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Inleiding

Sinds 21 november 2015 kijkt een in brons gegoten André van der Louw van-
achter een glaswand op de eerste verdieping neer op de hal van het Rotterdam-
se gemeentekantoor, vlak achter het stadhuis. Hij is gestoken in een corduroy 
pak, heeft een pijp in de hand en ook de karakteristieke snor ontbreekt niet bij 
het levensgrote standbeeld gemaakt door beeldend kunstenaar Herman La-
mers. De onthulling vond plaats 41 jaar na zijn installatie als burgemeester van 
Rotterdam, een ambt dat hij bekleedde van 1974 tot 1981. Het is een opmerkelijk 
eerbetoon. De in 2005 overleden Van der Louw werd geprezen als de eerste 
‘aanraakbare’ burgemeester.1 Een bestuurder die ‘open en toegankelijk’ was 
voor de inwoners van de stad, aan wie veel Rotterdammers goede herinnerin-
gen hebben.2 Ook in 2015 werd de Verlengde Willemsbrug omgedoopt tot de 
André van der Louwbrug, een meer gebruikelijke hommage aan oud-burge-
meesters. Zo kent de stad de Burgemeester Oudlaan, de Burgemeester Van 
Walsumweg en de Thomassentunnel. Een standbeeld kregen zij in Rotterdam 
echter niet.3 Was Van der Louws betekenis voor de stad inderdaad zo groot dat 
dit een standbeeld rechtvaardigt?
 De vraag naar zijn betekenis als burgemeester is een van de vragen waarop 
dit boek een antwoord wil geven. Maar er is meer dat een biografie van deze 
flamboyante sociaaldemocraat de moeite waard maakt. Van der Louw behoor-
de in de tweede helft van de jaren zestig, de jaren zeventig en het begin van de 
jaren tachtig tot de belangrijkste personen van de Partij van de Arbeid (PvdA). 
Hij speelde een prominente rol in de strijd om de politieke koers en de macht 
in de partij. Hij was in 1966 een van de acht auteurs van het Nieuw Links-pam-
flet Tien over rood, een pleidooi voor een radicaler programma en een demo-
cratischer politiek.4 Van der Louw bleek in de jaren daarna in staat om de 
speerpunten van Nieuw Links in begrijpelijke taal, met overtuigingskracht en 
enthousiasme voor het voetlicht te brengen. Hij werd in 1967 partijbestuurslid 
en vicevoorzitter en werd in 1971 verkozen tot voorzitter van de PvdA. In dat-
zelfde jaar flankeerde hij op het verkiezingsaffiche zelfs lijsttrekker Joop den 
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Uyl, tot ongenoegen van die laatste. Van der Louw belichaamde de vernieu-
wing die de PvdA onder invloed van Nieuw Links had doorgemaakt. Als er 
iemand uit die hoek de aangewezen persoon leek om Den Uyl op te volgen als 
PvdA-leider, dan was het Van der Louw, de kroonprins van Nieuw Links. Om-
ringd door vrienden als Jan Nagel, Wim Meijer, Bram Peper en Hans Kom-
brink was hij steeds het middelpunt van een reeks informele clubs die zich 
roerden binnen de PvdA. Dergelijke informele kringen waren een rode draad 
in zijn politieke leven, vanaf zijn entree met Nieuw Links totdat hij politiek 
volledig uitgerangeerd was. Ze vormen een sleutel tot zijn politieke functione-
ren.
 Tot hij in 1966 met Nieuw Links het politieke toneel betrad was Van der 
Louw weinig actief in de PvdA. Hij was wel vanaf zijn achttiende partijlid en 
was ook op andere manieren verbonden met de rode familie, het verband van 
sociaaldemocratische organisaties. Geboren in Den Haag in 1933, sloot hij zich, 
daartoe gestimuleerd door zijn vader, op zijn twaalfde aan bij de Arbeiders 
Jeugd Centrale (ajc), de rode jeugdbeweging die haar wortels had in het voor-
oorlogse socialisme. Van der Louw werd vanaf zijn twintigste een van de drij-
vende krachten van de Haagse ajc. Hij bleek over leiderschapskwaliteiten te 
beschikken. Tegelijkertijd was de jonge Van der Louw door zijn inzet voor 
nieuwe cultuurvormen, zoals moderne dans, een controversiële figuur in de 
jeugdbeweging. Als lid van het landelijk hoofdbestuur was hij aan het einde 
van de jaren vijftig betrokken bij de opheffing van de ajc. Als twintiger kwam 
Van der Louw daarnaast in dienst bij de sociaaldemocratische omroep vara. 
Eerst als administratief medewerker, daarna als redactiemedewerker van de 
omroepgids en vanaf 1963 als perschef, een functie die hij tot 1971 vervulde. In 
zijn vrije tijd was Van der Louw redacteur van twee vernieuwende en spraak-
makende jongerentijdschriften: Twen/Taboe (1960-1961) en Hitweek (1965-
1969).
 Op de golven van Nieuw Links koos hij voor de politiek. In maart 1969 ging 
hij uitbundig juichend over het podium van het PvdA-congres, toen de ver-
nieuwingsbeweging bij de verkiezingen voor het landelijk partijbestuur een 
goed resultaat behaalde. Volgens Henry Faas van de Volkskrant danste de 35-ja-
rige Van der Louw op het podium ‘als een berenleider, die zijn beesten voor-
doet hoe zij op de achterpoten vrolijk moeten zijn’.5 Jacques Fahrenfort van De 
Telegraaf had andere associaties. Hij vergeleek ‘de zwartbesnorde’ Van der 
Louw met ‘een roverhoofdman, die zojuist bericht heeft ontvangen dat de over-
val is gelukt en de buit binnen is’. Van der Louw had ‘de handen tot vuisten 
gebald boven het hoofd geheven’ en hoste ‘uitdagend bonkend langs de tafel, 
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waar partijvoorzitter dr. Anne Vondeling en fractievoorzitter drs. Joop den Uyl 
met strakke gezichten’ toekeken. ‘“Hoi hoi”’ schreeuwde hij ‘met schorre stem 
de zaal in, waar zijn volgelingen een wilde rondedans’ uitvoerden, noteerde 
Fahrenfort met gevoel voor drama.6 Volgens Henk Hofland van het Algemeen 
Handelsblad reageerde de in een rode coltrui geklede en ‘nog jeugdige maar 
besnorde en gezette politicus’ alsof Ajax gescoord had. ‘Als een vitale gummibal 
sprong de vicevoorzitter over het toneel na het horen van het goede nieuws.’7 
Van der Louws gejuich zou in het collectieve geheugen worden opgeslagen als 
de berendans.
 Zijn vooraanstaande positie in de partij vormde het uitgangspunt voor een 
opmerkelijke loopbaan in politiek en bestuur. In de jaren zeventig leken de 
bomen in dat opzicht tot in de hemel te groeien. Na drie jaar partijvoorzitter-
schap werd Van der Louw op 41-jarige leeftijd burgemeester van Rotterdam. 
Met alleen een mulodiploma en een certificaat voor maatschappelijk werker op 
zak belandde hij op het bestuurlijke pluche van de grootste havenstad ter we-
reld. Het was een hoogst omstreden benoeming, vanwege zijn polariserende 
imago, beperkte bestuurlijke ervaring en bescheiden opleiding. Hoewel de so-
ciale en economische problemen van Rotterdam groeiden, werd Van der Louw 
een populaire burgemeester. In 1981 keerde hij terug op het landelijke politieke 
toneel, als minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (crm) in 
het tweede kabinet-Van Agt. Hij was naar eigen zeggen ‘met tien paarden over 
de streep getrokken’.8 In deze biografie wordt een ander beeld geschetst. Zijn 
overstap naar het Binnenhof had een opstapje moeten worden naar het partij-
leiderschap. Het pakte anders uit. Hoewel Den Uyl als minister zwaar onder 
vuur was komen te liggen, en het kabinet al na negen maanden ten val kwam, 
slaagde Van der Louw er in 1982 niet in om zijn belofte als kroonprins in te 
lossen.
 Zijn ministerschap bleek de eerste van een reeks teleurstellingen. Van der 
Louw vond in 1983 bestuurlijk onderdak als voorzitter van het Openbaar Li-
chaam Rijnmond. De regio Rijnmond zou een zelfstandige provincie worden 
en Van der Louw commissaris van de Koningin. Maar de aangekondigde pro-
vincievorming ging niet door, het Rijnmondbestuur werd in 1986 opgeheven 
en Van der Louw bleef ambteloos achter. Nota bene Bram Peper, een van zijn 
politieke vrienden en zijn opvolger als burgemeester van Rotterdam, lobbyde 
achter de schermen voor de opheffing van Rijnmond. Zijn politieke en be-
stuurlijke loopbaan had onmiskenbaar een tragische wending genomen. Ook 
zijn gezag in de PvdA brokkelde in de jaren tachtig af. Begin jaren negentig 
werd hij door de partijtop zelfs weggezet als een couppleger, na een opmerke-
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lijk voorstel van Van der Louw en drie anderen, de zogenoemde ‘bende van 
vier’, ten tijde van de wao-crisis. Dat voorstel was naar eigen zeggen bedoeld 
om de PvdA uit de crisis te loodsen, Kok zag het daarentegen als een aanval op 
zijn positie. Van der Louw reageerde verontwaardigd op de beschuldigingen, 
was zelfs dicht bij het oprichten van een eigen partij, maar bleef de PvdA trouw. 
In 1994 kreeg hij, inmiddels zestig jaar oud, een laatste kans om als voorzitter 
van de nos het einde van zijn bestuurlijke loopbaan nog enige glans te geven.
 Het beeld van Van der Louw in de historiografie is versnipperd. Er was tot 
nu geen studie waarin de aandacht specifiek op hem was gericht. Hij figureert 
wel in de geschiedschrijving over organisaties waarin hij een functie bekleedde, 
zoals de ajc, de vara en de PvdA.9 Ook in biografieën van andere prominente 
sociaaldemocraten, bijvoorbeeld van Den Uyl en mede-Nieuw Linkser Han 
Lammers, wordt Van der Louw genoemd.10 Historici hebben de meeste woor-
den gewijd aan zijn betrokkenheid bij de PvdA aan het einde van de jaren zes-
tig en het begin van de jaren zeventig, als Nieuw Linkser en partijvoorzitter. 
Het beeld dat uit de literatuur van Van der Louw oprijst is tweeledig. Enerzijds 
typeren historici hem als een Nieuw Linkser die in de strijd om de macht in de 
PvdA de confrontatie opzocht met tegenstanders in het partijbestuur en met 
partijleider Den Uyl. Anderzijds wordt hij neergezet als iemand die juist ver-
zoenend kon optreden als partijbestuurder, waardoor hij een belangrijke rol 
speelde bij de integratie van Nieuw Links in de PvdA.
 Ook uit de necrologieën die na zijn dood in 2005 verschenen sprak die dub-
belzinnige voorstelling van Van der Louw. Hij was het gezicht van de radicali-
serende PvdA in de late jaren zestig en vroege jaren zeventig. Een journalist 
van een regionale krant herinnerde zich: ‘Plotseling was daar die onbehouwen, 
ongemanierde, brutale, alternatief geklede, langharige, besnorde en pijproken-
de druktemaker, die welbespraakt een heel partijcongres naar zijn hand wist te 
zetten.’11 Hij werd na zijn overlijden ook op een heel andere manier in herinne-
ring geroepen, namelijk als iemand die aan harmonie de voorkeur gaf boven 
botsing, die verzoenend en verbindend kon optreden, als een bestuurder die 
liever zocht naar compromissen dan dat hij polariseerde.12 Hoe vallen die twee 
tegengestelde beelden, de polariserende rebel en de verbindende bestuurder, 
met elkaar te rijmen? Maakte Van der Louw een ontwikkeling door van een 
rebel tot een regent?
 Journalisten die na zijn overlijden terugblikten op zijn leven beschouwden 
zijn Rotterdamse periode vaak als het hoogtepunt van zijn loopbaan. Door his-
torici is naar Van der Louw als burgemeester niet veel onderzoek verricht. Zijn 
benoeming in 1974 wordt in de Rotterdamse geschiedschrijving bezien in de 
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context van de gepolariseerde verhoudingen in de gemeentepolitiek in het 
midden van de jaren zeventig. Van der Louw werd burgemeester in het jaar dat 
de PvdA een absolute meerderheid behaalde in de Rotterdamse gemeenteraad. 
Enkele maanden voor zijn installatie hadden de sociaaldemocraten de macht 
naar zich toe getrokken door een college te vormen dat geheel uit PvdA-wet-
houders bestond. Dat rode college zette andere beleidsaccenten: minder na-
druk op de haven, meer aandacht voor de leefbaarheid van de stad.13 Uit de li-
teratuur komt niet scherp naar voren wat de betekenis van Van der Louw 
binnen het stadsbestuur was. Meer in het algemeen ligt wat betreft deze perio-
de vooral de nadruk op zijn populariteit, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de enige 
zin die in een beknopt biografisch lemma aan zijn burgemeesterschap wordt 
gewijd: ‘Zijn benoeming tot burgemeester van Rotterdam was omstreden, 
maar hij verwierf snel de sympathie van zowel de “gewone man” als van de 
ondernemers.’14 Dit behoeft aanvulling, zoals in het hoofdstuk over zijn burge-
meesterschap zal blijken.
 In deze biografie zal een beeld worden geschetst van Van der Louws opmer-
kelijke levensloop, de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid en ambities. Hoe 
verhielden zijn betrokkenheid bij culturele jongerentijdschriften, de vara en 
Nieuw Links zich tot elkaar? Wat was zijn invloed en betekenis, in het bijzon-
der voor de PvdA en Rotterdam? Hoe ontwikkelden zich zijn politieke denk-
beelden en welke rol speelde hij in de strijd om de macht in de PvdA? En waar-
om verdween Van der Louws momentum in de jaren tachtig? De nadruk ligt in 
deze biografie op zijn publieke functioneren, maar dat wordt ingebed in zijn 
persoonlijke leven. Van der Louw was bij uitstek iemand die de politieke en de 
persoonlijke sfeer met elkaar probeerde te verbinden. Politieke meningsver-
schillen en conflicten konden bij hem makkelijk ontaarden in kwesties van 
persoonlijke loyaliteit. Van der Louw stimuleerde bovendien informeel overleg 
met gelijkgestemden buiten de formele kaders van de partij. Hij was zelf vaak 
het middelpunt van deze politieke vriendengroepen, die zijn politieke ideeën 
scherpten en zijn ambities voedden.
 Een ander belangrijk onderwerp in deze biografie is Van der Louws band 
met de sociaaldemocratische beweging. Vanaf zijn jeugd tot aan zijn dood 
voelde hij zich verbonden met de rode familie, tegelijk viel zijn leven voor een 
deel ook samen met het uiteenvallen ervan, mede door zijn eigen toedoen. Dat 
was al te zien bij de ajc. Hij wilde ruimte maken voor nieuwe vormen van cul-
tuur die ten koste gingen van de eigenheid van de jeugdbeweging en werkte als 
hoofdbestuurslid mee aan de opheffing van de ajc. Bij de vara probeerde hij 
de invloed van werknemers te vergroten ten koste van die van de leden in het 
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land. En met Nieuw Links liet Van der Louw een nieuwe wind door de PvdA 
waaien, waardoor een deel van de traditionele aanhang zich niet meer thuis 
voelde in de partij. Ook de toeloop van jonge, relatief hoogopgeleide leden in 
het kielzog van Nieuw Links resulteerde in een cultuurverandering binnen de 
PvdA.15 Van der Louw wilde de PvdA in de jaren zeventig zelfs laten opgaan in 
een progressieve volkspartij, zonder uitgesproken sociaaldemocratische identi-
teit. Desondanks blikte Van der Louw al op jonge leeftijd weemoedig terug op 
de verdwijnende gemeenschapszin van de rode familie. Ook op latere leeftijd 
hunkerde hij naar de politiek-culturele verbondenheid van weleer. In zijn ver-
houding tot de sociaaldemocratische beweging lijkt kortom sprake van een ze-
kere ambiguïteit.
 Een ander thema aan de hand waarvan bepaalde aspecten worden uitgelicht 
is Van der Louws politieke en bestuurlijke stijl. Van der Louw had uitgesproken 
opvattingen over democratisering en vernieuwing van de politiek. Als Nieuw 
Linkser en partijvoorzitter streed hij niet alleen voor een radicalere inhoudelij-
ke koers, hij wilde ook dat de PvdA op een nieuwe wijze politiek ging bedrij-
ven. De basis moest meer macht krijgen en de partij diende zich anders op te 
stellen in de Nederlandse politiek. Zijn ideeën over politiek en bestuur hadden 
hun weerslag op de wijze waarop hij zichzelf manifesteerde, bijvoorbeeld als 
partijbestuurder en burgemeester van Rotterdam. Het thema politieke en be-
stuurlijke stijl knoopt ook aan bij de dubbelzinnige beeldvorming over Van der 
Louw, van polariserende rebel en verbindende bestuurder.
 Van der Louws leven speelde zich af op het snijvlak van politiek en cultuur. 
Voor hem waren het politieke en het culturele allerminst gescheiden werelden, 
hij probeerde die juist expliciet met elkaar te verbinden. Bij de ajc was hij al op 
jonge leeftijd doordrongen van de nauwe relatie tussen beide sferen. Als redac-
teur van Hitweek benadrukte hij de politieke aspecten van culturele vernieuwin-
gen. Ook in zijn werk voor de vara, op het ministerie van crm en als voorzitter 
van de nos kwamen cultuur en politiek samen. En in de privésfeer probeerde hij 
zijn politieke denkbeelden soms te vertalen in de keuzes die hij maakte, zoals 
blijkt uit de vrije opvoeding van zijn kinderen. De verhouding tussen cultuur en 
politiek was een centraal thema in het leven van Van der Louw.
 Archiefonderzoek vormde een belangrijke bron van informatie voor deze 
biografie. Van der Louws persoonlijke archief werd na zijn overlijden overge-
dragen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg) in 
Amsterdam. Het beslaat 4,12 meter. Hij bewaarde het nodige, van agenda’s, no-
tulen en correspondentie tot krantenknipsels en talloze redevoeringen. Bijzon-
der interessant waren zijn dagboekaantekeningen in de periode 1956 tot 1959 
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en tijdens zijn ministerschap in 1981 en 1982. Over andere periodes, bijvoor-
beeld zijn jeugdjaren en het burgemeesterschap van Rotterdam, trof ik in zijn 
persoonlijk archief daarentegen weinig aan. Elk archief is een beperkte nala-
tenschap, maar bij het raadplegen van een persoonlijk archief is het zeker 
noodzakelijk doordrongen te zijn van de selectiviteit van het bewaarde materi-
aal. Van belang is bovenal dat de vragen en onderzoeksperspectieven leidend 
zijn bij het onderzoek. Dat gold evenzeer voor het onderzoek in andere archie-
ven, naast het iisg, onder meer het Nationaal Archief, het Stadsarchief Rotter-
dam, het Haags Gemeentearchief en het archief van de vara.
 Daarnaast heb ik mij verdiept in literatuur afkomstig uit verschillende onder-
zoeksterreinen. Politieke geschiedenis voorop, in het bijzonder over de na-
oorlogse sociaaldemocratie, maar ook andere literatuur, bijvoorbeeld over jon-
gerencultuur, Rotterdam, het burgemeestersambt, regionaal bestuur en de 
publieke omroep. Ook berichtgeving in kranten en tijdschriften vormde een 
waardevolle bron, vooral voor de beeldvorming over Van der Louw en een tijds-
gebonden kijk op activiteiten en kwesties. Ze geven soms een indruk van emo-
ties op bijeenkomsten die in meer zakelijke verslagen of notulen onzichtbaar 
blijven. Delpher, de door de Koninklijke Bibliotheek opgezette database, die de 
mogelijkheid biedt om volledige jaargangen van talloze kranten en tijdschriften 
te doorzoeken, is in dat opzicht een uitkomst, al heb ik ook de nodige gebonden 
jaargangen en microfiches op studiezalen geraadpleegd. De collectie televisie- 
en radio-uitzendingen van Beeld en Geluid in Hilversum bood mij de gelegen-
heid om opnames van een bewegende en pratende Van der Louw te bestuderen.
 Naast bron- en literatuuronderzoek waren tientallen mensen bereid om mij 
te woord te staan in het kader van deze biografie. Met uit interviews verkregen 
informatie dient vanzelfsprekend met de nodige voorzichtigheid te worden 
omgesprongen. Nog meer dan bij andere uitgesproken subjectieve bronnen zit-
ten er door de werking van het geheugen allerlei haken en ogen aan.16 Toch zijn 
de vraaggesprekken voor mij waardevol gebleken. In het bijzonder voor wat 
betreft Van der Louws jeugdjaren was ik blij dat ik, bij gebrek aan andere bron-
nen, in ieder geval nog enkele mensen uit zijn directe omgeving kon intervie-
wen. Ook kon ik mij een beter beeld vormen van Van der Louw en de verschil-
lende omgevingen waarin hij fungeerde. Hoe ging het er bijvoorbeeld aan toe 
bij de collegevergaderingen in Rotterdam en de PvdA-bestuursvergaderingen, 
hoe keek men tegen Van der Louw aan? Interviews boden mij ook de mogelijk-
heid om mijn eigen inzichten en conclusies aan geïnterviewden voor te leggen. 
Het was uiteraard aan mij om de informatie te verifiëren en te vergelijken met 
gegevens uit andere bronnen of vraaggesprekken.
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 Dit boek is in hoofdlijnen chronologisch geordend. De chronologie biedt 
het beste zicht op de continuïteit en de veranderingen, de ontwikkelingen in 
het handelen en denken van Van der Louw. Door in en uit te zoomen op zijn 
leven wordt in de twaalf hoofdstukken die dit boek telt tevens licht geworpen 
op de uiteenlopende kringen en instituties waarin hij zich begaf: van de ajc, de 
vara, Nieuw Links en de PvdA tot Twen/Taboe, Hitweek, het Rotterdamse 
stadsbestuur en de publieke omroep. Deze biografie biedt zo ook zicht op de 
naoorlogse culturele en politieke geschiedenis, in het bijzonder op ontwikke-
lingen binnen de Nederlandse sociaaldemocratie. Van der Louw was er gedu-
rende zijn leven niet alleen op allerlei manieren mee verbonden, hij speelde 
daarin ook een prominente rol.
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Jeugd

