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Rottenbergs 
Den Uyl-mythe 

Aan de vooravond van de tiende 
sterfdag van Joop den Uyl houdt 
Felix Rottenberg op 1 5 decem
ber de jaarlijkse Den Uyl-lezing. 
Het is een misschien toevallige, 
maar daarom niet minder intrige
rende samenloop van omstandig
heden. Rottenberg immers, heeft 
er nooit een geheim van gemaakt 
dathij Den Uyl beschouwtals zijn 
'politieke vader'. Niet eens 
zozeer om politiek-inhoudelijke 
redenen, maar meer vanwege 
Den Uyls manier van politiek 
bedrijven . Ook Frits Bolkestein 
wordt om diezelfde reden door 
Rottenberg bewonderd, zo 
maakte de voormalige PvdA
voorzitter dit voorjaar duidelijk 
tijdens een bijeenkomst ter gele
genheid van het verschijnen van 
Bolkesteins boek Moslim in de pol
der. Zowel Den Uyl als Bolkestein 
belichamen voor Rottenberg het 
ideaaltype van de politicus: '[het 
zijn] geen allemansvrienden, ze 
binden mensen niet, ze zaaien 
onrust, ze worden permanent 
gedreven door vragen, irritaties 
en ideeën. Ze zetten de kwesties 
op scherp, telkens weer'. 

Die vergelijking tussen Den 
Uyl en Bolkestein leverde Rot
tenberg een reprimande op van 
wijlen Maarten van Traa, die als 
PvdA-politicus Den Uyl even
eens als zijn politieke vader be
schouwde. In de Volkskrant nam 
Van Traa Den Uyl tegen 
Bolkestein in bescherming: de 
vvo-leider zou - helaas voor 
hemzelf - 'in zijn politieke ve
zels' wezenlijk van Den Uyl ver
schillen. De kritiek van Van Traa 

had betrekking op Rottenbergs 
lof voor Bolkestein en niet zozeer 
op diens schets van Den Uyl. 
Rottenbergs beeld van Den Uyl 
als een politicus die 'mensen niet 
bond' en 'kwesties op scherp 
stelde' bleef aldus intact. 

Het is de vraag of dit beeld 
klopt. Wordt aan de historische 
werkelijkheid niet veel meer 
recht gedaan door precies het 
tegenovergestelde te beweren, 
en Joop den Uyl te schetsen als 
een in aanleg gematigde en tot 
compromissen geneigde politi
cus, die juist heel ver (te ver) 
wilde gaan om mensen te binden 
en steeds (vaak tevergeefs) 
trachtte te voorkomen dat zaken 
op de spits werden gedreven? 

Dit beeld van Den Uyl rijst ook 
op uit de relevante literatuur van 
de laatste jaren. Daarin valt te 
lezen hoe Den Uyl als PvdA-lei
der in feite een gevangene was 
van het radicale middenkader van 
zijn partij. Het idee om zo veel 
mogelijk 'kwesties op scherp te 
stellen' kwam doorgaans van 
hen, niet van Den Uyl. 

De gang van zaken rond de 
bekende 'anti-KVP-motie' vormt 
een eerste verhelderende illustra
tie van de bij Den Uyl altijd aan
wezige combinatie van inhoude
lijke gematigdheid en onvermo
gen om aan radicalere krachten 
binnen de partij waarvan hij lei
der was, het hoofd te bieden. 

In deze motie, aangenomen 
tijdens het geruchtmakende par
tijcongres van maart 1969, von
den de door de val van het kabi
net-Cals tijdens de 'Nacht van 
Schmelzer' versterkte afkeer van 
de KVP, de groeiende populari
teit van het polarisatie-denken in 
de PvdA en de opkomst van het 
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radicale 'Nieuw-Links' een pas
sende uitdrukking. Samenwer
king met de Katholieke Volks
partij werd tot politieke dood
zonde verklaard. 

De motie had alles te maken 
met de weinig realistische ver
wachting dat een politieke twee
deling zou ontstaan die zou resul
teren in de hegemonie van de 
PvdA. De motie manoeuvreerde 
de partij echter in een vruchte
loos isolement. De zo gewenste 
politieke duidelijkheid die werd 
gecreëerd, bestond slechts uit 
een bij voorbaat zekere opposi
tierol voor de sociaal-democra
tie. 

Veellater (in 19 84) moest Den 
Uyl erkennen dat de polarisatie
strategie had gefaald . Het is twij
felachtig of hij ooit oprecht heeft 
geloofd in het polarisatiemodel, 
dat slecht paste bij de consensus
gerichte Brede-basis-politicus die 
Den Uyl in feite was . Tegen de 
anti-KVP-motie heeft Den Uyl 
zich in ieder geval met hand en 

• tand verzet. Door de agitatie van 
Nieuw-Links, een stroming die 
einde 1969 op de steun van 
slechts 2 2, 5 procent van de 
PvdA-kiezers kon rekenen maar 
niettemin stormenderhand - en 
met gebruikmaking van dikwijls 
onheuse methoden - sleutelposi
ties in de partij in handen had 
gekregen, werd de motie toch 
aanvaard: een duidelijke neder
laag voor Den Uyl, die op dat 
moment toch reeds twee jaar par
tijleider was . 

