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 in memoriam

André van der Louw 
André van der Louw was in de Partij van de 
Arbeid de belangrijkste wegbereider van het 
meest progressieve kabinet dat Nederland ooit 
heeft gekend. Zijn kracht lag in zijn unieke ver-
mogen mensen en ideeën, die in die turbulente 
tijd vele kanten uitwaaierden, tot een eenheid 
te brengen. Op weg naar een krachtige progres-
sieve beweging, die het land op een ander been 
zette. Het werd een hoogtepunt in zijn politieke 
carrière.
 Wie de politieke ‘ziel’ van André goed wil 
begrijpen, moet terug naar zijn herkomst. Ge-
boren in het gezin van een ploeterende kleine 
middenstander, opgegroeid in een Haagse volks-
wijk, kwam André al vroeg in aanraking met de 
naoorlogse arbeidersbeweging. De ajc, de vara, 
het nvv en de PvdA, symbolen en resultaat van 
een zoektocht van drie generaties ‘naar de vrije 
mens in een nieuwe gemeenschap’. Hij was in 
de echte betekenis van het woord ‘een man van 
de beweging’. Hij werd erdoor gevormd, bouwde 
eraan mee en zag ook als een van de eersten het 
uiteenvallen van de rooie familie. Dat proces 
heeft hij op boeiende wijze beschreven in een 
van zijn boeken: Rood als je hart, over de opkomst 
en ondergang van de ajc.
 Er is een tweede thuisbasis die een grote 
invloed op de visie en levenshouding van An-
dré heeft gehad. Dat was de politiek-culturele 
beweging van het begin van de jaren zestig van 
de vorige eeuw: de protestgeneratie, Provo, de 
opkomende jeugdcultuur. Met tijdschriften als 
Hitweek en Taboe, de popmuziek, het opkomende 
studentenverzet, de grotere rol van de politiek, 
de groeiende solidariteit met de armsten in de 
Derde Wereld. Hier werd de kiem gelegd voor 

bewegingen als Nieuw Links, de christenradica-
len en de progressieve democraten. Er groeide 
een gemeenschappelijk verzet tegen het regen-
tendom, de regelaars, het autoritaire gezag, de 
verzuiling en de ongelijkheid. Eerlijk delen van 
kennis, macht en inkomen werd het inspirerend 
en wervend principe van deze nieuwe politieke 
generatie.
 André stond in de voorhoede van deze be-
weging. Hij was allergisch voor macht die al-
leen naar zichzelf verwees, voor macht zonder 
draagvlak. Door zijn acties riep hij in de jaren 
zestig weerstand op bij de regenten van die tijd. 
Velen daarvan hielden zich op in zijn PvdA. Er 
waren toen wel meer gezagsbestrijders, maar 
het bijzondere aan André was het samenvallen 
van zijn persoonlijk gedrag en zijn ideeën. Hij 
was ook intern, in redacties en actiegroepen die 
hij leidde, een voorbeeld van een democratisch 
en dienend leider ¬ iets wat echt niet van iedere 
actievoerder in die tijd gezegd kon worden. En 
ook toen hij zelf met macht en gezag bekleed 
was bleef dat zo. Hij werd nooit een regent, zelfs 
niet in Rotterdam, waar rondom de burgemees-
ter toch een zekere hofcultuur heerste. 
 Als hij de laatste jaren nog wel eens over de 
Rotterdamse periode sprak, was hij trots dat hij 
op het stadhuis een cultuur van dienstbaarheid 
aan de burger had weten te scheppen. Er ging 
nooit iemand het stadhuis uit zonder geld om 
het weekend door te komen, zei hij ¬ ook niet 
de gebruikelijke halve gekken, want ook halve 
gekken moeten eten. Rotterdam was het hoogte-
punt in zijn bestuurlijke carrière.
 Een mens is uiteindelijk het product van vele 
invloeden. Bij André bleven deze twee invloeden 
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¬ het huis van de socialistische familie én het 
elan en de durf van de jaren zestig ¬ later in al 
zijn rollen en verantwoordelijkheden duidelijk 
herkenbaar: als partijvoorzitter, burgemeester, 
minister, volksvertegenwoordiger, Rijnmond-
voorzitter en voorzitter van de publieke omroep. 
In de loop van de tijd groeide hij uit van een 
activist tot een zeer betrokken politicus en een 
markant bestuurder. Geen dogmatiek of onge-
fundeerd idealisme, maar samenbindend. Wars 
van gelijkhebberigheid, zelfgenoegzaamheid en 
humorloosheid.
 Als geen ander had hij oog voor de eigentijdse 
oorzaken van de vervreemding van de mensen 
van hun eigen leefomgeving. Leefbaarheid, 
welzijn en milieu waren de nieuwe politieke op-
gaven, waarvoor hij zich ¬ op al die posten die 
hij innam ¬ sterk inzette. Naarmate de jaren 
vorderden, werd hij ook steeds meer een tegen-
stander van kille grootschaligheid en bureaucra-
tie. Hij noemde dat: loketsocialisme. Meerdere 
keren heeft hij te kennen gegeven dat het thema 
van de schaalgrootte, of van de menselijke maat, 
ook door sociaal-democraten is verwaarloosd. 
Hij noemde dat een blinde vlek, ook een blinde 
vlek bij zichzelf. Scholen, instellingen, gemeen-
ten: overal groei naar grotere eenheden ter wille 
van effectiviteit en efficiëntie, terwijl de mens 
tussen deze institutionele wolkenkrabbers 
alsmaar kleiner wordt. ‘Er is een tendens in de 
sociaal-democratische beweging’, zegt André in 
een boek dat hij krap twee weken voor zijn dood 
voltooide, ‘om helemaal op te gaan in de kunst 
van het besturen en het individu uit het oog te 
verliezen.’ 
 Hij bestreed dus in 2005, toen hij dat boek 
schreef, nog steeds regenten, ook in PvdA-krin-
gen. Qua personen anderen, qua type dezelfden 
als in 1�66. Consequent en consistent, dat is hoe 
we ons André blijven herinneren. Op zoek naar 
meer democratie voor de burger dichtbij huis, 
op het werk, in de buurten en de voorzieningen 
waar mensen bij elkaar komen. Voor hem was 
politiek veel meer dan het innemen van stand-
punten of het schrijven van programma’s, laat 
staan het werk van partijkantoren en vergader-