‘Ik kom uit een geheid rood nest,’ zo verklaarde Van der Louw zijn keuze voor 
het socialisme in een van zijn eerste kranteninterviews.1 Het was een persoon-
lijk element dat zijn publieke imago mede zou gaan bepalen. Van der Louw was 
in 1967 op 34-jarige leeftijd verkozen tot partijbestuurslid en vicevoorzitter van 
de PvdA. In het interview werd zijn betrokkenheid bij het spraakmakende, al-
ternatieve jongerenblad Hitweek en zijn interesse in popmuziek uitgelicht. De 
Nieuw Linkser Van der Louw had gevoel voor de culturele vernieuwingen van 
die jaren, zoveel was duidelijk. Door te wijzen op het rode milieu waarin hij 
was opgegroeid, onderstreepte hij ook zijn verbondenheid met de socialisti-
sche beweging. Ook in latere interviews en artikelen van eigen hand refereerde 
Van der Louw vaak aan het rode nest waarin hij opgroeide. Hij illustreerde dit 
veelal met dezelfde punten: zijn vader was een ‘bewuste arbeider’ en ‘actief in 
de vakbond’, ze lazen bij hem thuis de Haagse socialistische krant Vooruit en 
verschillende socialistische tijdschriften, zoals De Notenkraker en De Proletari-
sche Vrouw, zijn ouders waren lid van de vara en na de Tweede Wereldoorlog 
ging hij op twaalfjarige leeftijd vanzelfsprekend bij de Arbeiders Jeugd Centra-
le. Van der Louw maakte vanaf zijn geboorte deel uit van de rode familie, luid-
de de boodschap steeds weer.2 
 Behalve het rode milieu waarin hij opgroeide, was er een ander facet van zijn 
jeugd dat deel uitmaakte van het publieke beeld van Van der Louw, namelijk 
dat hij de zoon was van een melkboer. Hij vertelde zelf geregeld hoe hij zijn 
vader vanaf jonge leeftijd hielp bij diens werkzaamheden. Ook journalisten 
haalden het beroep van zijn vader graag aan als zij kort en krachtig een beeld 
wilden schetsten van de persoon Van der Louw. Al groeide hij niet in armoedi-
ge omstandigheden op, het was duidelijk dat hij als zoon van een melkbezorger 
van eenvoudige komaf was. Van der Louw deed daar soms zelf nog een schepje 
bovenop. In de Rotterdamse sociaaldemocratische krant Het Vrije Volk zei hij 
in 1974 dat de armoedige jeugd van zijn vader indirect in hem doorwerkte. Bij 
cafébezoek had hij bijvoorbeeld heel lang het gevoel gehad daar niet te horen, 
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aldus Van der Louw. ‘Dat is verspilling. Dat hoort niet bij je levenstype.’ Brood 
weggooien was er voor hem ook nooit bij.3 Terwijl hij op het punt stond om als 
burgemeester van Rotterdam een prestigieuze en goedbetaalde bestuurlijke 
post te bezetten, maakte Van der Louw aan de sociaaldemocratische achterban 
in de havenstad duidelijk dat hij zijn bescheiden afkomst niet vergeten was.
 Van der Louw vond als burgemeester dat de kloof tussen burger en bestuur 
kleiner moest worden. Onnodig formeel gedrag paste daar in zijn ogen niet bij. 
Zijn ongecompliceerde en joviale omgang met mensen van allerlei slag was in dat 
opzicht uitdrukking van een politiek-bestuurlijke stijl, die hem op het lichaam 
geschreven was. Dat deze informele, weinig verheven manier van handelen zo 
goed bij Van der Louw paste werd ook gezien in het verlengde van het eenvoudi-
ge milieu waarin hij opgroeide – niet in de laatste plaats door toedoen van hem-
zelf. Volgens oud-wethouder Hans Mentink heeft hij bij werkbezoeken en andere 
contacten met de bevolking talloze malen het verhaal moeten aanhoren over Van 
der Louws volkse afkomst en zijn mulodiploma.4 Bij sommigen kwam die bood-
schap in elk geval aan, zo bleek uit een brief die Van der Louw ontving toen hij 
stopte als burgemeester van Rotterdam. ‘Wij hebben je leren kennen als een 
doodgewone volksjongen,’ schreef een bewoonster van de Rotterdamse volks-
buurt Crooswijk aan de oud-burgemeester. ‘Jij was geen Hoofdwerker die boven 
ons Handwerkers stond.’5 Dit voorbeeld laat zien hoe Van der Louws door af-
komst en opleiding bepaalde imago in zijn voordeel kon werken.
 Soms werkte het daarentegen in zijn nadeel. Naarmate hij hoger steeg op de 
politiek-bestuurlijke ladder viel zijn beperkte schoolopleiding op. In de publieke 
beeldvorming trok vooral zijn mulodiploma aandacht, al had Van der Louw via 
avondstudie ook een certificaat voor maatschappelijk werker behaald. Voor som-
migen bleek het een reden om te twijfelen aan zijn geschiktheid als bestuurder. 
Zijn opleiding versterkte ook het beeld dat Van der Louw geen denker, geen in-
tellectueel was. In een venijnig commentaar constateerde nrc Handelsblad bij 
Van der Louw, vlak voor hij in 1971 partijvoorzitter werd, een gebrek aan intellec-
tuele diepgang. Het was in niemands belang, aldus de krant, dat de PvdA, ‘die 
juist door haar intellectuele bijdragen de andere partijen in de schaduw placht te 
stellen, in zulke handen komt’.6 Van der Louw reageerde enkele weken later in 
dezelfde krant gekrenkt: hij had direct na zijn schooltijd moeten meehelpen om 
het inkomen van het gezin op een draaglijk peil te brengen en had het daarom 
moeten stellen met een dagopleiding die niet verder reikte dan de mulo.7 Hij had 
naar eigen zeggen lange tijd last van een ‘minderwaardigheidsgevoel’, ook al wist 
hij dat hij als bestuurder voldoende andere kwaliteiten had.8
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Ouderlijk huis

Arie Andries van der Louw werd geboren op 9 augustus 1933 in Den Haag. Met 
zijn officiële voornamen werd hij vernoemd naar zijn beide grootvaders. Zijn 
roepnaam was André. Hij was het eerste kind van de op dat moment 29-jarige 
Cornelis Leendert (Cor) van der Louw en de 31-jarige Sjoukje Jantje (Sjouk) 
van der Louw-Eker. De ouders waren blij met de geboorte van hun zoon; een 
jaar eerder was Sjouk nog bevallen van een levenloos kind.9 Cor van der Louw 

1.1 Cor en Sjouk van der Louw op hun huwelijksdag in 1929.
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en Sjouk Eker waren vier jaar voor Andrés geboorte getrouwd, in 1929. Ten 
tijde van Andrés geboorte huurden ze een bovenwoning in de Govert Bid-
loostraat, een rustige straat in het Valkenboskwartier.10 In deze buurt in het 
westen van Den Haag woonden zowel arbeiders als mensen die behoorden tot 
de lagere middenklasse. Het Valkenboskwartier was aan het begin van de twin-
tigste eeuw gebouwd om de snelgroeiende bevolking van de stad te huisvesten. 
Tussen 1900 en 1925 verdubbelde de Haagse bevolking van tweehonderd- naar 
vierhonderdduizend inwoners. In 1939 passeerde de stad de grens van een half 
miljoen.11 
 Andrés grootouders behoorden tot de grote groep mensen die in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw naar Den Haag verhuisden. Zijn moeder 
kwam in 1901 in Utrecht ter wereld en verhuisde met haar ouders nog voor 
haar tweede verjaardag naar Den Haag. Sjouk Eker was de middelste in een 
gezin met vijf kinderen.12 Haar vader, Andries Eker, was kleermaker en had een 
eigen zaak in Den Haag. Zij groeide op in een middenstandsmilieu. Als de 
grootouders van André van beide kanten voor een verjaardag of een andere 
gelegenheid bij elkaar waren, viel zijn oma Eker op als een buitengewoon char-
mante vrouw, die eenvoudig maar stijlvol gekleed was.13 De ouders van Sjouk 
woonden in de Copernicusstraat, om de hoek van de Govert Bidloostraat. Op 
zondag ging André daar met zijn ouders vaak naartoe, en zijn ooms, tantes, 
neven en nichten kwamen dan ook op bezoek. De familie van zijn moeder was 
muzikaal. Een tante speelde piano en een oom viool. Zijn eigen ouders hadden 
een pianola als huwelijksgeschenk gekregen.14

 Cor van der Louw, Andrés vader, groeide op in minder welvarende omstan-
digheden dan zijn vrouw. Hij werd in 1904 geboren in een arbeidersmilieu in 
Gouda. André van der Louw beweerde later dat de straat waar zijn vader op-
groeide zo nauw was, dat als je in het midden stond, je je eigen huis en dat van de 
overburen kon aanraken.15 Cor verhuisde op zijn zestiende met zijn ouders naar 
Den Haag. Cors vader, Arie van der Louw, werkte aanvankelijk als rangeerder bij 
de spoorwegen, later als beheerder van tennisbanen in Scheveningen, maar ook 
die baan raakte hij kwijt. In tijden dat haar man werkloos was, verdiende Cors 
moeder geld door bij anderen de was te doen. Ze kon nogal fel zijn, een karakter-
trek die ook Andrés vader en diens enige zus Nel typeerde. Tot op hoge leeftijd 
bezocht ze wekelijks de hervormde kerk, André ging als kind wel eens met zijn 
oma mee. Andrés opa was niet gelovig. In tegenstelling tot zijn zus nam Cor het 
geloof van zijn moeder niet over. Hij was een verklaard atheïst.16

 Op vijftienjarige leeftijd begon Cor van der Louw als leerling-machinebank-
werker. Hij volgde daartoe in de avonduren een opleiding, maar veranderde al 
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snel van beroep. Hij werkte enkele jaren als bezorger in dienst van een apo-
theek en na zijn militaire dienst kon hij aan de slag als melkbezorger bij het 
Haagse bedrijf de Sierkan, waar ook zijn zwager werkte. Daar bleef hij het 
grootste deel van zijn werkzame leven in dienst, meer dan vijfentwintig jaar. 
Naar eigen zeggen hielp André zijn vader al vanaf zes-, zevenjarige leeftijd op 
zaterdagmiddag en tijdens vakanties bij de ronde door zijn melkwijk. De Sier-
kan was als grootste melkinrichting een begrip in Den Haag. Het bedrijf had 
eigen melkveehouderijen, verwerkte de melk in fabrieken en verkocht zijn pro-
ducten via tientallen Sierkan-winkels en aan de deur. In 1929 telde het meer 
dan achthonderd werknemers en 339 bezorgwagens. Het profiteerde van de 
groei van de stad. Cor van der Louw was net als de andere Sierkan-melkbezor-
gers herkenbaar aan zijn uniform en aan de grote koperen melkkannen met 
rode oren op zijn kar.17 Naast melk en karnemelk boden de bezorgers boter, 
room en eieren en later ook yoghurt en andere toetjes aan. Het duwen van de 
sierlijke houten kar was zwaar, vooral aan het begin van de ronde, als er nog 
honderden liters melk op stonden.18 Dankzij zijn baan was Cor van der Louw 
in staat zijn gezin ook tijdens de economische crisis van de jaren dertig van een 
inkomen te voorzien. De melkbezorgers in dienst van de Sierkan werden van-
wege de lagere omzet in 1934 wel een gulden gekort op hun weekloon.19 Het 
‘spook van de werkloosheid’ ging niettemin aan hen voorbij, zo keek Cor van 
der Louw later terug. Toch kwam er volgens hem in deze periode niet vaker 
dan één keer per week vlees op tafel.20 Het was geen vetpot thuis in die jaren, 
meende ook André op latere leeftijd, maar geleden had hij niet.21

 Cor van der Louw zorgde voor de rode kleur van het nest waaraan André 
later regelmatig refereerde. Hij was een overtuigd socialist, hoewel hij vooral 
betrokken was bij de vakbond, niet zozeer bij de partij. Hij was geïnteresseerd 
in politiek en voelde zich verwant aan de sociaaldemocraten, maar was opval-
lend genoeg geen lid van de sdap of later van de PvdA. De vakbeweging was 
zijn belangrijkste oriëntatiepunt, memoreerde André van der Louw op de be-
grafenis van zijn vader in 1982.22 Andrés vader was een actief lid van de Centra-
le Bond van Transportarbeiders (cbt). Die bond was aangesloten bij het Ne-
derlands Verbond van Vakverenigingen (nvv) en maakte zo deel uit van de 
sociaaldemocratische beweging, de zogeheten rode familie. De cbt verenigde 
behalve melkbezorgers onder meer havenarbeiders, spoorwegpersoneel en 
zeevissers en telde in de jaren dertig tussen de dertig- en veertigduizend le-
den.23 Al voor de oorlog zette Andrés vader zich in voor de cbt, direct na de 
oorlog werd hij ook bestuurlijk actief. Hij nam zitting in het plaatselijke afde-
lingsbestuur van de transportarbeidersbond. In 1946 telde de afdeling Den 
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Haag bijna vierduizend leden. Daarnaast werd hij een van de zes Haagse leden 
van de nationale bondsraad. Hij volgde kadercursussen, vergaderde en ging 
langs de deuren om leden te werven. In de avonden was hij vaak voor de vak-
bond op pad. Bij de Sierkan wierpen de inspanningen van de transportarbei-
dersbond vruchten af. Voor 1940 waren weinig werknemers van de melkinrich-
ting lid en negeerde de directie de bond. Na 1945 meldden veel melkbezorgers 
zich echter aan en lukte het de bond bij de Sierkan partij te worden bij loonon-
derhandelingen.24 Volgens het jaarverslag 1945-1946 van de Haagse afdeling van 
de cbt waren de melkbezorgers, ‘vooral het Sierkanpersoneel’, de actiefste vak-
groep.25 Het lijkt waarschijnlijk dat dit mede kwam door de inspanningen van 
Cor van der Louw.
 Andrés moeder liet zich veel minder uit over politieke onderwerpen, al 
bracht ze vermoedelijk wel net als haar man haar stem uit op de sociaaldemo-
craten. In tegenstelling tot haar man nam Sjouk geen afstand van het christelijk 
geloof. Zij legde in haar jongere jaren belijdenis af in de hervormde kerk en 
vond het belangrijk dat haar huwelijk werd ingezegend. Dat gebeurde in de 
Grote Kerk in het centrum van Den Haag, door de progressieve hervormde 
dominee C. Ferguson. Toen André vier jaar later ter wereld kwam lieten zijn 
ouders hem evenwel niet dopen.26 Hun kinderen moesten later zelf bepalen of 
ze godsdienstig zouden worden. Het geloof van zijn ‘vaag christelijke moeder’, 
zoals André schreef, was niet erg uitgesproken. Ze bezocht bijvoorbeeld geen 
kerkdiensten.27 Een nicht die een jaar jonger was dan André, regelmatig bij hen 
op bezoek kwam en zelf in een christelijk gezin opgroeide, merkte niet dat haar 
tante praktiserend christen was. André en zijn zusjes kregen ook geen speciale 
beperkingen opgelegd op zondagen of christelijke feestdagen.28 
 Al liet ze de keuze voor het geloof aan haar kinderen over, Sjouk vond het 
wel belangrijk dat ze kennis maakten met het christendom en de verhalen uit 
de Bijbel. André leerde als jonge jongen voor hij ging slapen van haar een 
avondgebed op te zeggen. Ook bezocht hij toen hij naar de lagere school ging 
geregeld de zondagsschool. Hoewel de socialistische idealen van zijn vader na-
drukkelijker aanwezig waren in zijn jeugd, maakte ook de christelijke achter-
grond van zijn moeder onderdeel uit van zijn kindertijd. Deze twee kanten 
botsten in de praktijk niet. Viel de dag van de arbeid op een zondag, dan liepen 
ze met een rode tulp in de hand naar de zondagsschool, herinnert zich Andrés 
jongere zus Wil.29

 Wil van der Louw was in de zomer van 1938 geboren, bijna vijf jaar na André. 
Het jaar erop verhuisde het vierkoppige gezin Van der Louw naar een portiek-
bovenwoning op de tweede etage in de Esdoornstraat. Daar kwam in 1942 het 
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tweede zusje van André ter wereld, Marjolein. Op een foto die ongeveer een 
jaar later is genomen is André met zijn twee zusjes te zien: een stevig gebouwde 
jongen met donker, kortgeknipt haar in een matrozenpakje, een kindertenue 
met een uitgesproken burgerlijk en keurig imago.30 Met de geboorte van Mar-
jolein was het gezin Van der Louw compleet. Het huis waar ze naartoe verhuis-
den lag nog geen kilometer van het vorige, maar wel aan de duurdere kant van 

1.2 André met zijn zusjes Wil en Marjolein, 1943.
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de Laan van Meerdervoort. Deze straat verdeelde Den Haag grofweg in een 
arm deel op het veen en een rijk deel op het zand.31 De verhuizing was in die zin 
een stap vooruit voor het gezin Van der Louw.
 De Esdoornstraat was een zijstraat van de Fahrenheitstraat in de Bomen-
buurt. Dit stadsdeel met veel pleinen, vriendelijke, korte straten en enkele 
fraaie, brede straten was gebouwd tussen 1914 en 1920, grotendeels naar een 
ontwerp van architect H.P. Berlage. Er stonden verschillende soorten huizen, 
van herenhuizen tot portiekwoningen.32 In de straat waar de familie Van der 
Louw woonde waren vooral dit laatste type woningen gebouwd, meestal drie 
woonlagen boven elkaar. Andrés nicht Martha vond de buurt waar haar oom 
Cor en tante Sjouk woonden behoorlijk chic. Zelf woonde ze in de arme Schil-
dersbuurt. Ze was met name onder de indruk van de mooie winkels in de Fah-
renheitstraat om de hoek, met onder meer een winkelgalerij met daarnaast het 
bekende West End Theater.33 In deze buurt, vooral bewoond door de lagere 
middenklasse, groeide André vanaf zijn zesde jaar op. Kort na de bevrijding 
verhuisde het gezin naar een ruime benedenwoning in dezelfde straat met ka-
mers en suite, drie slaapkamers en een tuin. Dit betekende wederom een ver-
beterde woonsituatie. André, die een eigen slaapkamer had, woonde er tot hij 
midden jaren vijftig op kamers ging. 
 Vanaf zijn zesde jaar ging hij naar de openbare lagere school in de Ceder-
straat, een bakstenen gebouw met grote, hoge ramen. Vanaf huis moest hij een 
paar straten lopen om er te komen. Hij kwam in een relatief kleine klas met 
twintig leerlingen terecht.34 Vanwege het geringe aantal leerlingen werd de 
school per 1 september 1941 opgeheven en samengevoegd met een andere 
school. André kon naar dezelfde school blijven gaan.35 Over zijn lagereschool-
tijd is niet veel bekend, rapporten zijn niet bewaard gebleven. Zelf had hij 
‘vooral vreselijke schoolherinneringen’ aan zijn tijd op de lagere school.36 Hij 
typeerde zich als een vrij eenzelvig, terughoudend jongetje, dat weinig vriend-
jes had op school. Hij hoorde bepaald niet tot de stoere jongetjes en als er ge-
vochten werd kreeg hij ‘meestal op zijn donder’.37 Zijn klasgenootjes kwamen 
veelal uit een beter milieu, verklaarde hij zijn moeilijke tijd op de lagere school. 
Hij werd zelfs een beetje gepest. Hij zag zich vele jaren later in de pauze nog aan 
de rand van het schoolplein staan: een schooljongen die blij was als de les weer 
begon, zodat hij niet langer alleen hoefde te staan. Dit kantelde in zijn herinne-
ring op zijn negende of tiende en zijn geïsoleerde positie op school was hele-
maal voorbij toen hij een jaar of elf, twaalf was. En, zo blikte Van der Louw later 
terug, ‘wellicht door compensatie, speelde er zelfs een klein leidertje in mij op’. 
Tijdens zijn middelbareschoolperiode was hij in elk geval ‘vaak het middelpunt 
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van een vrij stabiele vriendenkring’.38 Dat was een positie die hij ook gedurende 
zijn latere leven vaak zou innemen.

De bezettingsjaren

Andrés lagereschooltijd viel grotendeels in de bezettingsjaren. Hij was zes jaar 
oud toen het Duitse leger Nederland op 10 mei 1940 binnenviel. Met een lucht-
landingsoperatie probeerden de Duitsers die dag de vliegvelden rondom Den 
Haag te bezetten, de stad in te nemen en de regering gevangen te nemen, maar ze 
slaagden daar niet in. Na de vlucht van de koninklijke familie en regering naar 
Engeland en de capitulatie van het Nederlandse leger enkele dagen later namen 
belangrijke Duitse instanties hun intrek op het Binnenhof en aan het Plein in het 
centrum van de regeringsstad.39 Geleidelijk vond er gedurende de bezettingsjaren 
een verschraling van het dagelijkse leven plaats, maar de voedselvoorziening 
bleef dankzij de rantsoenering redelijk op peil. Ook melk ging na enige tijd op de 
bon, dat bleef zo tot in 1948. De bij Andrés vader ingeleverde melkbonnen moes-
ten worden opgeplakt voor hij ze inleverde, een klusje waar het hele gezin bij 
hielp.40 Door het distributiesysteem werd het voedsel beter verdeeld. Op de foto 
uit 1943 waarop André met zijn zusjes is vastgelegd, ziet hij er weldoorvoed uit. 
Scholen bleven tijdens de bezettingsjaren open. In Den Haag waren sommige 
schoolgebouwen in de wintermaanden van de laatste twee oorlogsjaren gesloten 
omdat het door een tekort aan brandstof te koud was in de schoollokalen.41

 Aan het einde van 1942 en in 1943 werd een deel van de buurt waarin André 
met zijn ouders woonde afgebroken vanwege de aanleg van de Atlantikwall. 
Deze verdedigingslinie moest een invasie van de geallieerden aan de Noord-
zeekust voorkomen. 135.000 Hagenaars moesten als gevolg van de Atlantikwall 
gedwongen verhuizen. De straat van de familie Van der Louw viel net buiten 
het te ontruimen gebied. Twee straten achter hun huis begon de kale vlakte. 
Foto’s uit die tijd geven een indruk van het straatbeeld: aanvankelijk de leeg-
staande af te breken huizen en bergen puin, na de sloop het plotseling ophou-
den van de stad bij de lege verdedigingsstrook.42 André en zijn zusje Wil speel-
den af en toe aan de rand van de vlakte. Dat was gevaarlijk vanwege de mijnen 
die in de verdedigingslinie waren ingegraven en ze werden dan ook wegge-
stuurd door Duitse soldaten.43

 De ouders van André boden tijdens de oorlog in hun bovenwoning een on-
derduikplaats aan enkele joden, die gedurende langere tijd bleven. Ook vingen 
ze in hun huis een aantal onderduikers op, die slechts korte tijd bleven, in af-
wachting van een onderkomen elders. Toen de Tweede Wereldoorlog begon 
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was de joodse gemeenschap in Den Haag met zeventienduizend mannen, 
vrouwen en kinderen de op één na grootste van het land. Het merendeel van 
hen werd weggevoerd, tussen de tien- en elfduizend werden vermoord. Het 
eerste transport vanuit Den Haag naar doorgangskamp Westerbork vond plaats 
in de zomer van 1942. Een minderheid van de Haagse joden, ongeveer één op 
de zes, dook onder.44 Hoe de onderduikers bij de familie Van der Louw terecht-
kwamen is niet bekend, wel dat vader Cor daarin het voortouw nam. Na de 
oorlog prees hij zijn vrouw vanwege haar vastberadenheid en moed om daar-
aan mee te werken. Volgens Andrés zus Wil wilde haar vader iets doen tegen 
het onrecht dat het joodse bevolkingsdeel werd aangedaan. Ook André van der 
Louw meende dat zijn vader was behept met een driftig soort rechtvaardig-
heidsgevoel. Hij had grote bewondering voor de ‘onvoorstelbare moed’ die zijn 
ouders tijdens de oorlog toonden.45

 Aan de onderduikster die het langst bij hen was had André specifieke herin-
neringen. Zij was bijna blind en zeer muzikaal, en maakte op hem een enigs-
zins deftige, zachtaardige en wereldvreemde indruk. Zijn zus Wil herinnerde 
zich dat zij mooi piano kon spelen op de pianola die bij haar ouders in huis 
stond. Zij bleef ook na de oorlog nog enige tijd bij hen in huis. Het is niet moei-
lijk voor te stellen dat de woning, waarin het gezin met de onderduikers woon-
de, vol was. André van der Louw schreef later dat dit een zware tijd was voor 
zijn ouders, waarin voor het eerst spanningen ontstonden tussen zijn vader en 
moeder.46 In het laatste oorlogsjaar was hij zich als elfjarig kind zeer bewust van 
het gevaar van de situatie en voelde hij de angst voor de ontdekking van de 
joodse onderduikers.47

 Het beroep van vader Cor was in het laatste jaar van de oorlog een groot 
geluk. Hoewel het rantsoeneringssysteem ervoor zorgde dat de Nederlandse 
bevolking het grootste deel van de oorlog geen honger hoefde te lijden, ver-
slechterde de situatie in Den Haag en andere steden in het westen in de winter 
van 1944-1945 snel. In Den Haag stierven ruim 2100 mensen van de honger 
tussen januari en september 1945.48 André herinnerde zich dat zijn vader de te 
bezorgen melk aanlengde met wat water, en de liter die hij zo overhield ruilde 
tegen brood.49 Volgens zijn zus Wil spaarde hij op dezelfde manier ook wel eens 
melk uit voor arme gezinnen met kinderen. In verband met de onderduikers 
kregen haar ouders extra voedselbonnen. Dit moet via ondergrondse netwer-
ken zijn geregeld, maar hoe het gezin precies aan het benodigde voedsel kwam 
is onduidelijk.50