In de eerste jaren van zijn par
tijleiderschap was Den Uyls 
macht over de PvdA inderdaad 
maar beperkt. Hij zag zich regel
matig geconfronteerd met neder
lagen, en de radicalinski's van 

Nieuw-Links trokken zijn leider
schap structureel in twijfel. 

Najaar I 969 probeerde 
Nieuw-Links zelfs Den Uyl als 
partijleider door NVV-voorzitter 
Kloos te vervangen. Nadat bleek 
dat Kloos hier helemaal niets 
voor voelde, propageerde 
Nieuw-Links een meervoudig 
lijsttrekkerschap om op die 
manier de macht van Den Uyl te 
neutraliseren. Den Uyl, in I 967 
enig lijsttrekker, wist dit idee 
met moeite te torpederen. Het 
partijbestuur zadelde hem ver
volgens op met een begeleidend 
team en op de verkiezingsaffiches 
moest Den Uyl het besnorde 
hoofd van partijvoorzitter en 
Nieuw-Linkser André van der 
Louw (die overigens niet eens op 
de kandidatenlijst stond) naast 
zich dulden. 

Een jaar later, in I97o, deed 
zich voor de eerste en tot dusver
re enige keer in de PvdA-geschie
denis een scheuring voor, die 
leidde tot de oprichting van 
os'7o . Hoewel niet Den Uyl 
maar het optreden van Nieuw
Links de oorzaak was van het 
conflict, werd Den Uyl er in veel 
opzichten wel het slachtoffer van. 

Want veel ernstiger nog dan 
de - tamelijk geringe - electorale 
schade die de PvdA aanvankelijk 
opliep door het optreden van 
os'7o, was het feit dat Den Uyl 
als partijleider ná I 970 alleen nog 
maar onder druk stond van (de 
geestelijke nazaten van) Nieuw
Links. Dat heeft vérstrekkende 
gevolgen gehad, niet in de laatste 
plaats voor het sociaal-econo
misch beleid van 'zijn' kabinet. 
De vraag of Den Uyl destijds niet 
meer baat zou hebben gehad 'bij 
de strikte financieringspolitiek 

van Drees dan bij de jongelui die 
vonden dat de overheid het "wel
zijn" van de mensen diende te 
financieren' Qohn Jansen van 
Galen in Het Parool van 1 mei 
I993) kan, terugkijkend, eigen
lijk alleen maar met 'ja' worden 
beantwoord. 

In I 9 77 kreeg de PvdA een 
radicaal nieuw beginselprogram
ma, waarin onder meer werd 
gepleit voor gratis openbaar ver
voer en nationalisatie van ban
ken, basis-industrieën en de wa
penindustrie . Het stuk ademde in 
alle opzichten de wereldvreemde 
geest van het radicale PvdA-mid
denkader: veel vulgair-marxisti
sche retoriek ('Tal van mensen 
die zelf niet in hun economische 
positie worden bedreigd kiezen 
actief partij in de nieuwe klassen
strijd tegen de gevestigde mach
ten'), sociale academie-jargon 
('De mogelijkheden om contact 
te leggen met de medemens moe
ten verbeterd worden') en, voor 
wie het ook toen al niet kon vol
gen , een 'verklarende woorden
lijst' achterin ('Proletariaat = 
arbeidende klasse, de mensen die 
als enig noemenswaardig bezit 
hun arbeidskracht hebben en te 
koop aanbieden') . 

De intellectuele zwaargewicht 
Den Uyl had als was-directeur 
een zeer belangrijke bijdrage 
geleverd aan het doortimmerde 
en realistische beginselprogram
ma van 1959. In '977 had hij, dit
maal als partijleider, opnieuw zit
ting in de programmacommissie. 
Dat Den Uyl zich, zelfs in die 
positie, een programma met der
gelijke flauwekul-teksten liet 
opdringen is ronduit onthutsend 
- evenals trouwens het feit dat 
het programma nog steeds niet is 
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vervangen of zelfs maar is inge
trokken. 