zalen. Hij wilde inhoud en vorm duidelijk met 
elkaar verbinden, evenals de burger en de poli-
tiek. Directe politieke actie, binnen de spelregels 
van de rechtsstaat ¬ daarvoor zette hij zich met 
zijn buitengewone communicatieve en charis-
matische kwaliteiten steeds weer in. Ten diepste 
was hij uit op harmonie, op samenwerken. An-
dré hield niet van ruzie.
 Wat André vooral ook tot een bijzonder 
mens en politicus maakte, is zijn levenslange 
zoektocht naar de kern van solidariteit in een 
gemeenschap. Solidariteit met de kansarmen, 
de verdrukten ver weg en in eigen land. De 
concrete vormgeving hiervan is weerbarstig. 
Solidariteit vervluchtigt, zo meende hij, als rech-
ten en plichten elkaar niets meer te zeggen heb-
ben. Zonder dat is een volwassen gemeenschap 
niet denkbaar. Dan regeert onverschilligheid 
ten opzichte van elkaar. Tijdens zijn minister-
schap lanceerde hij ¬ zijn tijd ver vooruit ¬ 
een plan om jeugdige werklozen, tegenover de 
ondersteuning door de gemeenschap, om een te-
genprestatie te vragen, om zich nuttig te maken 
voor de samenleving. Met het omspitten van 
zijn tuin dachten zij, in die tijd, dat het werk was 
geklaard.
 Vanuit deze houding heeft André zijn po-
litieke opdracht gezien en ingevuld als een 
trouwe, loyale sociaal-democraat. Pal voor zijn 
opvattingen en duidelijk in zijn standpunten. 
Die gezindheid bleek ook overduidelijk toen hij 
getuige was van het bloedige einde van de rege-
ring-Allende in Chili in 1�7�. Zijn hoop was, in 
de internationalistische traditie van de sociaal-
democratie, gevestigd op het welslagen van dit 
experiment dat hij zag als een alternatief ont-
wikkelingsmodel van internationale solidariteit. 
Hoe anders zou het uitpakken. De internationale 
rechtsorde werd ernstig gebruuskeerd, de klok 
in Chili jaren teruggedraaid en duizenden men-
sen betaalden hun strijd met hun leven. 
 Rotterdam werd ¬ op initiatief van André 
en Saskia Stuiveling ¬ vanaf dat moment een 
van de belangrijkste centra voor de opvang van 
Chileense vluchtelingen en het project ter voor-
bereiding van het Nieuwe Chili. Met de warme 
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steun van het Rotterdamse gemeentebestuur.
 André kwam na zijn actieve politieke loop-
baan nog eenmaal in een indringende discussie 
met zijn eigen partij en haar leiding. Toen hij, 
met anderen, vond dat in het door de PvdA ge-
steunde regeringsbeleid de solidariteit met de 
zwakken te zeer op de proef werd gesteld (het 
wao-debat), verhief hij zijn stem. Hij gaf zijn 
kritiek en zocht daarvoor steun. Open, loyaal, in 
zijn eigen beste tradities. Dat hij andere bedoe-
lingen zou hebben, zoals werd gesuggereerd, 
heeft hem getroffen als een aanval op zijn in-
tegriteit. Hij bleef trouw aan zijn partij, voelde 
zich de laatste jaren ook weer zeer verbonden en 
sprak met waardering over de huidige koers en 
het huidige leiderschap.
 Het verbinden van visies en mensen, ook in 
tijden van grote verdeeldheid, daarin was hij 
een meester. Mede hieraan is het te danken dat 
de naoorlogse generatie voor de PvdA behouden 
is gebleven, dat het niet tot een breuk is geko-
men. In het al genoemde nieuwe boek,  over 
de geschiedenis van Nieuw Links, gaat hij daar 
uitvoerig op in. Datzelfde bindend vermogen, 
datzelfde besef van de noodzaak om de krachten 
te bundelen, zien we ook terug in zijn streven 
om te komen tot een progressieve volkspartij. 

Het stuitte vooral op weerstand in eigen gelede-
ren. Een gemiste kans in de jaren zeventig, maar 
een idee en een plan dat hem nooit meer heeft 
losgelaten.
 Het zijn, samen met zijn visie op de opdracht 
van de sociaal-democratie, deze verbindende ga-
ven en zijn authenticiteit en vitaliteit die maken 
dat André van der Louw een bijzondere en blij-
vende plaats heeft verworven in de Nederlandse 
politiek. Maar alles overheersend is de persoon 
van André. Een man met grote uitstraling en 
charisma, die loyaliteit gaf maar ook nadrukke-
lijk vroeg, warm en met veel gevoel voor humor. 
Trouw aan zijn naasten, aan zijn vrienden. Die 
je steevast breed grijnzend begroette met de 
uitroep: ‘hé makker’. Inderdaad André, dat was je 
bovenal: een makker. Bedankt voor alles.

wim meijer
Voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA (1971-
1973 en 1977-1988) en voormalig staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1973-1977)

De tekst werd uitgesproken op een herdenkingsbijeen-
komst in de St. Laurenskerk in Rotterdam op 26 oktober 
2005
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