 André droeg als elfjarige jongen ook zijn steentje bij aan het verzamelen van 
voedsel, zo blijkt uit een verhaal dat in de familie bewaard bleef. Op zaterdag 3 
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maart 1945, toen Engelse bommenwerpers door de verwisseling van coördina-
ten een groot deel van het Bezuidenhout bombardeerden, was hij ’s ochtends al 
vroeg op zijn fiets op weg gegaan om voedsel op te halen bij boeren in de om-
geving van Den Haag. Thuis werd zijn terugkomst met grote spanning afge-
wacht, uiteindelijk kwam hij ongeschonden terug.51 Bij het bombardement, dat 
als doel had de Duitse v2-raketinstallaties in het Haagse bos uit te schakelen, 
kwamen die dag zeker 520 mensen om het leven en raakten twaalfduizend 
mensen dakloos.52 Ruim twee maanden later capituleerde Duitsland. Op 8 mei 
1945 reden de eerste bevrijdingstroepen Den Haag binnen en kon het bevrij-
dingsfeest echt beginnen.53 Foto’s geven een impressie van de bevrijdingstoch-
ten, overwinningsparades en straatevenementen die in de daaropvolgende we-
ken onder grote belangstelling ook in de Bomenbuurt plaatsvonden.54 In André 
van der Louws herinnering duurde het lang voordat de laatste vlaggetjes die de 
straten versierden waren weggehaald en de gekalkte strepen voor hard- en zak-
loopwedstrijden uitgewist.55

 Welke impact hadden de oorlogservaringen in zijn leven? Hij was elf jaar 
oud toen de bezetting voorbij was, een kind nog, maar oud genoeg om deze tijd 
bewust te hebben meegemaakt. Ondanks angstige momenten was angst niet 
zijn hoofdgevoel tijdens de bezetting, herinnerde Van der Louw zich later. Het 
was in algemene zin een ‘barre en afschuwelijke tijd’, maar hij had persoonlijk 
niet geleden en had zelf eerder een ‘soort padvindersachtig, romantisch gevoel’ 
over die jaren. Het was voor hem een spannende periode en bovendien leidde 
de onderdrukking volgens hem tot meer saamhorigheidsgevoel.56 Hoewel hij 
een aantal scherpe herinneringen bewaarde aan de bezettingsperiode, meende 
Van der Louw niet dat zijn doen en laten er op latere leeftijd door werd beïn-
vloed.57

 André van der Louw keek ook terug op de bezettingsjaren als een tijd waar-
in zijn politieke vorming begon. Er werd bij hem thuis veel over politiek ge-
sproken en het was een fase waarin hij veel las. Hij stilde zijn leeswoede niet 
alleen met jeugdboeken van Karl May, maar ook met romans van sociaal geën-
gageerde schrijvers als A.M. de Jong en Ignazio Silone. Verder las hij graag in 
het sociaaldemocratische weekblad De Notenkraker, dat tot 1936 bestond. Het 
was bekend vanwege de vele spotprenten van tekenaars als Leendert Jordaan en 
Albert Hahn. Zijn vader had een abonnement op het politiek-satirische blad 
gehad en bewaarde de nummers kennelijk goed. Andrés ‘kinderlijke socialis-
me’ had in zijn herinnering vooral met gelijkheid en het bestrijden van armoe-
de te maken. Hij kon zich destijds niet voorstellen dat er goede mensen konden 
rondlopen die toch geen socialist waren.58
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Het beste van twee werelden

Na de bevrijding hoefde André nog maar kort naar de lagere school. Door het 
gebrek aan voedsel, de sluiting van de school in de wintermaanden en de bevrij-
ding en de festiviteiten nadien was het bepaald geen normaal laatste schooljaar 
geworden. Na de zomervakantie ging hij naar de ulo aan de Abeelstraat, niet ver 
van zijn huis. De afkorting staat voor Uitgebreid Lager Onderwijs, wettelijk viel 
dit schooltype namelijk onder het lager onderwijs, maar in feite was het een vorm 
van voortgezet onderwijs. Dit type onderwijs bood kinderen van arbeiders en 
kleinere middenstanders de kans om een stap hoger op de sociale ladder te ko-
men. Ze werden er onder meer onderwezen in drie moderne vreemde talen, 
wiskunde en handelskennis.59 Net als veel anderen sprak André van der Louw 
altijd over de mulo, maar officieel werd dit schooltype sinds 1920 ulo genoemd. 
Het verwarrende was dat er nog wel een mulo-examen werd afgenomen.60

 Zijn eerste jaar op de ulo werd voor hem al evenmin een normaal schooljaar. 
André was een van de ongeveer dertigduizend Nederlandse kinderen die in het 
jaar na de oorlog naar bijvoorbeeld Engeland, Zwitserland of Zweden werden 
gestuurd om aan te sterken.61 Hij maakte deel uit van een groep van een paar 
honderd kinderen die werd uitgezonden op speciale uitnodiging van de Zwit-
serse vakbond van transportarbeiders. De Zwitsers waren bereid kinderen van 
Nederlandse vakbondsleden drie maanden op te nemen. De uitnodiging was 
een gevolg van de aandacht die de pers in het neutrale Zwitserland in het voor-
jaar en de zomer van 1945 besteedde aan de slechte omstandigheden in delen 
van Nederland. Met opvang van buitenlandse kinderen hadden de Zwitsers al 
ervaring. Tijdens de oorlog vingen ze meer dan vijftigduizend met name Fran-
se kinderen op. Het Zwitserse Rode Kruis nam de organisatie van de reis op 
zich en verdeelde de kinderen over gastgezinnen.62

 De trein waarmee André reisde, met zijn zevenjarige zusje Wil en nog zo’n 
tweehonderd kinderen uit het hele land, vertrok op 13 december 1945. De lange 
reis ging via Frankrijk naar Bazel en van daaruit verder richting gastgezin. Het 
blad van de Nederlandse transportarbeidersbond schreef dat kinderen waren 
uitgezocht ‘die het ergst hadden geleden onder onvoldoende voeding’.63 Het 
Rode Kruis had voorafgaand aan een eerder transport bekendgemaakt dat de 
kinderen tussen de zes en de dertien jaar oud dienden te zijn en zwakke longen 
of aanleg voor bronchitis moesten hebben.64 Dat Cor van der Louws lidmaat-
schap van het Haagse afdelingsbestuur van de vakbond een rol speelde bij de 
selectie van zijn kinderen voor deze reis is niet ondenkbaar. 
 André werd met zijn zusje geplaatst in het Duitstalige plaatsje Hutwill, in het 
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kanton Bern. Het lag in een glooiend landschap op ruim zeshonderd meter 
hoogte. Ze verbleven in huizen vlak bij elkaar. Wil kwam terecht bij een vader 
en drie dochters, André bij een zoon van diezelfde vader en diens vrouw. De 
ervaringen van André en Wil liepen sterk uiteen. Waar Wil haar periode in 
Zwitserland omschreef als een prinsessentijd waarin ze werd verwend, nieuwe 
kleren kreeg en ze leuke uitstapjes met haar gastouders maakte, had André het 
minder naar zijn zin. Naar eigen zeggen kwam hij ‘vreselijk ongedisciplineerd’ 
uit de oorlogstijd. Zo had hij geleerd om hout voor de kachel te roven uit leeg-
staande huizen, ging hij in de laatste fase regelmatig niet naar school en had hij 
leren vechten voor zijn kostje. In het ‘nette, keurige, aangeharkte Zwitserland’ 
voelde hij zich in een keurslijf gedrongen. Dat leidde tot conflicten en vecht-
partijen op de school waar hij daar naartoe ging. Het was overigens niet alleen 
maar kommer en kwel. Positieve herinneringen had hij aan het skiën op de 
Zwitserse berghellingen.65 Niettemin was hij blij dat hij na drie maanden weer 
terug mocht.66 Na aankomst van de trein op het station in Roosendaal verbaas-
de de verslaggever van De Transportarbeider zich over de snelheid waarmee de 
kinderen de taal hadden geleerd. Volgens hem waren ze allemaal goed gekleed, 
sommigen zelfs in het nieuw gestoken, en straalden de levenslust en gezond-
heid van de kinderen hem tegemoet. Een enkeling was zelfs een beetje dik ge-
worden.67

 Terug uit Zwitserland nam André eind maart 1946 weer plaats in de school-
bankjes van de ulo. Hij had een behoorlijke achterstand opgelopen en moest 
het eerste jaar overdoen. Hierdoor was hij gedurende de rest van zijn tijd op de 
ulo een jaartje ouder dan de meeste van zijn klasgenoten. ‘Eenmaal toegetre-
den tot dit stoere gilde liet ik blijken dat er wel belangrijker dingen waren dan 
leren.’68 Zijn zus Wil en zijn nicht Martha meenden dat hij in zijn ulotijd inder-
daad niet graag leerde. Volgens zijn nicht ging André met weinig plezier naar 
school. Hij was een vrijheidslievende jongen, het keurslijf van school was voor 
hem te nauw. Hij ging naar eigen zeggen steeds op het randje over naar de vol-
gende klas.69

 Van huis uit kreeg André niettemin mee dat het belangrijk was dat hij zich 
ontwikkelde. Als hij niet zijn best deed op school zou hij later in een beroep 
belanden waar hij weinig plezier aan zou beleven. Met name vader Cor hamer-
de erop dat André zich moest ontplooien. Voor zijn zusjes gold dat wat hun 
opleiding betreft in veel mindere mate. Zijn vader was van mening dat meisjes 
later toch zouden trouwen en dat de huishoudschool daarom volstond. Een 
andere opleiding was zonde van de investering, dus mocht Wil, tot haar woede, 
aan het begin van de jaren vijftig niet naar de ulo. Cor stak zijn opvattingen 
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over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen ook niet onder stoelen of ban-
ken, zoals bleek uit de regelmatig door hem gebezigde uitspraak: ‘Waar rokken 
zijn hoeven broeken niet af te wassen.’70 Later behaalde Wil via een reeks 
avondopleidingen alsnog een diploma aan de sociale academie. Marjolein, die 
vier jaar jonger was dan Wil, mocht, met steun van haar moeder, wel naar de 
ulo. Net als haar zus voltooide ze een opleiding aan de sociale academie.71

 Andrés ouders waren geïnteresseerd in cultuur en probeerden dat ook op 
hem en zijn zusjes over te brengen. Vader Cor was actief bij de Haagse Jeugdac-
tie (haja), een organisatie die allerlei evenementen organiseerde voor de jeugd 
uit de stad. Toen de kinderen wat ouder waren bezocht het gezin met kerst vaak 
een toneel- of muziekvoorstelling in het theater.72 Zijn vader stimuleerde André 
ook om lid te worden van de Arbeiders Jeugd Centrale (ajc), de socialistische 
jeugdorganisatie, waar hij behalve met socialistische idealen ook kennismaakte 
met allerlei vormen van cultuur. Het liefst was hij lid geworden van de padvin-
derij, het uniform van die club oefende een grote aantrekkingskracht op de 
twaalfjarige André uit. Zijn vader vond de padvinderij echter te militaristisch. 
Toen hij van een schoolvriendje hoorde over de blauwe hemden en de rode 
dassen die hij bij de ajc zou mogen dragen was hij om en meldde zich aan bij 
de ajc-afdeling in zijn woonplaats.73 Die telde in totaal bijna achthonderd le-
den in 1947. Bijna de helft daarvan behoorde tot de Trekvogels, de twaalf- tot 
zestienjarigen.74 De blauwe kiel en de rode halsdoek van André en de andere 
jonge ajc’ers symboliseerden respectievelijk respect voor arbeid en de wil om 
de wereld te veranderen.75 
 Het verenigingsleven speelde zich voor André in die jaren vooral af in een 
‘koppel’, een groepje van zes tot twaalf jongens, dat wekelijks bijeenkwam on-
der leiding van een oudere ajc’er. Jongens en meisjes waren bij de Trekvogels 
op het niveau van de koppel gescheiden. Nadat André zijn vader op zaterdag-
middag had geholpen bij het bezorgen van de melk liep hij naar de Gooilaan, 
waar zijn groep zich verzamelde.76 Een belangrijk onderdeel vormden cultureel 
getinte activiteiten, zoals zang, dans en toneel, museumbezoek, voorlees- en 
filmavonden, boekbesprekingen en een fotowedstrijd. Daarnaast was er amu-
sement in de vorm van sport en spel, hersengymnastiek, bonte avonden en 
speurtochten. De koppels trokken regelmatig wandelend de stad uit. In het 
voorjaar was er een nationaal Trekvogelvriendschapsfeest en elke zomer werd 
er gekampeerd in de Rode Nederzetting op het terrein van de ajc.77 Zijn jaren 
bij de Trekvogels herinnerde André van der Louw zich later als een ontspannen 
periode; er werd volgens hem veel geïmproviseerd en gelachen. Toen hij als 
zestienjarige ajc’er overstapte naar de Rode Wachten ervoer hij veel sterker een 
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sfeer van ernst en verantwoordelijkheid, die niet goed rijmde met het leven dat 
hij buiten de ajc leidde.78

 Op de ulo raakte André bevriend met de broers Dick en Zeno van der Ven. 
Dick was even oud als André, Zeno twee jaar ouder. Met hen deelde hij een 
voorliefde voor muziek. Ze draaiden platen van jazzmuzikanten en bigbandlei-
ders als Woody Herman en Charlie Barnet. Dick was een getalenteerd pianist, 
‘die de composities van Rachmaninov afwisselde met de boogiewoogies van 
Count Basie’.79 Hij bezocht vanaf zijn twaalfde het conservatorium in zijn 
woonplaats en studeerde op zijn negentiende cum laude af als solopianist.80 
Met Zeno vatte André tegen het einde van zijn ulo-periode het plan op om te 
emigreren naar Australië of Nieuw-Zeeland. Volgens zijn zus spraken ze daar 
vaak over en was het geen bevlieging. Emigratie was eind jaren veertig een 
belangrijk thema in Nederland. Volgens een opinieonderzoek overwoog in 
1948 één op de drie Nederlanders zich in het buitenland te vestigen. Eén op de 
twintig vertrok in de eerste tien jaar na de bevrijding daadwerkelijk naar het 
buitenland. Zij werden daarbij actief ondersteund door de overheid, die zich 
zorgen maakte over een overschot aan arbeidskrachten.81 Volgens Wil praatte 
haar vader het plan uit Andrés hoofd. Zeno van der Ven voegde wel de daad bij 
het woord en emigreerde naar Australië.82

 Met zijn vrienden bezocht André van der Louw rond zijn zestiende regelma-

Pasfoto André van der Louw, ca. 1948.
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tig een van de Haagse jazzclubs en leerde zo de wereld van de dansavonden 
kennen. Hij hield van jazzmuziek, vooral van de makkelijk in het gehoor lig-
gende swing en de iets grilliger bebop. Swing en jazz waren na de oorlog gelief-
de dansmuziek. De swingnozems, zoals de uitbundig dansende jazzjeugd in de 
jaren na de bevrijding denigrerend werd genoemd, werden in meer respecta-
bele jazzkringen met de nek aangekeken.83 Volgens zijn nicht kon André swin-
gen als de beste. Soms vertoonde hij zijn kunsten thuis in de woonkamer.84 Hij 
volgde ook danslessen. Wekelijks oefende hij gekleed in plusfours, een over de 
knie vallende plofbroek, en geruite colbert zijn danspassen.85 
 Ook door zijn kledingkeuze afficheerde André zich een beetje als swingno-
zem. Hij had een Amerikaans legerjasje met brede schouders uit de dump en 
droeg broeken met smalle pijpen en soepele, suède schoenen, ook wel bordeel-
sluipers genoemd. Zijn nicht herinnerde zich hoe hij op een dag prompt de 
schaar zette in de pijpen van een broek, er aan de binnenkant een stuk afknipte 
en met de naaimachine de pijpen weer modieus smal aan elkaar maakte. Dit 
typeerde in haar ogen de bravoure die André als vijftien-, zestienjarige had: 
‘Dat deed hij zelf wel even’.86 Ook aan zijn kapsel besteedde hij aandacht, dat 
kamde hij met behulp van wat vet zorgvuldig van voor naar achteren in de 
plooi.87

 Zijn interesse in jazzmuziek en modern dansen en zijn modieuze kledingstijl 
pasten niet goed bij de ajc, net zomin als de belangstelling voor de competitie-
ve voetbalsport die hij in zijn jeugd ontwikkelde. In de ajc werden jongeren 
geoefend in volksdansen en had men geheel eigen opvattingen over wat ge-
schikte kleding was. Van der Louw keek later terug op de tegenstelling in zijn 
jeugd tussen het ‘mondaine gedoe’ van de moderne dansavonden en ‘het leven 
dat je met elkaar leidde in de ajc: geheelonthouding, vriendinnetjes alleen als 
je wist hoever je kon gaan, volksliederen’. Hij zocht ‘het beste van twee werel-
den’. Zich helemaal overleveren aan de ajc vond hij te geïsoleerd, zo verklaarde 
hij die tegenstelling. Hij wilde ook met andere leeftijdsgenoten blijven om-
gaan.88

Fel en gevoelig

Tussen André en zijn vader botste het geregeld. Cor van der Louw was een 
emotionele, moeilijke, driftige man met een afgegrendeld gevoelsleven.89 Zijn 
moeder domineerde in de gevoelsmatige zaken en zijn vader in verstandelijke 
kwesties. Het ‘vermogen om tederheid te tonen was níet zijn sterkste kant’, al-
dus André van der Louw over zijn vader.90 Emotionele uitbarstingen had hij 
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wel geregeld. Dat Cor van der Louw het gevoel had dat de vakbond hem bij een 
arbeidsconflict had laten zakken, deed zijn gemoedstoestand ook geen goed. 
Andrés vader had begin jaren vijftig de leiding genomen bij een actie met en-
kele tientallen collega’s en was daarbij de confrontatie met de leiding van de 
Sierkan aangegaan. De actie kreeg echter geen steun van de vakbond, hij werd 
ontslagen en moest een andere baan zoeken. Van de ene op de andere dag 
kwam er een einde aan zijn activiteiten bij de vakbond. Hij raakte niet alleen in 
een isolement, maar ook verbitterd.91 Andrés vader werkte nadien nog in de 
Haagse rubberfabriek Heeneman en bij de Deltadienst in het tekeningenmaga-
zijn.
 In plaats van met vakbondsactiviteiten vulde Andrés vader zijn avonden al 
snel met het kijken naar televisie. Halverwege de jaren vijftig stond er al een 
beeldscherm in de woonkamer bij de familie Van der Louw. Dat was opmerke-
lijk vroeg; in 1955, vier jaar na de eerste landelijke uitzending in Nederland, 
bezat nog maar twee op de honderd huishoudens een televisietoestel, een luxe-
product dat behoorlijk duur was.92 In 1956 merkte André op hoe zijn vader de 
neiging had van de televisie een ‘afgod’ te maken: hij ‘wijkt nooit van het appa-
raat, roept al psssst als er iemand op de gang loopt, vindt alles prachtig’. Positief 
vond hij onder meer dat zijn moeder nu via programma’s op televisie ook ‘deel-
had’ aan de cultuur.93

 Ondanks diens moeilijke karakter betekende zijn vader in een aantal op-
zichten veel voor hem. Hij zette zijn zoon niet alleen op het spoor van het soci-
alisme, volgens André van der Louw kon hij zich in zijn jeugd ook ‘aan hem 
optrekken’.94 Ze bespraken allerlei politieke en maatschappelijke kwesties, en 
ook al liep dat nogal eens uit op botsingen omdat zijn vader autoritair en erg 
zwart-wit was in zijn opvattingen, het waren wel intelligente discussies, meen-
de André van der Louw.95 Hij zocht de confrontaties met zijn vader ook op. 
Volgens zijn zus Wil was het voor hem een manier om zijn mening te scher-
pen.96 Van die soms moeizame discussies uit het verleden klinkt nog iets door 
in een dagboekaantekening die André op zijn drieëntwintigste maakte. Naar 
aanleiding van een geruchtmakende avro-televisie-uitzending met journalist 
Jan Vrijman, waarin een aantal alternatief-artistieke Amsterdamse jongeren, 
de zogenoemde Leidsepleinjongeren, werd geïnterviewd, schreef hij: ‘Sinds 
lang weer een pittige discussie met moraal. Papa – De schoorsteen moet roken 
– Arbeid voor deze jeugd, uitroeien, zegt ie. En praat daar nou maar eens 
over.’97 André van der Louw kreeg later van zijn vader, die hij typeerde als een 
‘bikkelharde conflictman’, nog wel eens het verwijt ‘te week’ te zijn.98

 Het was duidelijk dat hij zijn vermogens om te verbinden, waar hij later vaak 
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om werd geroemd, niet van zijn vader had. Zijn moeder, Sjouk van der 
Louw-Eker, was een heel ander type, met haar had André dan ook een andere 
band. Zij was een hartelijke, zorgzame, sociale vrouw die graag mensen over de 
vloer had. Ze was als een tweede moeder voor zijn vriendjes die bij hem thuis-
kwamen. Ze deed het huishouden en verdiende af en toe bij door buitenshuis 
voor andere mensen schoon te maken en de was te doen. Ze was gul en vond 
het belangrijk dat haar kinderen er goed uitzagen. Zijn moeder was minder 
streng voor André dan zijn vader. Zo vertelde een nicht van André dat als hij  
’s avonds uit wilde gaan, en zijn vader dat niet goed vond, zijn moeder hem 
rustig om een uur of tien nog weg liet gaan en dan een raampje voor hem open-
liet, zodat hij als hij terugkwam weer naar binnen kon. André schreef in zijn 
herinneringen dat zijn vader, vanwege de kadercursussen die hij als actief vak-
bondslid kreeg, zijn moeder een beetje als een ‘intellectueel achterblijvertje’ 
ging zien en dat soms ook liet blijken. De relatie tussen zijn ouders liep een kras 
op toen er in het midden van de jaren vijftig schuldeisers aan de deur kwamen. 
Het bleek dat zijn moeder een gat in haar hand had en zaken op de pof had 
gekocht. Zijn vader hield vanaf dat moment het beheer over de financiën strak 
in zijn eigen hand.99

 Zijn ouders konden heel innig met elkaar zijn, maar ook ontzettende ruzie 
maken. Soms spraken ze dan drie weken niet met elkaar, herinnerde Andrés 
zus Wil zich. Desondanks was er een hechte gezinsband.100 Dit is ook het beeld 
dat ontstaat uit een dagboeknotitie die André op zijn vijfentwintigste maakte 
naar aanleiding van de viering van het dertigjarige huwelijk van zijn ouders in 
1959, die bovendien laat zien dat zijn vader wel degelijk een gevoelige kant had. 
Hij wist niet of het een gelukkig huwelijk was: ‘Er is wel alle ruzie en ellende 
geweest, die je je kunt voorstellen maar toch is er en dat geldt voor allemaal een 
haast niet te breken gezinseenheid. We geven na een enthousiaste opera-uit-
voering een klein servies met een klein potje, dat papa tot een filosofietje ver-
leidt, waarbij er tranen in z’n eten kwamen. Die keiharde vent. We hebben een 
heel gezellige avond voorafgegaan door een feestelijk etentje.’101 Ook later 
schetste hij een tweeledig beeld van het gezin waarin hij opgroeide: ‘Er werd 
met grote emoties geleefd, de conflicten waren niet van de lucht, maar loyaliteit 
en solidariteit en eenheid kwamen op de allereerste plaats. We waren een zeer 
hecht gezinnetje.’102

 Zijn nicht Martha herkende bij André eigenschappen van zowel zijn moeder 
als zijn vader. Net als zijn moeder had hij een zachtaardige, gevoelige kant. Ook 
André was al op jonge leeftijd een warme, innemende persoonlijkheid. Daar-
naast had André een felle kant, daarin leek hij meer op zijn vader. Dat felle zat 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   32 19-03-19   15:37



33

jeugd

vooral in de wijze waarop hij zijn politieke en maatschappelijke opvattingen 
vertolkte. André was in de ogen van zijn nicht niet iemand die altijd en overal 
het hoogste woord voerde. Verlegen was hij niet, maar in eerste instantie wel 
wat terughoudend. Als hij doorhad dat hij in een gezelschap zijn mening kon 
geven, kwam hij wel voor de dag. Zij vond zijn lef, vrijheidsdwang en dwarse 
geest typerend voor hem. Hij wilde graag wat voor een ander doen, maar kon 
er slecht tegen als hem iets bevolen werd.103

