-directeur van de Nationale Investeringsbank (NIB),
waarna hij als beoogd opvolger van Anton Dreesmann toetrad tot de leiding
van het V&D-concern, dat hij na een conflict over de modernisering van de
warenhuizen in 1989 verliet. Daarna vestigde hij zich als beleidsadviseur.
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In 2008 startten Uitgeverij Boom en het Documentatiecentrum Nederlandse Politie-
ke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen een reeks publicaties over de Neder
landse politiek. Tot dusverre zijn verschenen:

1. Patrick van Schie en Gerrit Voerman (red.), Zestig jaar vvd, Amsterdam, 2008.
2. Gerrit Voerman, met medewerking van Lucas Osterholt, De vvd visueel. Libera-

le affiches in de twintigste eeuw, Amsterdam, 2008.
3. Marcel ten Hooven en Ron de Jong, Geschiedenis van de Christelijk-Historische

Unie, 1908-1980, Amsterdam, 2008.
4. Gerrit Voerman en Nelleke van de Walle, Met het oog op Europa. Affiches voor

de Europese verkiezingen, 1979-2009, Amsterdam, 2009 (in samenwerking met
het Montesquieu Instituut).

5. Joop Hippe en Gerrit Voerman (red.), Van de marge naar de macht. De Christen-
Unie, 2000-2010, Amsterdam, 2010.

6. Gerrit Voerman, Bert van den Braak en Carla van Baalen (red.), De Nederlandse
eurocommissarissen, Amsterdam, 2010 (in samenwerking met het Montesquieu
Instituut).

7. Paul Lucardie en Gerrit Voerman (red.), Van de straat naar de staat? GroenLinks,
1990-2010, Amsterdam, 2010. 

8. Gerrit Voerman (red.), De conjunctuur van de macht. Het Christen Democra-
tisch Appel, 1980-2010, Amsterdam, 2011.

9. Paul Lucardie en Gerrit Voerman, Populisten in de polder, Amsterdam, 2012.
10. Koen Vossen, Rondom Wilders. Portret van de pvv, Amsterdam, 2013.
11. Anjo G. Harryvan en Jan van der Harst (red.), Verloren consensus. Europa in het

Nederlandse parlementair-politieke debat, 1945-2013, Amsterdam, 2013 (in sa-
menwerking met het Montesquieu  Instituut).

12. Maaike Kamps en Gerrit Voerman, Het Christen Democratisch Affiche, Amster-
dam, 2015. 

13. Frans Becker en Gerrit Voerman (red.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid, Am-
sterdam, 2016. 

14. Chris Hietland en Gerrit Voerman (red.), 10 over rood 50 jaar later, Amsterdam,
2016 (in samenwerking met het Biografie Instituut). 

In voorbereiding is een monografie over de SP.

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) is onderdeel van
de Rijksuniversiteit Groningen. Het Centrum is aangesloten bij het in Den Haag ge-
vestigde Montesquieu Instituut, een samenwerkingsverband waartoe ook het Cen-
trum voor Parlementaire Geschiedenis, het Parlementair Documentatie Centrum, de
Campus Den Haag en de Capaciteitsgroep Publiekrecht van de Universiteit Maas-
tricht behoren.
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