Ter aanduiding van het groot
ste ongeluk dat ontstond uit Den 
Uyls eeuwige toegeeflijkheid aan 
het onverantwoordelijke radica
lisme van de linkervleugel in de 
PvdA volstaat het noemen van het 
jaartal 1 9 7 7. Door de roekeloze 
overmoed van de radicaal-linkse 
PvdA'ers en door het onvermo
gen van Den Uyl om hen in het 
gareel te dwingen, verspeelde hij 
het duidelijke vertrouwensvo
tum dat het Nederlandse electo
raat hem met die unieke verkie
zingsoverwinrung had verschaft. 
In wel heel schril contrast met dit 
algemene vertrouwen bij de kie
zer stond het diepe wantrouwen 
van het radicale middenkader van 
zijn eigen partij. In de oprecht
heid van het formatieduo Van 
Thijn/Den Uyl werd nauwelijks 
geloofd. Met het na maanden 
onderhandelen bereikte eindre
sultaatvan 7- 7-2 konhetpartijbe
stuur slechts ternauwernood en 
met veel zeurende teleurstelling 
akkoord gaan. Maar de met 'be
slissende bevoegdheid' opgetuig
de partijraad wees dit onderhan
delingsresultaat - dat werd ge
diskwalificeerd als 'verraad' en 
'puinruimen voor het kapitalis
me'- naar de prullenmand: Joops 
tweede kabinet verpest door de 
radicalinski 'sin zijn eigen PvdA. 

In een van zijn laatste inter
views erkende Den Uyl dat de 
partij destijds, indien hij daad
werkelijk met de vuist op tafel 
zou hebben geslagen, wel dege
lijk de CDA'ers Kruisinga, An
driessen en Van Agt zou hebben 

geaccepteerd als ministers. Maar 
Den Uyl was bang het radicale 
partijkader te bruuskeren. Zijn 
motieven waren wellicht heel 
eerbaar ('Ik wilde de democrati
sche verworvenheden van onze 
partij niet op de tocht zetten. Ik 
wilde de bewustwording van 
zoveel mensen niet in de knop 
breken'), maar het trieste resul
taat was wel dat de PvdA tot diep 
in de jaren tachtig vanuit de oppo
sitiebankjes mocht toekijken hoe 
co A en vvoheel wat wezenlijker 
verworvenheden op de tocht zet
ten dan het bewustwordingspro
ces van het 'spijkerpakkenprole
tariaat' (Herman Vuijsje). 

Dat roemruchte PvdA-mid
denkader uit de jaren zeventig, 
wat waren dat eigenlijk voor 
mensen? PvdA-geschiedschrijver 
Philip van Praag citeert in zijn 
proefschrift Stratesie en illusie on
derzoeken die laten zien dat de 
actieve leden, respectievelijk het 
middenkader een uitermate eli
taire categorie vormden, niet re
presentatief voor de kiezers van 
de PvdA, noch voor de leden. 

De naam van Piet Reekman wil 
in dit verband nog wel eens 
genoemd worden. Maar het zou 
niet eerlijk zijn om de tegen
woordig toch al veelgeplaagde 
'vader der actiegroepen' álle 
'eer' te geven. 

Want - en dat is in dit verband 
toch wel relevant - ook Rotten
berg behoorde destijds tot de 
radicale chic van de PvdA die Den 
Uyl onder druk zette om 'kwes
ties op scherp te zetten'. Op de 
beslissende PvdA-partijraad be
hoorde de toenmalige F J G-voor-

zitter bijvoorbeeld tot de suppor
ters van Reekmans motie die het 
onderhandelingsresultaat van de 
kabinetsformatie arrogant van de 
hand wees. En als partijbestuur
der pleitte Rottenberg eind jaren 
zeventig, begin jaren tachtig her
haaldelijk voor een 'nog linksere' 
PvdA, voor 'omverwerping van 
het kapitalisme', ja zelfs voor toe
nadering tot de CPN van Marcus 
Bakker en consorten: de partij die 
destijds een noodlijdend dagblad 
uitgaf dat Rottenberg in een 
advertentiecampagne ter lezing 
aanbeval. 

Door zijn onvermogen om in 
zijn eigen achterban de zaken 'op 
scherp te stellen' is Den Uyl uit
eindelijk een zwak partijleider 
gebleken, en misschien was hij 
zelfs wel - zoals J. L. Heldring in 
mei '9 3 schreef in N R c-Handels

blad - 'meer een geleide dan een 
leider'. Op belangrijke momen
ten is Den Uyl - tot schade van de 
PvdA - geweken voor de irreële 
eisen van de linkse oligarchen in 
zijn partij. 

Ook Rottenberg is daar ver
antwoordelijk voor. Het zou de 
voormalige PvdA-voorzitter sie
ren wanneer hij dat erkende, in 
plaats van zich te blijven verschui
len achter een pompeus, maar 
slecht gelijkend standbeeld voor 
Den Uyl. 

JAN-JAAP VAN DEN BERG 

is politicaloos/historicus en redac
teur van de Staatscourant 

ROELOF BOUWMAN 

is historicus en freelance-journalist 
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