 Met zijn donkere uiterlijk en warme persoonlijkheid wist hij veel meisjes 
voor zich te winnen.104 André had in zijn jongere jaren vele vriendinnetjes.105 
Zijn ‘eerste grote liefde’ was Wil van der Horst, die hij kende vanuit de ajc.106 
Met haar had hij aan het begin van de jaren vijftig enige tijd verkering. Terug-
blikkend relativeerde zij die relatie als ‘een beetje pril geklungel in het decor 
van de naoorlogse ajc’. Volgens haar kon ze met André vooral enorm lachen en 
slap ouwehoeren.107 Voor André van der Louw betekende de relatie wel degelijk 
meer. Zij was volwassener dan hij en haar levenshouding werd bepaald door 
‘een vorm van intellectueel scepticisme’, zo blikte hij later terug. Hij vond het 
‘spannend’, maar de relatie maakte hem ook ‘een beetje onzeker’.108 Ook jaren 
nadat hun verkering was beëindigd had hij haar nog niet uit zijn hoofd gezet, 
blijkt uit zijn dagboekaantekeningen uit de tweede helft van de jaren vijftig.109

 Op het moment dat André wat kreeg met Wil van der Horst had hij de ulo net 
verlaten. Inclusief het doubleren van het eerste jaar zat hij vijf jaar op de ulo. In 
1950 deed hij examen, de a-variant, zonder algebra en meetkunde. Hoewel hij 
niet graag leerde, behaalde hij toch heel behoorlijke cijfers bij zijn examen: drie 
zessen, twee zevens en vier achten en als uitschieters een vijf voor tekenen en een 
negen voor aardrijkskunde.110 Behalve het vage plan om te gaan emigreren, sprak 
hem bovenal het idee aan journalist te worden. Hij slaagde erin door Age Schef-
fer, chef van de Amsterdamse redactie van Het Vrije Volk, te worden ontvangen 
en die stemde er ‘na een hoop gebrom’ mee in dat hij daar als leerling-journalist 
aan de slag zou gaan. Maar zijn ouders gingen niet akkoord, omdat hij daarvoor 
naar Amsterdam zou moeten verhuizen. Zij vonden het tijd dat hun zeventienja-
rige zoon zijn steentje zou gaan bijdragen aan het huishoudbudget. Hij moest 
werk in Den Haag zoeken, zodat hij voorlopig thuis kon blijven wonen.111 Zijn 
plan om de journalistiek in te gaan belandde in de ijskast. Helemaal uit zijn hoofd 
verdween het niet. Bij de ajc  greep hij in de jaren die volgden de kans om zich te 
oefenen in het schrijven van stukjes en het maken van bladen. In die zin bood de 
socialistische jeugdorganisatie hem niet alleen vriendschappen en vertier, maar, 
nu hij wat ouder werd, ook mogelijkheden om zich in zijn vrije tijd te blijven 
ontwikkelen en te ontdekken wat hij in zijn mars had.
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Voorop in de jeugdbeweging

In het weekend van 5 en 6 november 1949 organiseerde de Arbeiders Jeugd 
Centrale (ajc) een grote vredesdemonstratie in Den Haag. Meer dan tweedui-
zend Rode Wachten, ajc’ers van 16 jaar en ouder, verzamelden zich. Ze keken 
naar een lekenspel, zongen liederen en trokken met vaandels en brandende 
fakkels door de Haagse straten via het Vredespaleis naar het Binnenhof. Terwijl 
ze de regen trotseerden sprak minister-president Drees hen toe. ‘Onbeweeglijk 
stonden de Rode Wachten, in manchester pakken en met geruite blouses en 
met de broodzak op de heupen, rondom hun kleurige vaandels,’ aldus de soci-
aaldemocratische krant Het Vrije Volk.1

 De zestienjarige André van der Louw was een van de ajc’ers die dat weekend 
meeliep in de stoet. Zijn manchesterpak was nog nieuw. In de dagen vooraf-
gaand aan de demonstratie had zijn moeder van enkele meters bruine ribstof 
het tenue in ajc-stijl genaaid. Van harte trok hij die kleren niet aan, herinnerde 
Van der Louw zich in zijn boek over de geschiedenis van de ajc uit 1974. Liever 
liep hij er in die tijd wat modieuzer bij. Onder lichte druk van zijn groepsleider 
en andere leden van zijn ‘kern’ liet hij zich het pak aanmeten, zodat hij niet uit 
de toon zou vallen.2 Een onopvallend ajc-lid werd hij in de jaren die volgden 
echter allerminst. André van der Louw maakte zich in de jaren vijftig sterk 
voor een meer eigentijdse ajc. Gaandeweg ontpopte Van der Louw zich tot een 
belangrijke organisator en een spil van de Haagse afdeling, al leidde zijn stre-
ven naar vernieuwing ook tot spanningen en conflicten. Zijn ambities bleken 
verder te reiken dan het plaatselijke verenigingsleven. Als landelijk bestuurder 
was hij aan het einde van de jaren vijftig betrokken bij de opheffing van de ajc 
en de gelijktijdige oprichting van de nieuwe jongerenorganisatie Ruimte. 
 Jaren later keek Van der Louw, inmiddels voorzitter van de PvdA, met war-
me gevoelens terug op zijn tijd in de jeugdbeweging. In een interview met Het 
Vrije Volk vertelde hij dat hij aan de bagage die hij daar opdeed veel had gehad 
en noemde het zelfs bepalend voor zijn leven. Als hij niet bij de ajc was ge-
weest had hij zich nooit zo kunnen ontplooien. Hij leerde er omgaan met men-
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sen, individueel en in groepsverband, leerde discussiëren en een beetje schrij-
ven, aldus Van der Louw in 1973.3 Een jaar later verscheen van zijn hand zelfs 
een driehonderd pagina’s tellende geschiedenis van de ajc getiteld Rood als je 
hart. Het boek geeft een mooi beeld van de opkomst, de cultuur en de onder-
gang van de socialistische jeugdorganisatie. Van der Louw doorspekte het ver-
haal met een persoonlijke noot op basis van zijn eigen ervaringen in de naoor-
logse periode. Met merkbaar genoegen beschreef hij zichzelf als jeugdig lid dat 
geregeld afweek van de in de ajc geldende normen. Ondanks zijn licht ironi-
sche toon bij de vele geschreven en ongeschreven regels in de ajc, presenteerde 
hij zich in dit boek ook als iemand die bevangen raakte door het gemeen-
schapsgevoel en daar met weemoed aan terugdacht. Het boek eindigt zelfs met 
de oproep tot de oprichting van een nieuwe socialistische jeugdbeweging, 
waarin jongeren zich zouden kunnen ontplooien, als individu en tot ‘gemeen-
schapsmensen’.4

Gemeenschapszin en moderne dans

De ajc was opgericht in 1918 met als doel de arbeidersjeugd te organiseren en 
aan de arbeidersbeweging te binden. Het was een van de vele jeugd- en jonge-
renorganisaties die in Nederland in die jaren in het leven werden geroepen.5 
Onder leiding van ajc-bestuurder Koos Vorrink vond de socialistische jeugd-
beweging haar taak met name op cultureel gebied. Jongeren die lid werden 
moesten worden opgevoed tot een socialistische levenshouding. Zij zouden de 
voorhoede worden van de toekomstige socialistische maatschappij. Waarden 
als zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsbesef, kameraadschap en gemeen-
schapszin stonden hoog in het vaandel. De ajc zette zich af tegen de materia-
listische burgerlijke cultuur en het individualisme. Op haar hoogtepunt in 1932 
waren elfduizend jongeren lid. Door het hele land waren lokale afdelingen 
waar de ‘rode jeugd’ zich cultureel ontplooide, politiek vormde en vermaakte. 
Politiek gezien week de goedgeorganiseerde jeugdbeweging niet af van de lijn 
die door de sdap werd uitgezet. Dat betekende dat in de jaren dertig de nadruk 
sterker kwam te liggen op democratie en dat het Oranjehuis werd geaccep-
teerd. De afkeer van de burgerlijke cultuur werd minder pregnant.6

 Om tot een socialistische cultuur te komen werd veel nadruk gelegd op een 
juiste levensstijl; de ‘subcultuur van toen’, aldus Van der Louw in zijn boek over 
de ajc. Kleding diende degelijk en eenvoudig te zijn en mocht niet knellen. 
Vrije tijd werd bij voorkeur gemeenschappelijk besteed. Veel beoefende cul-
tuurvormen in de ajc waren samen zingen en muziek maken, volksdansen en 
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lekenspel, een toneelvorm waarbij de nadruk lag op het overbrengen van ge-
dachten en gevoelens aan het publiek. Ook zochten ajc’ers het buitenleven op, 
door te wandelen en te kamperen in de natuur. Het gebruik van alcohol en ta-
bak werd afgewezen, en die idealistische sfeer van reinheid en zelfbeheersing 
gold ook voor seksualiteit. Geld diende verantwoord te worden besteed en in-
zet voor de gemeenschap was een vereiste. De eisen die aan de jonge leden 
werden gesteld en het idee tot een socialistische voorhoede te behoren werkten 
een elitegevoel in de hand. Tot de stijl van de ajc behoorden ook de rituelen en 
symbolen, zoals de vlaggen en het uniform voor jeugdige leden, het dansen 
rondom de meiboom op de eerste mei en als jaarlijks hoogtepunt het pinkster-
feest op het terrein van de jeugdbeweging in Vierhouten op de Veluwe.7

 Na de bezetting van Nederland in mei 1940 hief de socialistische jeugdbewe-
ging zich op. Vijf jaar later werd de organisatie nieuw leven ingeblazen. In veel 
opzichten hervatte de ajc haar vooroorlogse activiteiten. Er waren echter ook 
belangrijke veranderingen. De ajc werd na de oorlog formeel losgekoppeld 
van de partij en de vakbond.8 De sdap wilde na de oorlog afrekenen met de 
politieke en maatschappelijke afscheiding op levensbeschouwelijke gronden; 
de verzuiling van het politieke bestel moest worden doorbroken. Burgers zou-
den zich bij het uitbrengen van hun stem niet langer moeten laten leiden door 
hun religieuze overtuiging, maar door hun progressieve of conservatieve op-
vattingen. Om deze ‘doorbraak’ te realiseren richtten de sdap, de Vrijzinnig 
Democratische Bond, de Christen-Democratische Unie en enkele politieke 
daklozen in februari 1946 een brede, progressieve volkspartij op: de Partij van 
de Arbeid (PvdA). Om vooruitstrevende christenen, met name katholieke ar-
beiders, niet af te schrikken, mocht de nieuwe partij niet te veel op de vooroor-
logse sdap lijken. Een van de maatregelen die hiertoe werden genomen was het 
afstoten van de ajc.9

 De ajc waar de elfjarige Van der Louw zich bij aansloot was als gevolg van 
deze beslissing haar politieke houvast kwijt. De naoorlogse beginselen waren 
politiek minder uitgesproken; centraal stond het hooghouden van zedelijke 
normen als barmhartigheid en gerechtigheid. Het ging om opvoeding in de-
mocratische geest tot karaktervolle gemeenschapsmensen en om bevordering 
van nationale saamhorigheid door samenwerking. Helemaal losgelaten werd 
het socialistische toekomstperspectief niet. In de naoorlogse beginselverkla-
ring stond dat ajc-leden voorbereid moesten worden op ‘de eisen der worden-
de socialistische maatschappij’. Hoewel de beginselen in politiek opzicht vager 
waren en de banden met de PvdA officieel waren doorgesneden, bleef de af-
stand tot de sociaaldemocratische partij in de praktijk gering.10
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 Ondertussen stroomden de leden in de jaren na de oorlog toe, vooral jonge 
leden zoals André van der Louw. In 1947 evenaarde de ajc landelijk met een 
kleine elfduizend leden bijna haar vooroorlogse hoogtepunt.11 In zijn eerste ja-
ren bij de ajc ervoer Van der Louw weinig van klemmende regels en culturele 
verkramptheid. Daar kreeg hij pas mee te maken na zijn overstap van de Trek-
vogels naar de Rode Wachten voor de zestien- tot 21-jarige ajc’ers in 1949. Hij 
werd lid van de Haagse Rode Wachtengroep De Toorts. In het jaar dat volgde 
op de vredesdemonstratie was André sterk betrokken bij zijn groep. In decem-
ber 1950 werd hij door het groepsbestuur zelfs gekandideerd voor het voorzit-
terschap van de groep De Toorts. Tijdens de tumultueuze groepsledenvergade-
ring had de zittende voorzitter zich teruggetrokken omdat anders het hele 
groepsbestuur dreigde af te treden. Van der Louw legde het in de stemming die 
volgde ruim af tegen iemand die zich ook kandidaat had gesteld.12

 Binnen de groep De Toorts waren jongere en oudere leden dat jaar tegen-
over elkaar komen te staan.13 Een punt dat de Rode Wachten verdeelde was het 
vraagstuk van het moderne dansen. In een artikel in het blad van de afdeling 
werden de nadelen van modern dansen (bijvoorbeeld foxtrot en swing) opge-
somd: men danste slechts met zijn tweeën, hoefde zich niets gelegen te laten 
liggen aan anderen, het was moeilijk converseren, de ‘overdreven ritmische en 
disharmonische melodieën’ van het orkestje maakten de meeste mensen opge-
wonden en het kostte veel oefening en dure lessen. Voor volksdansen golden 
deze bezwaren niet. Bovendien bouwde je bij het volksdansen aan de gemeen-
schapsgedachte, het had zodoende een opvoedend karakter.14 
 Van der Louw was een van degenen die de kwestie aankaartte. Zo vroeg hij op 
een ledenvergadering begin 1951 waarom er in de ajc niet modern gedanst werd 
of zou gaan worden in de toekomst. Een breedvoerige discussie volgde, maar de 
stemming sloeg met 13 tegen 14 nipt in het nadeel van Van der Louw uit. Wel 
zegde het groepsbestuur toe het onderwerp aan te houden.15 Ook op een discus-
siemiddag over ‘Stijl en sfeer in de ajc’ bleek dat Van der Louw zijn mening niet 
onder stoelen of banken stak. Volgens het verslag waren met name drie leden aan 
het woord, een daarvan was de zeventienjarige André. De conclusie die middag 
was dat eenieder zich moest kleden zoals hem of haar zelf goeddunkte.16 Van der 
Louw kon zijn manchesterpak in het vervolg in de kast laten – al zou het ribflu-
welen pak jaren later nog een handelsmerk van hem worden.
 Net als bij de Trekvogels bestonden de wekelijkse activiteiten van de Rode 
Wachtengroep De Toorts uit een combinatie van culturele activiteiten, sport en 
spel en wandelingen en fietstochten in de natuur. De groep kende zo’n vijftig 
leden; meestal kwam ongeveer de helft opdagen. Verder werd er af en toe ver-
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gaderd en gedebatteerd.17 ajc-leden die dieper op politieke en maatschappelij-
ke vraagstukken in wilden gaan, konden maandelijks bijeenkomsten van de 
Ontwikkelingskern bezoeken. Van der Louw hielp vanaf 1950 als bestuurslid 
van deze club de bijeenkomsten organiseren. Meestal was er een spreker die 
een inleiding over een bepaald thema verzorgde, bijvoorbeeld over marxisme, 
Europees federalisme of humanisme. Het was bedoeld als een serieuze studie-
groep. ‘Vrienden, die alléén komen omdat het staat en wel gezellig is, verzoe-
ken we in het vervolg maar liever weg te blijven,’ viel in het verslag van het jaar 
1950 te lezen.18

 De eerste mei, internationale dag van de arbeid, was een jaarlijkse feestdag voor 
de ajc. Als jonge Trekvogel had André van der Louw geleerd zijn ouders van een 
bos rode tulpen te voorzien; het was een traditie die hij nog jaren volhield.19 Ou-
dere ajc’ers liepen mee in demonstratieve optochten, luisterden naar toespraken 
van kopstukken uit de rode familie en dansten rondom de meiboom, een paal met 
een stalen krans in de top met linten eraan.20 Al op 25-jarige leeftijd schreef Van 
der Louw in zijn dagboek weemoedig over de teloorgang van de 1 mei-traditie:  
‘1 mei – hallo – 1 mei, weet je nog – rode tulpen – koppelhonk – vlaggen – zon – 
meiboom – Drees – houtrust – samenzijn enzovoort is er niet meer bij. Wat er is: 
dikke, dikke heimwee naar dat alles op een reële manier.’21 Terwijl hij in die jaren 
doelbewust een meer eigentijdse ajc nastreefde, ging de teloorgang van socialisti-
sche tradities hem niettemin aan het hart. Van der Louw hield aan zijn jeugd en 
zijn tijd bij de ajc een hang naar de gemeenschapszin en geborgenheid van de 
rode familie over en zou daar zijn leven lang blijk van geven – zonder dat dit hem 
belette zich in te zetten voor aanpassing en vernieuwing van de sociaaldemocrati-
sche instituties, zoals de ajc.

Werk, diensttijd en avondstudie

De activiteiten waar Van der Louw als ajc’er in zijn vrije tijd aan kon deelne-
men leken op de zaken waar hij zich aan het begin van de jaren vijftig tijdens 
werktijd voor inzette. Nadat hij in 1950 was geslaagd voor het mulo-examen 
kreeg hij zijn eerste baantje bij het Haags Instituut voor Volksontwikkeling 
(hivo). Het hivo was die zomer op zoek naar een ‘aankomende kracht voor 
licht administratief- en typewerk’.22 Van der Louw kwam terecht op een bureau 
met enkele kantoormedewerkers, geleid door een directeur.23

 Het hivo was in 1945 opgericht om de inwoners van Den Haag en omstre-
ken ontwikkelingsmogelijkheden te bieden op met name cultureel gebied. Het 
instituut organiseerde tientallen cursussen en lezingenreeksen. Op zondagoch-
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tend waren er film- en muziekvoorstellingen. ’s Avonds vonden geregeld grote 
concerten en toneelvoorstellingen plaats. Zo kwam Van der Louw via de hivo 
in aanraking met nieuwe vormen van ballet, waar hij destijds geïnteresseerd in 
was. Binnen de ajc oefende hij zich, samen met een vriend, zelfs enige tijd in 
klassiek ballet.24 Bij het hivo kon men verder deelnemen aan natuur- en cul-
tuurexcursies in binnen- en buitenland. Cursusgelden en toegangsprijzen wer-
den zo laag mogelijk gehouden. De organisatie werd voor een groot deel gedra-
gen door de vele vrijwilligers. Voor de oorlog waren de oprichters actief bij het 
socialistische Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling (ivao). Na de bevrijding 
probeerden zij met het hivo, een algemeen, politiek ongebonden instituut, op 
cultureel terrein vorm te geven aan de doorbraak. De werkzaamheden van het 
hivo vonden volgens de statuten plaats ‘in de geest van tolerantie, nationaal 
saamhorigheidsgevoel en eerbied voor elks geestelijke waarden’.25 Op zijn top-
punt, begin jaren vijftig, had het Haagse instituut ruim tienduizend leden.26

 Waarschijnlijk had Van der Louw als ajc-lid al kennisgemaakt met het hivo. 
De Haagse ajc was na de oorlog een van de buitengewone leden van het hivo. 
Hierdoor konden ajc’ers deelnemen aan culturele activiteiten. Op het moment 
dat Van der Louw in dienst kwam bij het hivo had het ajc zijn buitengewoon 
lidmaatschap echter juist beëindigd. In Den Haag was in 1949 namelijk toch 
weer een ivao-afdeling opgericht. De ajc-Den Haag gaf er de voorkeur aan 
deel te nemen aan ontwikkelingswerk bij een organisatie waarmee het een ge-
meenschappelijk socialistisch ideaal deelde.27

 Aan Van der Louws werkzaamheden bij het hivo kwam een einde toen hij 
op 8 oktober 1952 op moest komen voor zijn Eerste Oefening als dienstplichtig 
soldaat. Als lid van de in april 1949 opgerichte Noord-Atlantische Verdrags 
Organisatie (navo) schroefde Nederland zijn militaire capaciteit op. Voor Van 
der Louw betekende dit twintig maanden dienstplicht en nog twee herhalings-
oefeningen van een maand. Hij was geen dienstweigeraar, verklaarde hij later, 
omdat hij ‘niet pacifistisch of niet moedig genoeg’ was.28 Zijn eerste militaire 
training kreeg de 19-jarige en 1 meter 85 lange soldaat Van der Louw bij het 
Luchtmacht Bewakingskorps in Nijmegen, waar hij in zijn herinnering vooral 
moest wachtlopen op militaire vliegvelden. Na enkele maanden werd hij over-
geplaatst naar de kazerne Prinsenbosch bij Gilze-Rijen. Een mededienstplich-
tige herinnerde zich jaren nadien nog de debatten die Van der Louw daar voer-
de met een uiterst conservatieve aalmoezenier.29

 In kazernes was het in die jaren soberheid troef, de voorschriften op het 
gebied van hygiëne waren minutieus en de inspectie was streng.30 Van der 
Louw verdroeg de willekeur en verveling van het kazerneleven slecht. Tijdens 
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een kort verlof kreeg hij een zenuwinstorting met langdurige huilbuien. Hij 
stuurde een brief aan Evert Vermeer, PvdA-volksvertegenwoordiger en lid van 
de Defensiecommissie van de Tweede Kamer. Enige tijd daarna werd hij over-
geplaatst. Hij werd assistent in de keuken van de kazerne; vanaf mei 1953 dien-
de hij bij de afdeling Welzijnszorg van de luchtmacht, waar hij onder meer as-
sisteerde bij de recreatiedienst in de kazerne in Delft. Hier voelde hij zich 
minder afgesloten van zijn oude leventje; op vrije avonden fietste Van der Louw 
heen en weer naar Den Haag.31

 In juni 1954, de maand dat hij afzwaaide, verscheen Van der Louws ‘Het 
verhaal van een soldaat’ in het Haagse ajc-blaadje Rooie Kool. Hij was zelf re-
dactielid van het blad. Het verhaal handelde over een non-conformistisch uit-
ziende en handelende soldaat, die straf kreeg en de cel in moest. In de cel ge-
droeg hij zich allesbehalve onderdanig. Hij leidde de wachthoudende sergeanten 
om de tuin, smokkelde een boek naar binnen, sloeg met een pin een gat in de 
muur en schreef Franse gedichtjes. Het verhaal werd anoniem gepubliceerd, 
maar twee jaar later verscheen het alsnog onder zijn naam in Het Vrije Volk.32 
Was dit op de een of andere manier op zijn eigen ervaringen gebaseerd? Of 
creëerde Van der Louw hier een personage dat zijn afkeer van militaire discipli-
ne uitte op een manier waarvan hij zelf slechts had kunnen dromen? Toen hij 
enkele jaren later een oproep kreeg voor een herhalingsoefening schreef hij zijn 
afschuw van militaire dienst in zijn dagboek van zich af: ‘Wat een ellende! […] 
Het meest afschuwelijke van de dienst vind ik dat definitief ijzeren onaantast-
bare. […] groeten, hakken, houding: het ongelijke.’33

 In de zomer van 1954 begon Van der Louw aan een nieuwe baan bij de ge-
meente Den Haag. Hij werd ‘schrijver’ bij de Dienst Sociale Belangen, een or-
ganisatie van de lokale overheid die met ongeveer achthonderd werknemers 
veel groter was dan het hivo. Deze gemeentedienst was verantwoordelijk voor 
sociale zorg. De Dienst Sociale Belangen kende uitkeringen toe, organiseerde 
bejaardenzorg, regelde gezinsverzorging en -hulp, vergoedde ziekenhuisverple-
ging voor degenen die het niet konden betalen en verleende hulp aan oorlogs-
slachtoffers en mensen die uit Indonesië gerepatrieerd waren.34 Het is niet be-
kend bij welke afdeling Van der Louw als gemeenteambtenaar werkte. Later 
memoreerde hij eens dat hij rekesten schreef tegen vaders die hun gezin in de 
steek lieten.35 Hij bleef in dienst van de gemeente tot hij in de zomer van 1957 de 
overstap maakte naar de vara.
 Naast zijn werk bij de Dienst Sociale Belangen begon Van der Louw aan een 
avondopleiding tot maatschappelijk werker. Na de ulo had hij al een diploma 
aan de middelbare handelsavondschool behaald en met succes het praktijkexa-
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men voor Nederlandse handelscorrespondentie afgelegd.36 De opleiding tot 
maatschappelijk werker bood hem perspectief op een ander soort functie bin-
nen de sociale dienst. Studeren viel hem zwaar. Hij kon zich er vaak maar met 
moeite toe zetten en klaagde regelmatig over saai studiemateriaal en gebrekki-
ge concentratie. Zijn interesse verloor hij gaandeweg steeds meer. Zo schreef 
hij in februari 1958 vertwijfeld in zijn dagboek: ‘Langzaam vreet ik me door de 
onverteerbare stof met slome happen. De studie heeft eigenlijk maar heel wei-
nig te maken met m’n werkelijke belangstelling voor de mens, terwijl maat-
schappelijk werk toch het vak voor de mens is, maar ik voel het niet.’37 Wellicht 
had zijn afnemende belangstelling ook te maken met het feit dat Van der Louw 
op dat moment al een halfjaar bij de vara werkzaam was, waar zijn studie geen 
perspectief meer bood op een hogere functie. In 1958 zakte hij voor het schrif-
telijk examen, maar een jaar later sloot hij de opleiding toch nog succesvol af.38

Streven naar vernieuwing van de ajc

Na zijn diensttijd van twintig maanden raakte Van der Louw in 1954 weer in-
tensief betrokken bij de Haagse ajc. Erg levendig was het er op dat moment 
niet. De bijeenkomsten vonden onregelmatig plaats en werden slecht bezocht.39 

2.1 Aan het werk bij de gemeentelijke sociale dienst in Den Haag, 1956.
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Ook landelijk liep het ledental bij de ajc terug, van ruim tienduizend in 1949 
naar ongeveer 6600 in 1955. Bij de Rode Wachten daalde het in die jaren zelfs 
met meer dan 60 procent, tot onder de 1500.40 Van der Louw werd in 1954 se-
cretaris van het lokale ajc-bestuur en zette zich als leider van de Haagse Rode 
Wachten en voorzitter van de Ontwikkelingskern in voor de leden van zestien 
jaar en ouder. Hij werkte in dat laatste verband samen met leden van de lokale 
afdelingen van de nvv-jeugdorganisatie Jonge Strijd, de Humanistische Jonge-
ren Gemeenschap en Nieuwe Koers, de PvdA-jongerenorganisatie. Ze organi-
seerden onder meer een debat over de gevaren van het katholicisme voor de 
democratie en een avond over binnenhuisarchitectuur.41 Verder zat Van der 
Louw in de redactie van Rooie Kool, een blaadje voor de Rode Wachten in Den 
Haag. Kortom, hij werd in korte tijd een centrale figuur en organisator van de 
plaatselijke ajc.
 In 1954 kreeg de ajc van de gemeente enkele verdiepingen van een pand aan 
de Laan 28 in het centrum van Den Haag toegewezen. De voorzitter van de 
Haagse afdeling, Freek Knaapen, kwam met het idee voor een nieuw project: 
een jeugdsociëteit. Een plek waar leden en niet-leden van zestien jaar en ouder 
welkom waren en in en uit konden lopen. De gedachte erachter was dat het 
verenigingsleven informeler werd, er meer variatie in het programma kwam en 
de ajc uit haar isolement geraakte.42 Van der Louw werd ‘soospresident’, voor-
zitter van het soosbestuur, dat wekelijks bijeenkwam om de bijeenkomsten te 
bedenken en te organiseren. Na de opening in november 1954 werd een kleine 
tentoonstelling ingericht met Parijse foto’s van Ed van der Elsken.43 In 1955 wer-
den lezingen georganiseerd, onder meer over journalistiek, schilderkunst en 
jazz, er waren bonte avonden met een speciaal thema zoals ‘Frankrijk’, muziek-, 
dans- en creatieve avonden en debatbijeenkomsten. Af en toe was er open soos, 
een avond zonder programma waarop de jongeren zichzelf mochten verma-
ken. Gemiddeld kwamen ongeveer dertig jongeren naar de bijeenkomsten in 
de soos, vrijwel allemaal ajc’ers.44 Het ledental in Den Haag ging weer om-
hoog.45

 Dit initiatief viel op, ook op landelijk niveau werd erover gepraat. Paste het 
wel in de ajc? Van der Louw kondigde de soos in 1954 behoedzaam aan als een 
experiment, maar maakte duidelijk dat het onderdeel was van het ‘zoeken naar 
aantrekkelijker en meer “eigentijdse” vormen’.46 De moderne dansavonden in 
de soos lokten bezwaren uit. Er was juist een landelijke commissie ingesteld die 
de wenselijkheid van moderne dans in de ajc onderzocht. Op het congres van 
1955 rapporteerde de commissie een negatieve conclusie. Van der Louw protes-
teerde. Hij vond dat ze zich onvoldoende over de kwestie hadden gebogen, 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   42 19-03-19   15:37



43

voorop in de jeugdbeweging

waarna het hoofdbestuur beloofde dat de kwestie met dit rapport niet was af-
gedaan.47 In de Haagse soos gingen de avonden waarop de foxtrot, swing en jive 
werden gedanst ondertussen gewoon door.
 Ook de redactie van Rooie Kool sloeg een nieuwe, minder formele toon aan, 
zoals de titel van het blad al deed vermoeden. Kenmerkend was de afwisseling 
van serieuze artikelen en flauwe, relativerende of ironische bijdragen. Het eer-
ste nummer verscheen in februari 1954. Van der Louw maakte vanaf het begin 
deel uit van de vijfkoppige redactie. Hij kon zijn journalistieke ambities op deze 
manier levend houden. Hoewel het begin van een journalistieke loopbaan na 
de ulo niet was doorgegaan, koesterde hij op dat vlak nog steeds aspiraties. Zo 
volgde hij een jaar lang op zaterdagmiddag een cursus journalistiek bij het In-
stituut voor Perswetenschappen in Amsterdam.48 In de ajc kreeg hij de moge-
lijkheid stukjes te schrijven voor bladen van de organisatie. Voor hij in dienst 
ging schreef hij al zo nu en dan een artikel.49 Bij Rooie Kool kon hij bovendien 
meedenken over de invulling van het maandelijkse krantje. Naast afdelingsbe-
richten en programmaoverzichten bevatte het artikelen over culturele en poli-
tieke onderwerpen, gedichten en tekeningetjes. Het blad wilde ook ruimte bie-
den aan discussies over allerlei onderwerpen. Daartoe riep de redactie de 
rubriek ‘de gedachten zijn vrij’ in het leven. Daarin kreeg bijvoorbeeld een jon-
ge communiste de gelegenheid haar politieke overtuiging uiteen te zetten. Van 
der Louw reageerde in het volgende nummer. Net als zij was hij antikapitalist, 
maar hij verwierp de aantasting van het recht op vrije ontplooiing in commu-
nistische staten.50

 De redactie deinsde er niet voor terug controversiële standpunten in te ne-
men. Zo werd in de Rooie Kool van november 1955 afstand genomen van de 
doelstelling van de ajc om leden op te voeden tot geheelonthouding van alco-
hol. In plaats daarvan zouden jongeren moeten worden voorgelicht, zodat ze 
een eigen keuze konden maken. Als men vervolgens besloot toch te gaan drin-
ken, dan was dat een vrije keuze: ‘Wanneer je dronken wilt worden moet je dat 
zelf weten.’51 Het artikel was geen pleidooi voor alcoholgebruik, maar het zal de 
redactie niet hebben verbaasd dat de inhoud sommige ajc’ers tegen de borst 
stuitte.
 Van der Louw sprak zich ook op landelijk niveau uit voor een meer eigen-
tijdse ajc. Hij schreef artikelen in De Jonge Kracht, het landelijke orgaan. Ook 
daarvan werd hij medio 1954 redactielid. Zo bepleitte hij oude tradities bij het 
lekenspel los te laten en te kijken naar wat er leefde onder de leden. Kon er geen 
gebruik worden gemaakt van materiaal van Annie M.G. Schmidt, Franse 
chansons of jazzmuziek?52 Van der Louw wees erop dat de Haagse ajc op het 
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landelijke pinksterfeest van 1954 al had laten zien hoe pantomime, jazz, cabaret-
achtige liedjes en een modern decor geïntegreerd konden worden in één voor-
stelling.53 In een ander artikel ging hij in op de mode in Parijs en Italië. Hij 
schreef dat hij, geïnspireerd door de existentialisten in de Parijse wijk Saint-Ger-
main des Prés, de pijpen van zijn broek had vernauwd. Anticiperend op de 
gefronste wenkbrauwen bij lezers (‘Mót dat gezwam over herenmode echt in 
een ajc-blaadje?’) stelde hij dat mode tot de alledaagse cultuur behoorde en 
dus ook de ajc aanging.54

 Verder kon Van der Louw op de tweejaarlijkse landelijke congressen van de 
ajc, als afgevaardigde van zijn afdeling, zijn stem laten horen. Tijdens de bij-
eenkomst in 1955 waarop hij protesteerde tegen de conclusie van de commissie 
Moderne Dans, diende de afdeling Den Haag drie moties in. De naam Rode 
Wachten was verouderd en diende te worden vervangen. In plaats van waken 
over het socialisme ging het volgens de ajc Den Haag bij deze leeftijdsgroep 
om ‘zoeken en voorzichtig aftasten van het “leven”’. Ook deed Den Haag samen 
met Haarlem voorstellen tot een andere leeftijdsindeling en samenwerking met 
andere socialistische jongerenorganisaties, zoals de PvdA-jongerenorganisatie 
De Nieuwe Koers, de nvv-jeugdorganisatie Jonge Strijd, de Vrije Jeugdbewe-
ging en de democratisch-socialistische studentenvereniging Politeia. De voor-

2.2 Van der Louw aan het woord op het congres van de ajc, 1955.
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stellen werden afgeraden door het hoofdbestuur en kregen onvoldoende steun 
van het congres.55 Ondanks dit besluit probeerde de Haagse ajc in 1955 op lo-
kaal niveau toch tot samenwerking met andere organisaties te komen.56

 Als lid van het hoofdbestuur zou Van der Louw nog beter zijn stem kunnen 
laten horen. In 1954 deed hij voor het eerst een gooi naar een landelijke be-
stuurszetel, tevergeefs.57 Op het congres in 1955 droeg het hoofdbestuur hem 
zelf voor. Een aantal afdelingen uitte bezwaren tegen hem, waarvan alleen Van 
der Louws niet nader gespecificeerde ‘houding in het kaderkamp’ in het con-
gresverslag werd vermeld. Er ontstond enig tumult en de voorzitter moest de 
rust herstellen. Het was niet allemaal even tactvol en vriendelijk wat er werd 
geroepen, viel in een ander verslag te lezen. Van der Louw werd, als enige van 
de zeventien voorgedragen kandidaten, met een tegenkandidatuur geconfron-
teerd. Met 775 tegen 822 stemmen werd hij opnieuw niet gekozen.58 In het 
voorjaar van 1956 deed hij een derde poging, nu zelf als tegenkandidaat. We-
derom kwam hij niet in het hoofdbestuur, hij verloor de stemming afgetekend: 
45 tegen 6, met 6 onthoudingen.59 Van der Louw wilde zich laten gelden en was 
een doorzetter, zo maken zijn aanhoudende pogingen om door te dringen tot 
het hoofdbestuur duidelijk.

‘Dictatortje eerste klas’

Van der Louws uitgesproken ideeën over vernieuwing van de ajc maakten hem 
tot een controversiële figuur. Dat bleek op het congres in 1955. Ook in zijn eigen 
afdeling riep hij weerstand op. Met zijn pogingen meer jongeren aan te spreken 
met een eigentijdse stijl verwaarloosde Van der Louw de ideële achtergronden 
van de organisatie, meenden sommigen. De ajc was immers meer dan een 
‘gezellige vereniging’.60 Een eigentijdse ajc hield als vanzelf in dat de jongeren-
organisatie haar eigenheid dreigde te verliezen, gewoner werd.61 De verschillen 
van inzicht over de vraag hoe het ajc-werk vormgegeven moest worden ont-
aardden eind 1955, begin 1956 in een conflict in het Haagse ajc-bestuur. 
 Het landelijke hoofdbestuur stond niet bij voorbaat afwijzend tegenover expe-
rimenten, zoals op het congres in 1955 werd meegedeeld. Van der Louw werd dat 
jaar niet voor niets ‘na uitvoerige besprekingen’ door het hoofdbestuur als kandi-
daat voorgedragen. Toch namen bij het hoofdbestuur de bezwaren over het ei-
gengereide optreden van de lokale afdeling toe. Het landelijk bureau werd onvol-
doende serieus genomen, luidde het verwijt. Congresbesluiten en aanwijzingen 
werden genegeerd, voor scholing van kaderleden was nauwelijks interesse.62 Dit 
alles leidde ertoe dat het hoofdbestuur eind 1955 het gesprek zocht met de Haag-
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se afdeling. Een hoofdbestuurslid zou enige tijd toezicht houden op het lokale 
afdelingsbestuur om zich een juist beeld te vormen van de situatie.63

 Begin januari 1956 vond er een zeven uur durende vergadering van het 
Haagse ajc-bestuur plaats, waarbij de principiële meningsverschillen over het 
ajc-werk naar voren kwamen. Van der Louw en enkele anderen dienden een 
voorstel in tot het uit hun functie ontheffen van twee bestuursleden, omdat die 
niet achter het beleid van het Haagse bestuur zouden staan. Dit voorstel werd 
verworpen. Hierna legden vijf leden, onder wie Van der Louw, hun bestuurs-
functie neer.64 Het gedecimeerde bestuur ging, gesteund door het landelijke 
hoofdbestuur, door en plande eind februari een buitengewone ledenvergade-
ring van de afdeling om een nieuw voltallig bestuur te kiezen dat bereid was 
meer in de pas te lopen. In de tussentijd probeerden de afgetreden bestuursle-
den steun te verwerven onder leden, zodat ze opnieuw in het bestuur zouden 
komen en hun stempel op de afdeling konden blijven drukken. Van der Louw 
had het in zijn dagboek over een ‘revolutionair comité’ dat ‘oppositieplannen’ 
beraamde. Die plannen slaagden: de afgetreden leden werden door de leden-
vergadering terug in het bestuur gekozen.65

 Na de buitengewone ledenvergadering in februari 1956 stuurden negen 
voormalige Haagse bestuursleden een brief aan het hoofdbestuur, waarin zij 
hun teleurstelling over de hele gang van zaken uitten. In de brief komt Van der 
Louw naar voren als degene die de koers van de Haagse ajc bepaalde. Van der 
Louw, die het ‘geheel van “moderniseren” van de A.J.C. […] erdoor wilde wrin-
gen’, overheerste voorzitter Knaapen altijd geheel. ‘Altijd weer was het André 
die alles bepraatte en de mensen een bepaalde beslissing liet nemen. […] Te-
genspreken werd niet meer nodig geacht omdat hij toch altijd weer de mensen 
wist te overtuigen.’ Een van zijn voornaamste opponenten in de lokale ajc zet-
te in een eerdere brief aan het Haagse bestuur Van der Louw zelfs weg als een 
autoritair figuur en een ‘dictatortje eerste klas’.66 De grondbeginselen van de 
organisatie stonden bij hem volgens de negen briefschrijvers niet voorop. Deze 
al wat oudere ajc’ers waarschuwden voor ‘de zeer vrije opvatting van André 
over levenshouding’ waardoor mogelijk zeer veel jongeren werden beïnvloed: 
‘Hij is voor zeer vele leden en in hoofdzaak de jongeren een soort halfgod.’67 
 Ook los van deze negatief getoonzette brieven ontstaat er van Van der Louw 
een paradoxaal beeld. Enerzijds komt hij naar voren als een persoon die domi-
nant was, overwicht had in de Haagse afdeling en weinig ruimte liet aan degenen 
die anders over de ajc dachten dan hij. Anderzijds was hij wel populair bij veel 
leden en wist hij mensen te enthousiasmeren. In Rooie Kool werd door een van 
zijn mederedactieleden schertsend over hem geschreven: ‘Als ik iets slechts over 
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André zou durven schrijven, krijg ik waarschijnlijk de halve verontwaardigde 
ajc op mijn dak […] Daarom heb ik besloten het maar met mijn geweten op een 
akkoordje te gooien en André wat eenzijdiger te belichten. Een van zijn beste 
eigenschappen is wel, dat hij nooit zal proberen iemand te beïnvloeden. Ik zal een 
voorbeeld geven: Laatst was hij …. Hé, ik kan niet zo gauw een voorbeeld vinden, 
wel van het tegendeel natuurlijk, maar uitzonderingen bevestigen de regel.’68 Een 
aantal leiders van Haagse Trekvogelgroepen merkte in een bestuursvergadering 
op soms het gevoel te hebben niet tegen André op te kunnen.69 In 1958 kreeg Van 
der Louw het verzoek zijn ‘bekende invloed’ nog eens aan te wenden om de boel 
in de soos weer een beetje op gang te brengen.70 Van der Louw was zich zelf ter-
dege bewust van zijn organisatorische en enthousiasmerende vermogens. Hij 
kreeg wel eens het gevoel, schreef hij in zijn dagboek, ‘dat overal waar ik werk iets 
kan ontstaan, maar dat het langzaam of snel verdwijnt als ik verdwijn’.71

 De hem goedgezinde voorzitter Knaapen typeerde Van der Louw tijdens een 
vergadering als iemand die bij samenwerking de zaken scherp stelde, maar wel de 
sfeer goed probeerde te houden.72 Kijken we niet naar wat anderen over hem 
zeggen, maar naar zijn gedrag, dan lijkt het beeld te kloppen van Van der Louw 
als iemand die de zaken op scherp stelde. Hij was degene die in een brief aan het 
Haagse bestuur duidelijkheid wenste en suggereerde dat twee medebestuursle-
den moesten opstappen.73 Ook tijdens een treffen van het Haagse bestuur met 
een delegatie van het hoofdbestuur in december 1955 ging hij in de aanval. Het 
hoofdbestuur somde tijdens die bijeenkomst een aantal kritiekpunten op, onder 
meer over het artikel over alcoholgebruik in Rooie Kool en vermeend ongedisci-
plineerd gedrag van Haagse ajc-leden tijdens een kamp. Om te voorkomen dat 
het een onvruchtbaar gesprek op details zou worden wilde Knaapen niet op elk 
punt afzonderlijk ingaan. Van der Louw was het hier niet mee eens, een voor een 
ging hij de punten langs om de kritiek te ontkrachten.74 Hij zocht de confrontatie 
op als het erop aankwam en liet niet over zich heen lopen.
 Na de buitengewone ledenvergadering konden de hernieuwd gekozen be-
stuursleden tevreden zijn. Voorzitter Knaapen en secretaris Van der Louw hing 
op dat moment echter een royement als ajc-lid boven het hoofd. Twee weken 
voor de ledenvergadering was daartoe een advies uitgebracht aan het hoofdbe-
stuur, vermoedelijk door het hoofdbestuurslid dat toezicht moest houden op 
de situatie in Den Haag. Knaapen en Van der Louw werd verweten geen ver-
trouwen te hebben in het hoofdbestuur en het niet eens te zijn met de uitgangs-
punten van de ajc. Ze zouden hun opvattingen in Den Haag ondanks statutai-
re bezwaren en op vaak ondemocratische wijze hebben willen doorvoeren en 
stemming hebben gemaakt tegen het hoofdbestuur.75 In zijn dagboek uitte Van 
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der Louw zijn grote verwondering over dit verwijt.76 Het duurde vier maanden 
voordat het hoofdbestuur besloot hen toch niet uit de organisatie te zetten. 
Tegelijk werden ze wel ongeschikt verklaard voor een leidende functie in de 
ajc, omdat ze onvoldoende bereidheid toonden het werk in Den Haag te toet-
sen aan de in de ajc geldende maatstaven. Formele gevolgen had deze verkla-
ring echter niet.77 Knaapen en Van der Louw konden aanblijven en hun werk in 
de ajc gewoon voortzetten. 
 Van der Louw deed in de tweede helft van de jaren vijftig flink wat organisa-
tie- en bestuurservaring op in de ajc. Elke week bezocht hij meerdere vergade-
ringen, die hij soms voorzat: van het bestuur, de soos, de Rooie Kool-redactie, 
de Rode Wachten en allerlei groepjes waarvan hij deel uitmaakte. Regelmatig 
sprak hij groepen ajc-leden toe. In de zomer van 1955 leidde hij een Rode 
Wachtenkamp op Ameland, in 1956 een tiendaagse trip van een groep ajc’ers 
naar Parijs en in 1957 naar de Bourgogne. In 1958 was hij medeorganisator van 
een reis van twee weken naar Joegoslavië, waarbij ze onder meer Mostar en 
Dubrovnik aandeden en werden ontvangen door lokale autoriteiten. In zijn 
dagboek was hij lyrisch over ‘dit goddelijke land met die heerlijke mensen’.78 
Weer terug in Nederland voelde het maar kil aan, zowel het weer als de om-
gangsvormen.79 Het jaar erop volgde een uitwisseling met een Joegoslavische 
jongerengroep. Van der Louw ontwikkelde een liefde voor dat land die hij zijn 
leven lang zou blijven koesteren.80

 Op landelijke ajc-bijeenkomsten en weekenden was hij er getuige van hoe 
de jeugdorganisatie haar zoektocht naar haar maatschappelijke plaats en taak 
voortzette. Dit bleek niet eenvoudig in een tijd van groeiende welvaart, waarin 
schoolgaande jongeren in hun vrije tijd steeds minder behoefte voelden ver-
maakt te worden in ajc-verband.81 Er werd zelfs gesproken over een crisis. In 
september 1956 sprak de voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de 
PvdA en fractievoorzitter van de Amsterdamse gemeenteraad Joop den Uyl het 
ajc-kader toe. Volgens hem haalden jongeren niet meer hun hele levensvervul-
ling uit de maatschappelijke strijd en waren de tegenstellingen in de samenle-
ving minder groot geworden.82 Van der Louw was niet onder de indruk van de 
toespraak. Den Uyl toonde zich in zijn ogen een ‘typische pessimist’ die het 
‘bekende cultuurcrisis verhaaltje’ hield. ‘Niet bevredigend’, noteerde hij in zijn 
dagboek.83

 Landelijk ajc-voorzitter Maurits van Haalen trok op het congres van 1957 de 
consequenties uit de gedachtewisseling over de taak van de ajc. In de ope-
ningstoespraak stelde hij dat er in de ajc de afgelopen jaren veel veranderd 
was, zonder dat er een nieuw perspectief was ontstaan. Het doel mocht niet 
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slechts zijn bezigheden te creëren. Het zou moeten gaan om het creëren van 
een nieuwe samenleving, tegenstellingen tussen individuen en groepen moes-
ten worden overbrugd. Hiervoor moesten oude patronen worden doorbroken. 
Volgens hem kon de ajc daarom beter opgeheven en getransformeerd worden 
in een nieuwe jeugdorganisatie. Hoe die organisatie eruit zou zien was nog 
onduidelijk, dat moest de komende tijd worden onderzocht. De woorden van 
Van Haalen waren nog weinig concreet, maar gaven wel de richting aan die de 
ajc vanaf dat moment op zou gaan.84

 Op datzelfde congres werd de ongeschiktheidsverklaring van Van der Louw 
en Knaapen als ajc-leiders opgeheven. Een motie daartoe van de afdeling Den 
Haag werd aanvankelijk nog verworpen. Op de tweede dag van het congres 
kwam het hoofdbestuur hier echter op terug. Het wilde een dikke punt achter 
de ‘kwestie Den Haag’ zetten. Het congres stemde nu met algemene stemmen 
in.85 In één moeite door werd Van der Louw, na drie mislukte pogingen, in het 
hoofdbestuur gekozen. Enkele dagen later ontving hij een brief van een ajc’er 
die hem feliciteerde met zijn benoeming: ‘Eindelijk heb je nu de bekroning op 
je streven naar nieuwe vormen.’86 
 Ruim een maand na het congres van mei 1957 stopte Van der Louw als secre-
taris van de ajc in Den Haag. In een stukje ter afscheid kreeg hij lof toege-
zwaaid voor zijn inzet nieuw leven te blazen in de Haagse ajc. Bewondering 
oogstte hij voor zijn moed om ondanks moeilijkheden altijd door te gaan met 
het werk.87 Al eerder had hij zijn werkzaamheden als Rode Wachtenleider over-
gedragen en dat jaar stopte hij ook als redactielid van Rooie Kool. Dit had alles 
te maken met zijn verhuizing in de zomer van 1957 van Den Haag naar Hilver-
sum als gevolg van een nieuwe baan bij de vara, waar hij als administratief-or-
ganisatorisch medewerker bureauwerk ging doen voor de gids van de socialis-
tische omroep. Hij bleef desondanks nauw betrokken bij de ajc in Den Haag, 
vooral bij de jeugdsociëteit, die vanaf november 1957 in een iets andere vorm 
verderging onder de opmerkelijke naam ‘waid-scrien’ en waarvan hij nog ruim 
twee jaar voorzitter bleef.88 Bijna elke zaterdagmiddag legde hij na werktijd op 
zijn Vespa-scooter de kleine tachtig kilometer van Hilversum naar Den Haag af 
om daar het weekeinde door te brengen.
 Ook vanwege zijn relatie met zijn vriendin Corinna ging Van der Louw na 
zijn verhuizing nog vrijwel elk weekend naar Den Haag. Corinna de Weerdt, 
die vier jaar jonger was dan hij, had hij leren kennen in de ajc. In het voorjaar 
van 1956 kregen ze verkering. Zij volgde een opleiding tot kleuterleidster en 
had een grote interesse in kunst. Regelmatig bezochten ze samen een kunstten-
toonstelling. Ze kwam uit een vergelijkbaar sociaal milieu als Van der Louw: 
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haar vader was slager. Al snel was ze kind aan huis bij het gezin Van der Louw, 
na een halfjaar bleef ze in de weekenden vaak logeren. Van der Louw schreef in 
zijn dagboek veel over zijn relatie met Corry, zoals hij haar consequent noem-
de. Ruzie en innige momenten wisselden elkaar af. Volgens Andrés zus Wil van 
der Louw, die haar hele leven goed met Corinna bevriend bleef, kon ze nogal 
dominant zijn, ze liet zich niet makkelijk op andere gedachten brengen. Dat 
botste soms met André. Aan het einde van 1956 keek Van der Louw in zijn 
dagboek terug op het afgelopen jaar, en over zijn verhouding tot Corinna 
schreef hij: ‘Een nieuwe Eva waar ik erg aan hecht maar wie ik nog steeds geen 
eeuwige (misschien zelfs geen tijdelijke) trouw kan verzekeren.’89

 Zijn verhuizing naar Hilversum bracht in dat opzicht geen verbetering in de 
liefdesrelatie. Volgens Van der Louw was zijn verhuizing naar Hilversum ook 
een poging losser te komen van Corinna.90 Dat gebeurde echter nauwelijks. In 
zijn dagboek worstelde Van der Louw met de perikelen waarmee de verhou-
ding gepaard ging. Die kwamen voor een groot deel voort uit verscheidene 
doordeweekse affaires die hij in die jaren in Hilversum had, onder meer met 
vara-medewerksters, en die soms meerdere maanden voortsleepten. Hierover 
speelde hij geen of maar ten dele open kaart met Corinna, die hij ondertussen 

2.3 Corinna de Weerdt, ca. 1956.  2.4 Pasfoto André van der Louw, ca. 1956.
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in de weekenden bleef zien. Een definitieve punt leek hij niet achter zijn relatie 
met Corinna te kunnen zetten, hoewel hij er wel enkele halfslachtige pogingen 
toe deed. Voor een breuk deinsde hij uiteindelijk steeds terug, ook omdat hij 
haar niet wilde kwetsen, reflecteerde hij voor zichzelf. Bovendien: de vrijheid 
lokte wel, maar eenzaamheid ‘in godsnaam niet’.91 
 In zijn dagboek leek hij de verantwoordelijkheid voor de relatieperikelen 
van zich af te schuiven door de zaken zo voor te stellen alsof ze hem overkwa-
men. Op 4 juli 1958 noemde hij zichzelf ‘zonder te jagen toch een vrouwenja-
ger’, om vervolgens de relaties met een viertal vriendinnen beknopt na te lopen. 
Bij sommige relaties draaide het voor hem om sympathie, aantrekkingskracht 
en spanning, terwijl hij zijn relatie met ene Noortje als ‘spielerei’ afdeed.92 In 
1959 kwam de breuk met Corinna alsnog. Zij besloot vervolgens een jaar lang 
als au pair op het Engelse eiland Jersey te gaan werken, onder meer om afstand 
van Van der Louw te kunnen nemen.93 Toen het moment van afscheid nemen 
daar was, keek hij geëmotioneerd terug: ‘We zijn nu drie jaar met elkaar omge-
gaan, hebben samen soms genoten, de gelukkigste ogenblikken gekend en de 
grootste soms verscheurende narigheid gehad. We zijn ondanks alle onzeker-
heid onbeschrijfelijk sterk aan elkaar gehecht. Maar we konden niet verder. 
Daarom dit afscheid. Daarom dit afscheid. De tranen verschijnen even. Dag 
lieve Corry.’94 Het zou geen definitief afscheid worden.

Ruimte en Begin

Na het ajc-congres van mei 1957 werd er veel geschreven en gesproken over de 
nieuw op te richten organisatie. Van der Louw pleitte er in het hoofdbestuur 
tevergeefs voor dat oudere leiders de jeugdbeweging zouden verlaten, zodat er 
plaatsgemaakt werd voor jongeren. Hij wilde dit onderwerp niet uit de weg 
gaan, ook niet als hij daarmee ‘op gevoelige tenen’ ging staan, zoals hij het zelf 
noemde.95 De ajc probeerde andere jeugd- en jongerenorganisaties voor een 
nieuwe, open jeugdbeweging te interesseren. De weerklank was echter gering.96 
Het hoofdbestuur ging desondanks verder op de ingeslagen weg. In april 1958 
noteerde Van der Louw in zijn dagboek dat hij ‘uit de stroom van verwarde 
notities, gesprekken en onderhandelingen’ eindelijk langzaam iets zag ont-
staan.97 
 Van der Louw bemoeide zich hoofdzakelijk met de op te richten organisatie 
voor leden boven zestien jaar. Hij maakte in dat verband deel uit van de werk-
groep B’58, waarbij B voor Begin stond. In gesprekken die plaatsvonden met 
organisaties als Nieuwe Koers, de studentenvereniging Politeia en de vak-
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bondsjongeren van Jonge Strijd toonde Van der Louw zich een uitgesproken 
tegenstander van een socialistisch profiel voor de nieuwe jongerenorganisatie. 
Politiek moest in zijn ogen niet vooropstaan, het ging immers om het mogelijk 
maken van een ontmoeting tussen jongeren van verschillende achtergrond en 
overtuiging. Dit was in overeenstemming met de lijn die door het hoofdbe-
stuur was gekozen. De nieuwe organisatie moest zich niet voor sommige jon-
geren afsluiten door in politieke zin eenduidig stelling te nemen.98 Van der 
Louw schreef in januari 1959, vlak voor de oprichting van de nieuwe jeugdbe-
weging, dat hij afgezien van de liefde, deze tijd als een gelukkige zal herinneren: 
‘Ik zit midden in allerlei activiteit, overal groeit iets, er gebeurt iets, een redelijk 
geluk.’99

 Op 28 februari 1959 werd de ajc opgeheven, het hoofdbestuur trad terug. 
Een verslaggever van Vrij Nederland signaleerde dat de sfeer veranderd was: 
‘Geen manchester plusfours, maar broeken met smalle pijpen; geen degelijke 
blauwe jurken, maar petticoats vergarende rokken; geen organisatievlag maar 
een rood-wit-blauwe vlag om het spreekgestoelte – het waren de symbolen die 
het laatste ajc-congres kenmerkten.’100 De volgende dag werd Jeugd en Jonge-
ren Centrum Ruimte opgericht, een bijeenkomst die werd opgeluisterd met 
een optreden van Ramses Shaffy. Er kwamen veel nieuwe namen in het be-
stuur. De meesten waren afkomstig uit jeugd- en jongerenwerk, dat voorheen 
naast de ajc bestond. Maurits van Haalen bleef wel een centrale rol vervullen.101 
Ruimte bestond uit B’58 (al snel Begin genoemd) voor de jongeren boven zes-
tien, Jeugdstad Imagopolis voor de twaalf- tot zestienjarigen en Kindervrien-
denwerk (later Bibit) voor de jongsten, elk met een eigen bestuur.102 
 Van der Louw sprak als pas gekozen bestuurslid van Begin op het ope-
ningscongres in Amsterdam de overvolle zaal toe over de betekenis van het 
werk. Hij liet blijken niet veel op te hebben met de ‘bekende kreten en rekbare 
begrippen’ als vrijheid, gerechtigheid en menselijke verbondenheid die in de 
beginselverklaring van Ruimte waren opgenomen. Hij gaf aan ‘onmiddellijk 
schichtig’ te worden wanneer ‘één of andere profeet of naprater achter een ka-
theder […] dergelijke versleten kreten bralt, ook wanneer die lieden de allure 
van vernieuwertjes hebben’, en voegde daar zelfbewust aan toe: ‘wie ben ik dat 
ik nu achter zo’n geval sta’. Het ontbrak nog aan de ‘wezenlijker begrippen’, al-
dus Van der Louw, die beter aansloten bij het ‘levensgevoel’ van zijn generatie. 
Maar al waren veel zaken nog niet uitgekristalliseerd, hield hij zijn publiek 
voor, de wezenlijke inhoud was duidelijk. Essentieel was dat jongeren de kans 
kregen hun eigen bijdrage te leveren aan Begin. De organisatie moest ontplooi-
ingsmogelijkheden bieden op geestelijk, artistiek en lichamelijk gebied. Begin 
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wenste een plaats te scheppen waar ‘jongeren van zeer verschillende religieuze 
of politieke overtuiging, of zelfs zonder deze’ elkaar konden treffen en van ge-
dachten wisselen. Zo zouden ze, in het klein beginnend, pogen een betere ma-
nier van samenleven te creëren. De opzet was decentraal: lokale groepen  
die waren aangesloten dienden hun eigen activiteiten te ontplooien. Van der 
Louw somde enkele suggesties op voor initiatieven die de ontmoeting tus- 
sen jongeren konden faciliteren: sociëteiten, eethuisjes, expositieruimten,  
debating-clubs, een moderne jeugdkrant voor boven-zestienjarigen en een jeugd-
reisbureau.103 ‘De reactie is fijn, applaus is warm en later vele handen en compli-
menten.’ In zijn dagboek keek hij tevreden terug op deze dag waarop hij ‘de be-
langrijke jongen’ had uitgehangen.104

 Van der Louw manifesteerde zich ook in Begin als een organisator die de 
controverse niet schuwde. Met enkele anderen organiseerde en leidde hij het 
driedaagse pinksterkamp ‘Ran-D-Voe’ op het aloude ajc-terrein in Vierhou-
ten. Het had als motto ‘ken je eigen verantwoordelijkheid’ en trok ruim zes-
honderd bezoekers. Het programma begon zaterdagavond gevarieerd met on-
der meer cabaret, liedjes en pantomime. Tussendoor trad Marcel Thielemans 
van het aan de vara verbonden jazzy dansorkest The Ramblers op. Het eindig-
de ’s nachts om 04.00 uur met het draaien van plaatjes. Bij voorbaat omstreden 
was de verkoop van wijn in de Zonnehal; de volgende dag was een discussie 
over alcoholgebruik gepland. Op zondag en maandag stonden onder meer een 
kunstenaarsmarkt, modeshow, sportactiviteiten, een creatief spel en een film-
voorstelling op het programma. Remco Campert las voor uit eigen werk en er 
speelde een jazztrio onder leiding van Pim Jacobs. Zondagavond kon er weer 
worden gedanst. De organisatie toonde haar goede wil naar gelovigen met een 
door een dominee geleide protestantse openluchtdienst op de zondagochtend. 
Voor katholieken was vervoer geregeld naar een mis in Nunspeet; slechts één 
bezoeker maakte daar gebruik van.105

 Hoewel er ook positieve geluiden waren, kregen Van der Louw en de andere 
organisatoren flink wat kritiek te verduren, zowel vanuit de hoofdbesturen van 
Ruimte en Begin als van individuen die zich in brieven beklaagden. Het feest 
zou te weinig gemeenschappelijke momenten hebben gecreëerd en was te veel 
gericht op jongeren uit de grote steden. De meeste pijlen werden echter gericht 
op de verkoop van wijn.106 Van der Louw zal deze kritiek bekend zijn voorge-
komen. In de Haagse soos was hij ook al eens onder vuur komen te liggen, toen 
er op een Franse thema-avond een glaasje wijn was geschonken.107 Maar dat 
was in de ajc, waar geheelonthouding een streven was. Volgens Van der Louw 
moest het Ran-D-Voe-festijn juist een breuk met het ajc-verleden markeren. 
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Hij wilde met de nieuwe organisatie ‘volkomen opnieuw beginnen’, onbelast 
door veertig jaar traditie, ‘hoe mooi die mijns inziens ook is’.108 Maurits van 
Haalen meende echter dat er vooral een negatieve werking van het pinksterfes-
tival uitging en dat het eraan bijdroeg dat de oude ajc-achterban zich van 
Ruimte distantieerde.109

 De decentrale opzet van Begin leidde ertoe dat het contact tussen het hoofd-
bestuur en de lokale groepen te wensen overliet.110 Het lokale jongerenwerk 
stond er na enige tijd zeer verschillend voor. Enkele steden hadden een vol-
waardige Begin-afdeling, die probeerde met een sociëteit het werk vorm te ge-
ven. In andere plaatsen kwam men bijeen alsof de ajc nooit was opgeheven of 
kwam wel een groepje jongeren bij elkaar, maar niet als deel van Begin. In een 
groot aantal plaatsen was het jongerenwerk helemaal stilgevallen na de ophef-
fing van de ajc.111 Van der Louw en andere bestuursleden probeerden met een 
herfstconferentie over jeugdsociëteiten en bezoeken aan de afdelingen de boel 
in gang te houden. Toch kwam het werk in veel plaatsen onvoldoende van de 
grond.
 In maart 1960 vond de eerste Algemene Vergadering van Begin plaats. Hans 
van der Werf, een jonge hervormd predikant afkomstig uit het kerkelijke jeugd-
werk, was inmiddels voorzitter geworden. Tijdens die bijeenkomst werd de 
wens uitgesproken dat het hoofdbestuur meer zou inspireren en stimuleren. 
De aanvankelijk prettige sfeer sloeg gedurende het plenaire gedeelte langzaam 
om in een kritische stemming ten opzichte van het gevoerde beleid. Er werd 
zelfs een motie van wantrouwen ingediend. Voordat tot stemming werd over-
gegaan nam Van der Louw het woord. Met een ‘stijlvol betoog’, stond in het 
verslag van de vergadering, wist hij de tot dat moment zeer gespannen sfeer 
weg te nemen. Van der Louw merkte wederom dat hij de sfeer goed aanvoelde 
en als spreker over overtuigingskracht beschikte. De stemming was na zijn in-
terventie nog slechts een formaliteit.112 Van der Louw, die herkozen was als se-
cretaris, voelde echter niets voor de geuite wens dat het bestuur meer leiding 
zou gaan geven. Door zijn ervaringen binnen de ajc was hij erg gebrand op 
autonomie. De lokale groepen moesten volgens hem zelf het initiatief nemen, 
liet hij op de eerstvolgende bestuursvergadering weten.113 Het probleem was 
echter dat daar weinig van terechtkwam.
 Van der Louw hield zich in Begin in 1960 vooral bezig met twee zaken: de 
organisatie van een pinksterfestival voor ‘teenagers’, samen met het latere 
PvdA- Kamerlid Eef Postema, en het onderzoeken van de mogelijkheden voor 
de uitgifte van een jongerenblad. Het tienerkamp richtte zich op vijftien- tot 
achttienjarigen; van wijnverkoop was geen sprake. Wel was er een modeshow, 
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talentenjacht, jivewedstrijd, cabaret, jazzmuziek en een optreden van The Blue 
Diamonds, een duo dat kort daarop wereldwijd zou doorbreken met hun uit-
voering van het liedje ‘Ramona’.114

 Het plan om een jongerenblad uit te brengen leefde al vanaf de oprichting. 
Ruimte had weliswaar een eigen periodiek overgenomen uit de ajc-tijd, Vorm, 
maar dit was niet het aansprekende tijdschrift dat de organisatie voor ogen 
stond. Van der Louw had wel ideeën hoe zo’n blad eruit zou moeten zien, hij 
noemde het Duitse tijdschrift Twen als mogelijk voorbeeld.115 Hij trok het initi-
atief naar zich toe en onderzocht de mogelijkheden. Het zou een onafhankelijk 
blad moeten worden. Het tijdschrift moest groots, royaal en uiterst verzorgd 
worden en daarom commercieel van opzet zijn. ‘De sfeer? Botsende meningen, 
eerlijke voorlichting, ironische toon, soms wat cynisch, seks en mode, jazz, kri-
tisch, gezellig, et cetera.’116 Van der Louw rapporteerde in maart 1960 aan zijn 
medebestuursleden dat er hard gewerkt werd aan een proefnummer. Hij had al 
contact met journalisten, een reclameman en een vormgever. Met deze ambiti-
euze plannen was het de vraag hoe de verhouding tussen Begin en het tijd-
schrift zou moeten worden. Van der Louw vroeg het bestuur daarover na te 
denken.117 Het lijkt er niet op dat hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt.
 In november 1960 verscheen het eerste nummer van het Nederlandse Twen, 
een groots, royaal en uiterst verzorgd tijdschrift zoals Van der Louw voor ogen 
had gestaan. Hij was een van de redacteuren van het blad. Over een relatie met 
Begin werd evenwel met geen woord gerept, er stond geen woord over de 
kwakkelende jongerenorganisatie in. Het hoofdbestuur van Begin keek hier 
ruim een jaar later verbitterd op terug. Het had voor het jongerenblad veel be-
sprekingen gevoerd en voorbereidend werk verricht. In het stadium van con-
cretisering was de bevoegdheid hierover aan Van der Louw gedelegeerd. Die 
was er, aldus het bestuur, helaas niet in geslaagd om het jongerenblad in Be-
gin-kringen te houden.118

 Hoe meer tijd Van der Louw besteedde aan Twen, hoe minder betrokken hij 
was bij Begin. Dit had ook te maken met keuzes van het bestuur waar Van der 
Louw het niet mee eens was. Voorzitter Van der Werf constateerde dat de be-
weging er onvoldoende in slaagde om jongeren met verschillende politieke en 
levensbeschouwelijke achtergronden elkaar te laten ontmoeten. Zo kon Begin 
geen bijdrage leveren aan een nieuwe, ontzuilde samenleving. Volgens het be-
stuur was bezinning nodig op de vraag hoe de ideeën die ten grondslag lagen 
aan Begin, in het vormingswerk tot uitdrukking konden komen. Er werd een 
commissie gevormd die zich over deze kwestie zou buigen; overige activiteiten 
werden voorlopig stilgezet.119 Van der Louw was al sinds de plannen voor op-
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richting van de jongerenorganisatie van mening dat aan uitgewerkte achter-
gronden bij het werk niet zo’n behoefte was. Als de ontmoeting tussen jongeren 
maar plaats zou vinden, dan zou de rest vanzelf wel komen.120 In de commissie 
die zich over dit vraagstuk boog nam hij geen zitting.121 Niet lang daarna trad 
Van der Louw ook terug als hoofdbestuurslid.122 Hiermee kwam een einde aan 
zijn bestuursactiviteiten in de jeugdbeweging. Door gesprekken te voeren met 
hervormde, protestantse en katholieke jeugdorganisaties probeerde het be-
stuur van Begin nog wel de gewenste doorbraak in het jongerenwerk te realise-
ren.123 Dit bleek tevergeefs. Begin, en dat gold evenzeer voor de overkoepelende 
organisatie Ruimte, kwijnde langzaam weg.124 

*

Van der Louw had zich in gesprekken voorafgaand aan de oprichting van 
Ruimte en Begin duidelijk uitgesproken tegen een socialistisch profiel van de 
nieuwe jeugdbeweging. Was Van der Louw zijn socialistische opvattingen in de 
loop van de jaren vijftig verloren? Hij had zich zodra hij achttien jaar oud werd 
aangemeld als lid van de PvdA. In een van zijn eerste bijdragen aan een ajc-
blad beschreef hij zijn euforie, toen hij, met zijn vader gekluisterd aan de radio, 
de einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 1952 hoorde: ‘We slaken 
een schreeuw van plezier, geven elkaar een hand en een slapende moeder moet 
absoluut wakker gemaakt worden om de goede uitslag te vernemen.’ De PvdA 
had gewonnen, was in zetels even groot geworden als de Katholieke Volkspartij 
(kvp), en in stemmen zelfs net iets groter. Achter Van der Louws raam hing het 
verkiezingsaffiche met daarop groot het gezicht van PvdA-leider Willem Drees. 
Van der Louw liep de volgende dag rond ‘met een gezicht of ik de man was, die 
de verkiezingen gewonnen had’. Hij liet met dit artikel zien dat hij betrokken 
was bij de partij, al schemerde er ook voorzichtige kritiek door. Hij hoopte, nu 
de PvdA groter was geworden, op een ‘iets consequentere politiek’, meer in lijn 
met de democratisch-socialistische beginselen.125

 Hij bleef lid van de PvdA, volgde de ontwikkelingen in de landelijke politiek 
en zijn enthousiasme bij verkiezingsoverwinningen van zijn partij werd niet 
minder groot. ‘Fantastisch!’ schreef hij in zijn dagboek nadat de PvdA bij de 
landelijke verkiezingen in 1956 met 34 zetels de grootste werd.126 Hij hielp ook 
bij het verspreiden van verkiezingsmateriaal en bezocht zo nu en dan een par-
tijbijeenkomst. Toch voelde Van der Louw zich in de PvdA niet altijd op zijn 
plek: ‘Ouderen zingen jeugdliedjes, jongeren houden demonstratief hun mond,’ 
noteerde hij op 22-jarige leeftijd na een in zijn ogen weinig geslaagde partijbij-
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eenkomst.127 Hij worstelde als twintiger met zijn politieke identiteit, constateer-
de hij later terugblikkend. Hij ervoer de PvdA als een ‘verzakelijkte partij’, waar 
‘de dingen die in het leven van hem en zijn generatie van belang waren nauwe-
lijks resoneerden’.128 Hij bleef bovendien kritisch over de zijns inziens te grote 
bereidheid van de PvdA om compromissen te sluiten. Partijpolitiek associeer-
de hij op een negatieve manier met machtsdenken.129 Jongeren hadden volgens 
hem nauwelijks het ‘wezenlijke gevoel’ dat ze echt meededen in de politiek.130 
Hij zag de politiek niet als het terrein waar jongeren zich konden laten gelden. 
Geldingsdrang noemde hij ‘een van de belangrijkste eigenschappen van de 
mens’.131 Dat gold zeker voor Van der Louw zelf en in de PvdA zag hij wat dat 
betreft weinig mogelijkheden.
 Hij leek eind jaren vijftig zelfs enigszins te twijfelen aan zijn keuze voor de 
PvdA. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 schreef hij: 
‘Heel vreemd. Ondanks alle betrekkelijkheid van m’n politieke keuze loop ik 
weer met folders van ons aller Pevedea.’132 Datzelfde jaar schreef hij dat het so-
cialisme in zijn partijvorm volkomen was verstard, maar dat de ideologie niet-
temin een bron voor frisse ideeën bleef.133 Zijn politieke engagement was Van 
der Louw niet verloren. Door zijn werk bij de vara bleef hij bovendien nauw 
verbonden met de rode familie.
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Journalistieke aspiraties

In 1960 kreeg Van der Louw een baan als redactiemedewerker van de vara 
Radio tv gids. Tweeënhalf jaar daarvoor was hij bij de vara in Hilversum be-
gonnen als administratief-organisatorisch medewerker. Met zijn aanstelling bij 
de vara-gids was een journalistieke droom werkelijkheid geworden, schreef 
hij op latere leeftijd. Hij trok in retroperspectief een lijn van de misgelopen 
stageplek bij Het Vrije Volk na zijn ulo-examen, via het volgen van colleges 
journalistiek aan het Amsterdamse Instituut voor Perswetenschappen in de ja-
ren vijftig, naar zijn baan op de redactie van de omroepgids. Daar werd volgens 
hem zijn wens om journalist te worden vervuld.1 Als jonge vara-redacteur 
knipte hij zijn bijdragen aan de gids uit en plakte ze als een tastbaar bewijs van 
zijn journalistieke bestaan in keurig bewaarde plakboeken, vier in totaal.2 Jour-
nalistieke aspiraties spraken eerder al uit zijn werkzaamheden voor verschil-
lende ajc-bladen, al leken die evenzeer uitdrukking van zijn wil om een voor-
aanstaande rol te spelen in de jeugdbeweging.
 Die ambitie om zich te doen gelden en zijn interesse in de journalistiek kwa-
men rond 1960 ook tot uiting in zijn redacteurschap bij twee jongerentijd-
schriften: ½ bh² en Twen. ½ bh² was een gestencild en in eigen beheer uitgege-
ven lokaal Haags blaadje, dat Van der Louw maakte met enkele vrienden uit de 
Haagse jeugdbeweging. Twen daarentegen was een prachtig vormgegeven en 
professioneel uitgegeven tijdschrift, gedrukt in een oplage van vijftigduizend 
exemplaren en in heel Nederland te verkrijgen. Van der Louw was behalve re-
dacteur ook een van de initiatiefnemers van Twen. Hoewel de twee tijdschrif-
ten zeer verschillend waren, was er een belangrijke overeenkomst: er ging een 
duidelijke afkeer van paternalisme van uit. Jongeren moesten zelf nadenken, 
eigen keuzes maken en hun leven kunnen leiden zoals zijzelf wensten. Dat ging 
Van der Louw aan het hart, zo had hij ook in de ajc en Ruimte/Begin laten 
blijken. Jongeren moesten de ruimte krijgen om zich op hun eigen wijze te 
manifesteren.
 Van der Louw was in 1957 bij de vara helemaal onder aan de ladder begon-
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nen. Net als de ajc behoorde de vara tot de rode familie. De dynamische om-
geving van de omroep, waar programmamakers wekelijks vele uren radio en 
televisie produceerden, was een heel andere dan het ambtelijke milieu van zijn 
oude werkgever, de Haagse Dienst Sociale Belangen. Elke kans om daadwerke-
lijk deel te hebben aan het creatieve werk bij de vara, en zich bezig te houden 
met culturele en politieke onderwerpen, greep hij in die eerste jaren met beide 
handen aan. Hij liep daarbij al snel aan tegen de politieke lijnen die door de 
vara nauwgezet werden bewaakt. Voor Van der Louw waren deze ervaringen 
een extra stimulans om bij de initiatieven die hij buiten de vara ontplooide, los 
te komen van bevoogding. Pogingen om de cultuur bij de vara van binnenuit 
te veranderen, zoals hij eerder bij de ajc probeerde, waren in de jaren rond 
1960 nog niet aan de orde.

Censuur bij de vara

‘Langzamerhand krijg ik hier wel een paar kansen,’ noteerde de vierentwintig-
jarige Van der Louw op 9 juli 1958 in zijn dagboek.3 Hij was een jaar werkzaam 
bij de vara en had geen spijt van de stap vanuit Den Haag naar de sociaalde-
mocratische omroepvereniging in Hilversum. Het was hem al eerder opgeval-
len dat er ‘zo verdraaid veel jongeren bij de omroep op vrij belangrijke posities’ 
zaten. Heel gek, maar ook ‘machtig’ vond hij dat.4 Hij werkte in zijn eerste jaren 
bij de vara als medewerker op de afdeling Programmabouw, waar onder meer 
de halfjaarlijkse schema’s voor de radio- en televisie-uitzendingen werden ge-
maakt. Hij verrichtte er eenvoudige taken. Zo moest hij voor het jaarverslag tot 
op de minuut nauwkeurig bijhouden hoeveel de vara had uitgezonden op ra-
dio en televisie. Later moest hij onder meer gegevens van vara-programma’s 
leveren voor de omroepgidsen.5 Het Hilversumse omroepmilieu mocht Van 
der Louw hebben aangetrokken, vooralsnog kreeg hij weinig gelegenheid om 
zich bij de vara daadwerkelijk met interessante zaken bezig te houden. Hij 
keek al snel uit naar andere mogelijkheden binnen de omroep.
 In het voorjaar van 1958 leek zich een eerste kans aan te dienen: hij werd 
gevraagd om een proefopname te maken voor het nieuwe muziekprogramma 
op de vrijdagavond, de Radio Jazz Club. Al geloofde hij op voorhand al niet zo 
in zijn kansen, hij was toch teleurgesteld toen hij vernam dat de van de avro 
overgekomen presentator Michiel de Ruyter de baan kreeg.6 Veel liever dan het 
verrichten van administratieve taken of het opknappen van ‘financiële werkjes’, 
waar zijn leidinggevenden hem in de zomer van 1958 voor peilden, zou hij zich 
richten op het maken van programma’s, daar zou hij ‘verdomd graag’ aan wil-
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len werken.7 Enkele maanden later solliciteerde Van der Louw naar de functie 
van assistent-producer-regisseur bij de televisiedienst, al was het maar omdat 
ze hem niet mochten verwijten niet eerzuchtig genoeg te zijn, schreef hij in zijn 
dagboek. Hij ving bot. Begin 1959 deed hij een gooi naar de functie van pro-
gramma-assistent en werd opnieuw teleurgesteld. Er was weinig kans dat hij 
later regisseur zou kunnen worden, hoorde hij bij de afwijzing.8

 Op momenten dat hij van bekenden vernam dat zij wel geluk hadden bij het 
zoeken naar een boeiende baan bespeurde Van der Louw bij zichzelf enige af-
gunst. Zijn leeftijdsgenoot en vriend Frans van Mastrigt, die hij had leren ken-
nen sinds hij in Hilversum woonde, kreeg bijvoorbeeld een vaste aanstelling als 
programmamaker bij de vara-radio. Een dergelijk ‘gelukje’ gunde hij zichzelf 
ook wel, vertrouwde hij zijn dagboek toe. Zijn gevoelens van jaloezie biechtte 
hij overigens ook op aan zijn vriend, dan was hij ervan af en liep hij er niet mee 
rond.9 Peter van Halm, een vriend die hij kende uit de ajc, kwam in oktober 
1958 als productieassistent bij de vara-televisie in dienst en verhuisde ook naar 
Hilversum.
 Van der Louw leerde in het Gooi gaandeweg steeds meer mensen kennen, 
wat ertoe leidde dat hij zich geleidelijk meer thuis begon te voelen in Hilver-
sum. De eerste jaren bracht hij nog veel weekenden door in Den Haag, met 
name vanwege zijn activiteiten in de lokale jeugdbeweging en zijn vriendin 
Corinna. Ook het eenzame gevoel dat hem op zijn kamer in Hilversum be-
kroop dreef hem in de weekenden naar Den Haag. Van der Louw was niet 
graag op zichzelf, hij had een sterke behoefte aan gezelschap. In zijn dagboek 
schreef hij over het ‘eenzame weekend’ nadat hij voor het eerst een zondag in 
Hilversum had doorgebracht. De maandag beschouwde hij als een ‘verlossing’ 
na een dag met niemand een woord te hebben gewisseld. Enkele maanden la-
ter, tijdens een volgend weekend in Hilversum, verveelde hij zich opnieuw: ‘het 
went erg moeilijk’. Na een jaar voelde hij voor het eerst niet meer ‘dat eenzame 
– een weekend alleen in Hilversum – gevoel’.10

 Samen met Van Mastrigt, die de nodige ervaring had als radiomaker, schreef 
Van der Louw enkele tekstbijdrages voor radioprogramma’s van de vara. 
Daartoe namen ze zelf het initiatief. Bij een stuk over Joegoslavië liepen ze aan 
tegen de afdeling tekstcontrole, die programmateksten voor uitzending door-
liep op zaken die botsten met de uitgangspunten van de vara.11 Het maken van 
programma’s vond bij de rode omroep plaats binnen grenzen die in laatste in-
stantie werden bewaakt door de bestuurders. In algemene zin streefde de vara 
vanuit een sociaaldemocratisch perspectief naar een combinatie van culturele 
verheffing en verantwoorde verpozing. Dit liet in de praktijk nog wel enige 
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vrijheid voor omroepmedewerkers, maar bij programma’s met een politieke 
lading was die ruimte zeer beperkt. Teksten die te veel afweken van de lijn die 
de vara voorstond werden geschrapt. In politiek opzicht was de vara aan het 
einde van de jaren vijftig nog volkomen dienstbaar aan de PvdA.12 De verwe-
venheid van omroep en partij werd in die jaren het meest pregnant belichaamd 
door Jaap Burger. Hij combineerde het voorzitterschap van de vara tien jaar 
lang, van 1952 tot 1962, met het fractievoorzitterschap van de PvdA in de Twee-
de Kamer. Hij was bepaald niet de enige vara-bestuurder met een functie in de 
partij. Ook andere omroepen waren in die tijd nog nauw verbonden met een 
politieke partij, zoals de ncrv met de arp en de kro met de kvp.
 Met hun dertien minuten durende Joegoslavië-bijdrage bedoeld voor het 
radioprogramma Vrijbuiter zochten Van der Louw en Van Mastrigt welbewust 
de grenzen op van wat mogelijk was bij de vara. Hun tekst had de vorm van 
een liefdesverklaring. ‘Zozeer heeft m’n hart je lief…’ was de titel die ze meega-
ven aan het stuk, waarin ze het land en zijn bevolking geestdriftig bezongen.13 
Joegoslavië was kort na de Tweede Wereldoorlog een communistisch land ge-
worden onder leiding van partizanenleider Tito. Het regime voer sinds 1948 
een koers onafhankelijk van de Sovjet-Unie en streefde actief naar een onge-
bonden buitenlandse politiek ten tijde van de Koude Oorlog. In de jaren vijftig 
zette het een proces in gang van liberalisatie en decentralisatie van politiek en 
economie waarbij veel nadruk werd gelegd op arbeiderszelfbestuur in bedrij-
ven. Door deze onafhankelijke koers week het imago van Joegoslavië in het 
Westen af van de Oost-Europese communistische staten.14 Het eenpartijstelsel 
bleef niettemin gehandhaafd en Tito was de onbetwiste leider. Dit paste slecht 
bij de democratisch-socialistische principes van de PvdA. Bovendien oogstte 
het Joegoslavische neutraliteitsstreven ten tijde van de Koude Oorlog meer 
waardering bij de in 1957 opgerichte Pacifistisch Socialistische Partij (psp) dan 
binnen de fel anticommunistische PvdA.
 Van der Louws liefde voor Joegoslavië was ontstaan in de zomer van 1958 
tijdens een mede door hem georganiseerde groepsreis vanuit de ajc, waaraan 
ook Van Mastrigt deelnam, net als Corinna, met wie het tijdelijk uit was. Ze 
werden ontvangen door lokale autoriteiten en bezochten onder meer Mostar 
en Dubrovnik en verbleven enkele dagen in een jongerenkamp aan de Adriati-
sche Zee, die Van der Louw paradijselijk voorkwamen: ‘zon, blauwe lucht, wa-
ter, zee, zwemmen, baden, zonnen, je rug inwrijven, vertroeteld worden, be-
diend worden, bekeken worden, flirten in vier talen, zingen met Jan, zingen bij 
het kampvuur, volleyen (en verliezen), op het appèl staan, genieten, intens ge-
nieten van dit heerlijke hartverwarmende kamp en zijn bevolking’.15 De wijn, 
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die zeker naar ajc-maatstaven rijkelijk vloeide, liet Van der Louw zich goed 
smaken, en een Joegoslavische vakantieliefde maakte het avontuur compleet.
 In zijn dagboeknotities was Van der Louw lyrisch over het land en zijn inwo-
ners, maar hij refereerde ook aan het autoritaire karakter van het politieke sys-
teem. Zo spraken ze gedurende een treinreis met een musicus, die nogal wat 
kritiek uitte op het land, en omschreef Van der Louw de directeur van het par-
tizanenmuseum in Mostar als een ‘militaristisch, slijmerig mannetje, echt een 
geheide partijgenoot’.16 In de tekst voor het radioprogramma overheerste niet-
temin de bewondering. Het was een romantisch getoonzette lofzang op het 
Joegoslavische landschap en zijn vriendelijke bewoners. Ze beschouwden het 
land als ontmoetingsplek voor oost en west in Europa, met een beperkte maar 
gestaag stijgende welvaart. Ze verwezen verder in positieve zin naar het mee-
praten van de arbeiders in een ‘soepel stelsel van democratie-dicht-bij-huis’, het 
diepgewortelde antifascisme en de afkeer van onrecht. Onvoorwaardelijke 
sympathie was volgens Van der Louw en Van Mastrigt echter onmogelijk van-
wege het eenpartijstelsel en het gevangenzetten van critici die pleitten voor een 
meerpartijenstelsel.17 De tekst werd afgesloten met een gedicht vol van heim-
wee, geschreven door Van Mastrigt.
 Dat een bijdrage over het communistische Joegoslavië bij de vara gevoelig 
lag begrepen Van der Louw en Van Mastrigt wel. De programmamaker bij wie 
ze het voorstel indienden, ging verrassend snel akkoord, aldus Van der Louw, 
maar in de ogen van de tekstcontroleur gingen ze met hun bijdrage over de 
schreef. Die durfde het politieke deel van de tekst niet voor zijn rekening te 
nemen. De kritische noot werd in zijn ogen vermoedelijk te zeer overstemd 
door de jubelzang op het communistische land. Door deze beslissing werd 
slechts een deel van hun inbreng tijdens de uitzending voorgedragen. Struisvo-
gelpolitiek, noemde Van der Louw het censuurbeleid van de vara verontwaar-
digd, ‘neen erger, het is een schoolvoorbeeld van dictatoriaal geleide voorlich-
ting’. Met hun tekst over Joegoslavië hadden ze ‘opvattingen in eigen kring 
willen relativeren’, maar meningsvorming hierover bleek niet mogelijk, aldus 
een teleurgestelde Van der Louw. Hij en Van Mastrigt lieten het er opvallend 
genoeg niet bij zitten. Na de afwijzing bij de vara boden zij de volledige tekst 
aan een andere omroep aan, de vpro, die het wel ‘onverminkt’ uitzond.18 Een 
opmerkelijke actie van deze twee jonge vara-medewerkers, die hun waar-
schijnlijk niet in dank werd afgenomen bij de vara. Dit getuigde van lef.
 Van der Louws band met Joegoslavië werd in de daaropvolgende jaren al-
leen maar sterker. De groepsreis kreeg een vervolg in een uitwisseling met Joe-
goslavische jongeren. Enkele jaren later zette hij voor zijn huwelijksreis op-
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nieuw koers richting de Balkan en zocht er mensen op die hij had leren 
kennen.19 Zijn verbondenheid met het land toonde hij ook door zijn zoons, die 
in 1963 en 1964 werden geboren, Joegoslavische namen te geven: Milan en 
Petár. Midden jaren zestig kampeerde de jonge familie Van der Louw twee op-
eenvolgende zomers in Joegoslavië met het gezin van Werner Paans, een be-
vriende vara-collega. Van der Louw liet hun de plekken zien waar hij warme 
herinneringen aan bewaarde. Hij gebruikte de vakanties bovendien om van 
dichtbij kennis te nemen van het systeem van arbeiderszelfbestuur, dat in zijn 
ogen als voorbeeld voor Nederland kon dienen. Een afspraak bij een fabriek 
was door zijn contacten met onder meer de burgemeester van Mostar snel ge-
maakt. Zo kreeg hij de praktische werking van de arbeidersraden ter plaatse 
uitgelegd.20 Zijn ideeën over medezeggenschap, mede geïnspireerd door de va-
kanties in Joegoslavië, zou Van der Louw in de tweede helft van de jaren zestig 
actief gaan uitdragen.
 Zover was het aan het einde van de jaren vijftig nog niet. Van der Louws 
bijdrage aan vara-uitzendingen bleef in die jaren beperkt tot af en toe een 
korte tekst voor Vrijbuiter of Multiplex.21 Dat laatste radioprogramma op de 
vrije zaterdagmiddag richtte zich op jongeren vanaf een jaar of zestien. De on-
derwerpen voor zijn radioteksten ontleende Van der Louw aan de actualiteit. 
Al bladerend door kranten in het archief van de vara deed hij ideeën op, om 
vervolgens een grappig of cynisch stukje te schrijven over bijvoorbeeld het 
voornemen om exercerende militairen de armen weer hoog op te laten zwaai-
en.22 Ook bij Multiplex kreeg Van der Louw te maken met de rode pen van de 
vara-tekstcontroleur. Een tekst waaraan hij had meegeschreven, werd slechts 
na ‘omvangrijk gelazer’ en aanpassing van het politieke gedeelte geaccepteerd: 
‘Zouteloos en verminkt ging die de zetter in. We zijn klootzakken dat we dat zo 
hebben laten gaan,’ aldus Van der Louw in zijn dagboek.23 Behalve irritatie over 
de gedwongen aanpassing, wekte het voorval frustratie bij hem op vanwege het 
feit dat hij zich bij deze vorm van interne censuur had neergelegd. Van der 
Louw was blij dat kort daarvoor, in januari 1959, het eerste nummer van ½ bh² 
was uitgekomen. Met dat blad wilde hij, in zijn eigen woorden, de strijd aan-
binden tegen dergelijke verschijnselen.24

½ bh²

Het jongerenblaadje met de merkwaardige naam ½ bh² was een vriendenpro-
ject. Van dit Haagse tijdschrift verschenen in de eerste helft van 1959 vier num-
mers, het laatste nummer verscheen in juni.25 Van der Louw maakte het blad 
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samen met zijn Hilversumse vriend en vara-collega Frans van Mastrigt en een 
aantal kennissen uit de Haagse ajc en de daaruit voortgekomen soos ‘waid-
scrien’, waarvan Van der Louw op dat moment nog steeds voorzitter was. Met 
twee van hen, Jan Hendriks en Matty van Hensbergen, had Van der Louw ook 
in de redactie van ajc-blad Rooie Kool gezeten. ½ bh² had een a5-formaat, geen 
omslag en telde twaalf tot twintig gestencilde pagina’s. Op de voorkant van ie-
dere aflevering was, naast de titel en een tekst of gedicht, een soort uiteenge-
spatte inktvlek als beeldmerk afgedrukt. Verticaal waren de woorden ‘verkwik-
kend, bruizend, lakserend’ geplaatst. Het was een blaadje met de ambitie een 
beetje leven in de brouwerij te brengen. De meningen die in het blad naar vo-
ren kwamen, verklaarde de redactie ‘uitdrukkelijk’, waren niet van enige ver-
eniging, groep, partij of anderszins. ½ bh² was een onafhankelijk maandblad.
 De inhoud van het blad bestond uit literaire bijdragen in de vorm van ge-
dichten, korte verhalen, spotverzen en artikelen over uiteenlopende onderwer-
pen en tekeningen. De lezer werd opgeroepen om ‘kreatief of kritisch werk van 
welke aard ook’ in te zenden. De meeste bijdragen waren echter van de redac-
tieleden. Opvallend kenmerk van ½ bh² was de alternatieve, ook wel progres-
sieve, spelling: er werden geen hoofdletters gebruikt en sommige woorden 
werden gespeld zoals ze werden uitgesproken, bijvoorbeeld ‘redaksie’. De opla-
ge van het tijdschrift, dat te koop was voor een kwartje, is onbekend. Het blaad-
je telde in de wereld van de jongerentijdschriften voor vol mee.26 In Nederland 
en Vlaanderen verschenen aan het einde van de jaren vijftig vele letterkundige 
tijdschriftjes, met proza, poëzie en essays van jonge redacteuren. De meeste 
bestonden kort en hadden een beperkte oplage. Sommige blaadjes waren nogal 
pretentieus, ½ bh² was dat minder. Het werd graag gelezen, al was dat vermoe-
delijk meer vanwege de polemische dan de literaire bijdragen. De gevraagde 
abonnementsprijs van ƒ 2,50 per jaar maakt duidelijk dat de redactie aanvanke-
lijk het plan had ½ bh² langduriger uit te brengen. Geldgebrek en verveling 
zouden voor de redactie de reden voor het staken van de uitgave zijn geweest.27

 De bijdragen van de 25-jarige Van der Louw aan ½ bh² laten zien dat hij 
enige verkenningen maakte op literair gebied. Hij was niet alleen redacteur van 
½ bh², maar publiceerde ook een gedicht en een kort verhaal in het tijdschrift. 
Ook in Rooie Kool had hij al eens een verhaal en een gedicht het licht laten 
zien.28 Toch vond hij zichzelf niet echt een ‘fantasieschrijver’. Alleen over iets 
wat hij beleefd had kon hij ‘leuk’ schrijven, oordeelde hij in zijn dagboek. Hij 
meende dat hij meer een ‘journalistieke inslag’ had. Toch belette dit hem niet 
om een gedicht en een verhaal op te nemen in ½ bh². In beide zijn autobiogra-
fische elementen te herkennen. Het enigszins absurdistische gedicht ‘Bevrij-
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dingsdag’ verscheen in een editie die uitkwam op 5 mei 1959. Het bestaat uit 
zeven strofes van vier regels, waarbij de eerste regel steeds begint met ‘die dag’. 
De eerste twee strofes van het gedicht geven een idee van Van der Louws dicht-
kunst, waarin een echo van de Vijftigers doorklinkt:

die dag
was onze melkboer een feestelijke neger
in een witte jas
hij bleef rustig koffiedrinken.

die dag
dronk ik bier met de paus
zo weinig kon het me schelen
dat hij paus was.29

Het ‘onze melkboer’ in de tweede regel lijkt een verwijzing naar zijn vader, die 
dit beroep uitoefende. In de tweede strofe klinkt een lichte afkeer van de katho-
lieke kerk door.
 Het korte verhaal ‘notekraker-suite’ heeft een maatschappijkritisch karakter. 
Het stuk telt een paar honderd woorden en bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel is doorspekt met elementen uit Van der Louws eigen jeugd. Het verhaal is 
geschreven vanuit het perspectief van een ik-figuur, genaamd ‘leviathan’. Hij 
kijkt terug op zijn jeugd. Zijn vader wond zich op bij het lezen van socialisti-
sche lectuur (De Notenkraker) en bezocht vergaderingen. Aan de muur hing 
een portret van Troelstra. Moeder schold op vader, die in haar ogen bij zijn 
gezin behoorde te zijn, maar: ‘op 1 mei met de rode tulpen waren er toch tranen 
als een stuurs gebed van een verloren christen’. De ik-figuur mocht niet met 
soldaatjes spelen, dat was te militaristisch, noch met Monopoly, want te kapita-
listisch. 
 In deel twee is leviathan volwassen, heeft een baan, een auto en verdient 
goed. Wel betaalt hij door de socialisten te veel belasting, maar: ‘ik maak me 
niet druk. want waarom zou ik? er komt wel eens een vent, een kerel een leider, 
die dat opknapt. een man die de gore ploppers van nieuw-guinea op hun flik-
ker geeft. de belasting, en de socialistische bordelen afschaft. elsevier zal zijn 
notekraker zijn en ik zijn boekhouder. want ik ben leviathan: een stille wolf.’ 
Het verhaal mondt zo uit in een aanklacht tegen rechtse, Elsevier lezende bur-
gers met fascistoïde neigingen.30 Van der Louws bijdragen aan ½ bh² hebben in 
vergelijking met de rest van de inhoud van het blad een polemisch karakter. 
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Met culturele verwijzingen als ‘notekraker-suite’ en ‘leviathan’ lijkt Van der 
Louw dit verhaal een intellectueel aura te hebben willen geven.
 Behalve een gedicht en een kort verhaal publiceerde Van der Louw in ½ bh² 
ook een wat langer, niet-literair artikel. Daarin doet hij verslag van een frustre-
rende kennismaking met de Nederlandse politiek. Het laat zien dat Van der 
Louw in die tijd te hoop liep tegen wat hij ‘politiek machtsdenken’ bij de PvdA 
noemde, en er valt uit op te maken dat hij kritisch stond tegenover discipline-
rende neigingen in de verzuilde politiek.31 Zijn politieke engagement was een 
belangrijke drijfveer voor het maken van ½ bh². Van der Louw ergerde zich aan 
het gebrek aan openlijke discussie en meningsvorming in de PvdA en de vara. 
Hij koesterde met zijn vrienden al langer het voornemen om een blad uit te 
geven dat ‘te velde zal trekken’ tegen dergelijke toestanden, maar ook ‘tegen 
verzuilitarisering, kapitalistisch denken, nieuwe gezeten Elsevier-burgerlijk-
heid en tegen elke vorm van telegrafisme… Daartegen gaat ook mijn eerste 
artikeltje!’ De ironische toevoeging ‘Telegraaf, hou je vast!’ laat zien dat Van 
der Louw zich realiseerde dat de invloed van het tijdschrift gering was.32 Dit 
neemt niet weg dat hem een progressief en strijdbaar blad voor ogen stond, dat 
tegen allerlei politieke en maatschappelijke verschijnselen van leer zou trekken, 
zonder dat anderen daar een stokje voor konden steken.
 Van der Louw gebruikte ½ bh² om zijn frustratie over de geslotenheid van 
politieke partijen publiek te maken, blijkt uit een artikel met als titel ‘vreemde-
lingen in politeia’.33 In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 
1959 probeerde Van der Louw met twee anderen vergeefs een voorlichtingsbij-
eenkomst voor jongeren te organiseren in zijn woonplaats Hilversum. Het plan 
was jonge sprekers van verschillende partijen met elkaar te laten debatteren. 
Jonge kiezers, die volgens Van der Louw meer dan anderen de ‘eenzijdige pro-
pagandakreten’ van politieke partijen wantrouwden, konden zo bepalen op wie 
ze hun stem wilden uitbrengen. Uiteindelijk ketste de opzet af op de onwil van 
de Anti-Revolutionaire Partij (arp) aan het debat deel te nemen. Van der Louw 
werd naar eigen zeggen door hen gewantrouwd omdat ze hem als een  
‘PvdA-mannetje’ zagen.34 In zijn artikel in ½ bh² bleef zijn PvdA-lidmaatschap 
overigens onvermeld. Daar presenteerde hij zichzelf en de andere initiatiefne-
mers als ‘drie jongens voor wie de politiek niet iets voor dagelijks gebruik is’.
 Het stuk is een aanklacht tegen de benepenheid van de verzuilde politiek, 
‘niet tegen één partij maar tegen alle tegelijk en in gelijke mate’. De initiatiefne-
mers gaven, aldus Van der Louw over zichzelf, blijk van een naïef geloof in 
politici die hun bezorgdheid uitten over de veronderstelde politieke desinteres-
se bij de jeugd. Hun pogingen om jongeren bij de politiek te betrekken stuitten 
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op ‘een komplex van meningen, gesprekken, formules, en formaliteiten, ge-
kuip, geïntrigeer, ongeloof, ongeïnteresseerdheid, dwarsbomerij en dwingelan-
dij’. Over een vergadering met vertegenwoordigers van de politieke partijen ter 
voorbereiding op de geplande bijeenkomst merkte Van der Louw op: ‘er werd 
veel en omzichtig gepraat op een manier, die alle verzuilde nederlanders ken-
nen […] een gesprek waarvan we dan zeggen dat het zo “fijn” is dat het “alle-
maal” in nederland kan’. Van der Louw voelde zich woedend en machteloos. 
Hij wilde niet vervallen ‘in steriel en fascistisch telegraafgekanker’ en politieke 
partijen slechts verdacht maken. Het parlement was hem lief en ‘democratie 
haast heilig’, maar hij kon niet anders dan concluderen dat het politici meestal 
niet ging ‘om belangstelling voor politiek in het algemeen, maar om belangstel-
ling voor hún partijpolitiek’, het ging niet ‘om het op eerlijke zuivere gronden 
verwerven van een eigen overtuiging’, nee, ze verlangden dat jongeren ‘hún 
overtuiging kritiekloos aanvaarden’. Het ging ‘om macht en niet om mensen’, 
sloot hij verbitterd af.35 
 Van der Louw toonde zich iemand die initiatief nam. Hij vond dat jongeren 
in staat moesten worden gesteld om goed geïnformeerd een eigen keuze te 
kunnen maken; daartoe spande hij zich vervolgens met twee vrienden in. Het 
initiatief tot de verkiezingsbijeenkomst laat verder zien dat Van der Louw over 
de grenzen van de sociaaldemocratische gemeenschap heen wilde kijken. Hij 
was met de PvdA verbonden, hij noemde het in zijn dagboek ‘zijn partij’.36 In 
plaats van sociaaldemocratische propaganda zag hij echter meer heil in een 
open debat waarin jonge vertegenwoordigers van verschillende partijen de de-
gens zouden kruisen. Opmerkelijk is tot slot het feit dat hij het uiten van de 
frustratie die hij ondervond bij het organiseren van de debatbijeenkomst niet 
beperkte tot een aantal regels in zijn dagboek, maar dat hij zijn kritiek op het 
‘machtsdenken’ bij politieke partijen publiek maakte. Met ½ bh² had hij daar 
een platform voor. Een blad dat hij nadrukkelijk met dat doel mee had opge-
richt. Het vierde nummer, dat in juni 1959 verscheen, met daarin het artikel 
‘vreemdelingen in politeia’, was echter het laatste dat van dit jongerenblaadje 
verscheen. Slechts een halfjaar later verkende Van der Louw alweer de moge-
lijkheden voor het uitbrengen van een nieuw jongerenblad. Ditmaal had hij 
echter een tijdschrift van een heel ander kaliber voor ogen. 

Twen/Taboe

Op donderdag 10 november 1960 werd in het Stedelijk Museum in Amsterdam 
op feestelijke wijze een nieuw tweemaandelijks tijdschrift gepresenteerd: Twen. 
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3.1 Omslag eerste nummer Twen, november 1960.

Godfried Bomans sprak de aanwezigen een paar woorden toe, er was een hap-
je en een drankje en het geheel werd opgeluisterd met muziek van het Neder-
lands Blazersensemble. Het publiek kon ter plekke het eerste nummer van het 
blad doorbladeren.37 Vanaf de cover keken de zwaar opgemaakte ogen van een 
jonge vrouw de lezer aan. De foto van Ed van der Elsken vulde de hele voor-
kant, een kreet waarschuwde de lezer: ‘wie dit leest wordt gek’. De lay-out van 
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Twen, dat in groot formaat verscheen en 104 pagina’s telde, was markant: veel 
en grote foto’s en tekeningen, opvallende koppen bij de artikelen, die steeds op 
andere plaatsen op de pagina staan, een vrije en artistieke opmaak. Wie weet 
kon dit blad de onwaarachtige sleur in de Nederlandse tijdschriftenwereld 
doorbreken, schreef de Friese Koerier in een verslag.38 Een aantal dagen later lag 
Twen in de winkels, te koop voor ƒ 1,25.
 Het beeldmateriaal en de prachtige vormgeving waren voor Twen, dat na het 
eerste nummer zijn naam veranderde in Taboe, net zo bepalend als de artike-
len. De inhoud bestond uit een mix van cultuur en alledaagse dingen. Het eer-
ste nummer bevatte stukken over de verhouding tussen jongeren en hun ou-
ders, jazz, Franse film, het uitgaansleven in Rotterdam, mode, auto’s, portretten 
van jonge mensen, recensies van modern klassieke en jazz-lp’s en boeken en 
literaire bijdragen in de vorm van korte verhalen en gedichten. De redactie had 
veel jonge journalisten, schrijvers en dichters bereid gevonden aan het tijd-
schrift mee te werken: onder anderen Remco Campert, Tom Pauka, Fritzi ten 
Harmsen van Beek, Jan Vrijman, Simon Vinkenoog, Hugo Claus, Cees Noote-
boom, Cornelis Bastiaan Vaandrager en Renate Rubinstein. Behalve van Ed 
van der Elsken waren foto’s afgedrukt van onder meer Eddy Posthuma de Boer 
en Joan van der Keuken. Ook getalenteerde jonge tekenaars, zoals Frits Müller, 
Peter van Straaten, Yrrah en Opland, werkten voor Twen. De meesten waren zo 
rond de dertig. Een aantal van hen was ook verbonden aan Vrij Nederland en 
Het Parool, die als uitgever betrokken waren bij het tijdschrift.
 André van der Louw was een van de initiatiefnemers van Twen, aanvankelijk 
vanuit zijn betrokkenheid als bestuurder van jongerenorganisatie Begin. Hij wil-
de het met dit blad anders aanpakken dan hij met ½ bh² had gedaan. Niet ‘klein 
beginnen’ en ‘heel moedig’ leuren met een ‘gestencild blaadje’ tot de oplage ‘lang-
zaam groeit’, maar ‘meteen heel goed en groots’, schreef hij aan de hoofdredacteur 
van Vrij Nederland, Mathieu Smedts. Van der Louw dacht aan een blad ‘modern 
naar vorm en inhoud, dwars tegen hokjesgeest en verzuiling in, met spectaculai-
re zaken, die in het belangstellingsvlak van jonge mensen liggen’. Hij vroeg aan 
Smedts of hij tijd had voor ‘een babbeltje’ om hierover van gedachten te wisse-
len.39 Smedts zag er wel wat in. In zijn vaste rubriek in Vrij Nederland schreef hij 
enkele weken later dat er onder jongeren een grote drang naar een eigen tijd-
schrift bestond. De uitgever die deze kans wilde grijpen moest wel ‘begrijpen dat 
hij over de zuilen moet heenstappen, en niet mag aarzelen de jeugd werkelijk aan 
het woord te laten’. Dit zou betekenen ‘dat er tegen talloze schenen geschopt zou 
worden’.40 Het ging er volgens Smedts om hoe dat gebeurde. Ook de directeur van 
Vrij Nederland, J. Schekkerman, zag een kans.

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   69 19-03-19   15:37



70

hoofdstuk 3

 Van der Louw had heel duidelijk een Nederlandse versie voor ogen van het 
West-Duitse tijdschrift Twen, dat voor het eerst verschenen was in april 1959.41 
Het Duitse Twen richtte zich op de goed opgeleide, breed geïnteresseerde en iets 
oudere jeugd, ruim geïnterpreteerd als jongeren van vijftien tot dertig jaar oud. 
Kenmerkend waren de provocatieve stijl, een zeker intellectueel niveau, een 
avant-garde-uitstraling en een openheid tegenover alles wat de consumptiemaat-
schappij te bieden had. Politieke thema’s stonden niet centraal, maar werden ook 
niet genegeerd in het tijdschrift dat de ambitie had om de spreekbuis te worden 
van een jonge generatie en taboes wilde doorbreken. In 1961 werden er per uitga-
ve 96.000 exemplaren verkocht.42 Het Duitse Twen was ook in Nederland te 
koop; van elk nummer werden er in die eerste jaren zo’n 650 verkocht.43

 Van der Louw schreef een lovend artikel over het Duitse jongerentijdschrift 
in Vrij Nederland. Enthousiasme en jaloezie streden om voorrang toen hij het 
tijdschrift onder ogen kreeg, aldus Van der Louw. De onderwerpen waren he-
lemaal op de belangstelling van jongeren geschreven: mode, liefde, moderne 
jazz, wat kunst en een beetje sport. Minstens zo belangrijk vond hij de wijze 
waarop over deze thema’s werd geschreven, niet op een clichématige, veroorde-
lende manier, maar genuanceerd en redelijk. Twen was een openhartig en 
non-conformistisch blad dat niet schreef en oordeelde ‘met de geijkte moraal-
wetten in de hand’, schreef Van der Louw instemmend. Verder was hij bijzon-
der te spreken over de ‘kostelijke lay-out’. Over de commerciële kant van het 
tijdschrift was hij kritischer. Hij noemde het ‘duidelijk een bijprodukt van een 
poenig Wirtschaftswunder’. Toch deden de advertenties het blad in zijn ogen 
geen kwaad. In Nederland waren volgens Van der Louw de laatste tijd welis-
waar veel quasiliteraire blaadjes verschenen, maar deze hadden ‘afgezien van 
de bevrediging van zeer persoonlijke ambities’ weinig zin, ‘om van de steriele 
en sectarische verenigingsblaadjes nog maar te zwijgen’. Mogelijk doelde hij bij 
zijn opmerking over literaire jongerenblaadjes ook op ½ bh², dat driekwart jaar 
daarvoor een stille dood was gestorven. De tijd was ook in Nederland rijp voor 
een tijdschrift zoals het Duitse Twen, concludeerde hij.44  
 Niet lang daarna werd Van der Louw gebeld door Almar Tjepkema. Net als 
Van der Louw liep hij rond met het idee om een Nederlandse variant van het 
West-Duitse Twen uit te brengen. Tjepkema, twee jaar jonger dan Van der 
Louw, was redacteur van Haute Coiffure, een kapperstijdschrift. G.A. van Huis, 
directeur van Heisterkamp, de uitgeverij van dat kappersblad, zag er wel brood 
in. Heisterkamp en Vrij Nederland besloten het project gezamenlijk aan te pak-
ken.45 Van der Louw en Tjepkema togen met hun plan voor een Nederlandse 
Twen naar de Duitse redactie in Keulen. Daar werden ze welwillend onthaald. 
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Ze kregen toestemming om de naam van het blad over te nemen en er werden 
voorlopige afspraken gemaakt over het uitwisselen van kopij.46 De zakelijke on-
derhandelingen tussen Journal Verlag, de uitgever van het Duitse Twen, en Van 
Huis verliepen echter minder voorspoedig. De besprekingen werden in de zo-
mer van 1960 afgebroken, een regeling bleef uit. Dit was voor Vrij Neder-
land-directeur J. Schekkerman en Van Huis geen reden om af te zien van een 
Nederlandse Twen. Een aparte nv Uitgeverij Twen werd opgericht. Stichting 
Weekbladpers (waar Vrij Nederland onderdeel van uitmaakte) en Heisterkamp 
werden aandeelhouders, Schekkerman en Van Huis vormden de directie. Uit-
geverij De Arbeiderspers en Stichting Het Parool waren de grote geldschieters 
van het nieuw te verschijnen blad. Zij ondersteunden in die jaren het ideolo-
gisch verwante, maar financieel noodlijdende Vrij Nederland, dat ook geld ont-
ving van andere instituten behorende tot de rode familie.47 Zij waren nu dus 
ook bereid geld op te brengen voor Twen. Er waren optimistische verwachtin-
gen over het rendement van de investering.48

 Het eerste nummer van Twen werd in de zomermaanden voorbereid. Van der 
Louw verrichtte het redactiewerk voor Twen/Taboe naast zijn dagelijkse werk bij 
de vara. Als redacteur overlegde hij over de inhoud van het blad, kwam met 
ideeën voor rubrieken en artikelen en had contact met journalisten.49 In tegen-
stelling tot bij ½ bh² verschenen in Twen/Taboe geen artikelen van zijn hand. Wel 
schreef Van der Louw de rubriek ‘Aangeschoten’: ditjes, datjes en korte commen-
taren op allerlei onderwerpen. Ook stelde hij de brievenrubriek onder de naam 
‘Blaffen en bijten’ samen. Daar konden lezers hun mening over Twen/Taboe kwijt 
en werden reacties op het tijdschrift in de media geplaatst. De andere redactiele-
den waren Tjepkema en Marijke Zweers, studente aan de Vrije Universiteit. Zij 
was de dochter van Van Huis en diende voor haar vader een oogje in het zeil te 
houden.50 Alleen redactiesecretaris Tjepkema was in vaste dienst bij Twen. Hier-
door kreeg hij een soort spilfunctie in de redactie, al had niemand van het drietal 
echt de leiding. Volgens Marinus van Raalte, de vormgever van het blad, konden 
vooral Van der Louw en Tjepkema goed met elkaar opschieten. De invloed van 
Zweers was in zijn herinnering niet zo groot.51 Verder waren vanuit Vrij Neder-
land Smedts en, korte tijd, Rinus Ferdinandusse betrokken bij de redactie, en in 
een later stadium ook Bas Roodnat van Het Parool.
 Met Twen wilde Van der Louw een tijdschrift maken voor een nieuw type 
jongeren, dat volgens hem na de oorlog was opgegroeid. Deze nieuwe generatie 
had in zijn ogen behoefte aan een blad zonder stiekeme moraal. Jongeren 
moesten namelijk tot ‘een eigen plaatsbepaling’ kunnen komen. Voor het lezen 
van Twen was volgens Van der Louw een zekere intelligentie nodig, ‘geen intel-
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ligentie in de zin van domme schoolse kennis, maar een open instelling die 
leidt tot rustig luisteren naar anderen, kritisch denken en kiezen zonder voor-
oordeel’. Dit paste bij de filosofie van jongerenorganisatie Ruimte/Begin, waar-
van Van der Louw in 1960 nog bestuurslid was. Toch wilde Van der Louw met 
Twen in bepaalde opzichten verder gaan dan hem binnen Ruimte/Begin moge-
lijk was gebleken. Met Twen wilde hij ‘niet uit de weg gaan voor taboes’ en hij 
benadrukte ook dat het blad niet werd gemaakt vanuit een ‘quasigewichtige 
visie op “mens en maatschappij”’.52 Hij wilde een tijdschrift maken met een vrij-
gevochten moraal, voor jongeren die hun eigen keuzes zouden kunnen maken 
en zich niet de wet lieten voorschrijven door oudere generaties.
 Het bleek dat niet iedereen die betrokken was bij Twen hetzelfde doel voor 
ogen stond. Van der Louw botste al snel met redactrice Marijke Zweers en haar 
vader, Twen-directeur Huis. Zo lokte een artikel over bevallen in Nederland 
door Vrij Nederland-journaliste Bibeb een conflict uit. Volgens Zweers en Huis 
trok het artikel bevallen en het moederschap eenzijdig in een negatieve sfeer en 
was het voor christelijk denkende mensen niet aanvaardbaar. Huis vond het 
‘onverantwoord om in deze sfeer onze jonge mensen te benaderen’, liet hij tij-
dens een speciale gezamenlijke vergadering van redactie en directie blijken. 
Van der Louw protesteerde hiertegen. Hij meende dat het artikel nu juist ‘de 

3.2 Van der Louw als redacteur van Twen te gast in het vara-programma TV-toto, 12 no-
vember 1960.
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vonk’ was die in Twen niet mocht ontbreken.53 De protestants-christelijke Van 
Huis wilde rekening houden met gevoeligheden in de samenleving. Indien het 
tijdschrift tegen te veel schenen zou trappen voorzag de directie bovendien 
problemen met adverteerders. Van der Louw was voor problemen met adver-
teerders niet zo bang, ten onrechte, zoals al snel zou blijken.
 Het artikel van Bibeb werd niet in Twen opgenomen. De directie oefende 
dus directe invloed uit op de inhoud van het blad. De redactie maakte echter 
bezwaar tegen al te veel inmenging vanuit de directie. Vanwege de eigengereide 
opstelling van de redactie had Vrij Nederland-hoofdredacteur Smedts half sep-
tember zijn handen al van het jongerentijdschrift afgetrokken. Smedts was 
naar eigen zeggen niet in staat ‘om enige invloed op het beleid van de redactie 
uit te oefenen’ en wenste op deze wijze geen verantwoordelijkheid voor Twen te 
dragen.54 Toch was hij al snel weer bij het blad betrokken. Zweers en Van Huis 
stopten daarentegen al in december 1960 definitief met hun medewerking aan 
Twen als gevolg van de verschillen van inzicht, met name met Van der Louw en 
Tjepkema.55

 In de aanloop naar het tweede nummer kreeg het uitblijven van een regeling 
met de West-Duitse uitgever van Twen een staartje. Het Nederlandse Twen 
werd voor de rechter gedaagd door de nieuwe uitgever van het West-Duitse 
Twen, Th. Martens Verlag. De Amsterdamse rechtbank bepaalde op 17 januari 
1961 dat het tijdschrift een andere naam moest aannemen en niet de suggestie 
mocht wekken enige relatie met het Duitse tijdschrift te hebben. De Duitse eis 
dat het Nederlandse blad ook zijn opmaak zou veranderen werd door de rech-
ter van de hand gewezen.56 Van der Louw brainstormde met een aantal  
vara-collega’s over een nieuwe titel.57 Onder andere Tof, Dandy, Ad rem, Boing, 
Beng, Twist, Bar, Cool en Tjonge werden gesuggereerd.58 Uiteindelijk verscheen 
het tijdschrift vanaf het tweede nummer als Taboe.
 De positie van Smedts werd na het opstappen van Zweers en Van Huis be-
langrijker. Eind februari 1961 kreeg hij de bevoegdheid van hoofdredacteur, 
‘teneinde een behoorlijke beslissingsmacht te verzekeren’.59 Dit was ongetwij-
feld mede ingegeven door de tegenvallende inkomsten bij Twen/Taboe. Vanaf 
het derde nummer werd hij vermeld in het blad, niet als hoofdredacteur, maar 
als ‘eminence-grise’. Of de verhouding tussen redactie en de 47-jarige Smedts 
hierna in de praktijk ook daadwerkelijk veranderde is niet duidelijk. Helder is 
in elk geval dat Twen/Taboe, hoewel een tijdschrift voor ‘twens’, niet alleen door 
twintigers werd gemaakt. Van der Louw en de andere jonge redactieleden had-
den zeker in de beginfase veel vrijheid, maar konden niet in alle gevallen doen 
wat ze wilden. De zakelijke betrokkenheid van Vrij Nederland, Het Parool en 
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Heisterkamp maakte dat oudere journalisten en directieleden meekeken met 
de redactie.60

 Het blad behield niettemin de door Van der Louw noodzakelijk geachte 
‘vonk’. In het eerste nummer van Twen viel vooral het artikel ‘Barbaren van het 
Leidseplein’ van de 32-jarige schrijver en dichter Simon Vinkenoog op. Daarin 
portretteerde hij een aantal artistieke, jonge mensen die zich niets aantrekken 
van de heersende maatschappelijke normen, drugs gebruiken en opgaan in het 
Amsterdamse uitgaansleven. Vinkenoog schreef niet alleen een aantal artike-
len voor Twen/Taboe, hij dacht ook mee met de redactie. Zo stuurde hij Van der 
Louw een brief waarin hij, ‘na het woelige avondje van gister’, een aantal sug-
gesties voor onderwerpen, voor hemzelf en anderen, op papier zette.61 In het 
tweede nummer publiceerde Vinkenoog, bij een artikel over lsd, een gedicht 
over zijn ervaringen tijdens het gebruik ervan. Ook twee artikelen over porno-
grafische literatuur, waarvan een geschreven door Smedts, gaven het blad het 
door Van der Louw gewenste scherpe randje. Van der Louws ideeën over het 
tijdschrift zijn ook te herkennen in een item over samenwonen voor het huwe-
lijk. Lezers werden opgeroepen hun mening kenbaar te maken. ‘Opvattingen 
veranderen van generatie tot generatie. Ook op het gebied van liefde en huwe-
lijk. Wij willen weten, welke meningen er bestaan bij de huidige jonge genera-
tie.’62

 Cultuur en de alledaagse leefwereld van jongeren vormden de hoofdmoot. 
De ondertoon van de artikelen was vaak zwartgallig of licht ironisch. De redac-
tie moedigde medewerkers aan niet al te ernstig, met humor, ironie en op le-
vendige wijze te schrijven.63 Politiek in enge zin speelde in Twen/Taboe geen 
grote rol. Er werden wel een aantal politiek getinte stukken opgenomen, bij-
voorbeeld over het koningshuis, waarin werd gepleit voor meer openheid, een 
ironisch artikel over het leger en een kritisch stuk over het studentencorps. Eén 
artikel handelde expliciet over politiek, en wel over de dominantie van oude 
mannen in parlement en regering. De kort daarvoor verkozen president van de 
Verenigde Staten, de 43-jarige John F. Kennedy, was de uitzondering die be-
wees ‘dat politiek niet het monopolie van die ouden behoeft te zijn’. Hierop 
volgde een pleidooi voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, van 23 naar 
21 jaar.64 Hoewel Van der Louw dit onderwerp binnen de redactie had gesugge-
reerd, nam hij niet zelf de pen op om het te schrijven.65 In ½ bh² trad hij met 
zijn politieke engagement veel meer op de voorgrond. 
 Twen/Taboe was in algemene zin duidelijk een progressief tijdschrift. Dit 
blijkt uit de onderwerpskeuze en de manier waarop hierover geschreven werd. 
Ook de ondersteuning door Vrij Nederland, Het Parool en De Arbeiderspers is 
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een duidelijke indicatie van de progressieve signatuur van Twen/Taboe. Het 
Limburgs Dagblad meende dat het jongerentijdschrift gewoon een socialistisch 
blad was dat zich verschool achter een neutraal imago.66 Meer in het algemeen 
waren de reacties op Twen/Taboe gemengd. De lay-out van het blad werd ge-
prezen, maar vooral op het eerste nummer was nogal wat kritiek vanwege de 
negatieve levenshouding die veel recensenten, en ook lezers, proefden in het 
artikel ‘Barbaren van het Leidseplein’ van Vinkenoog. Dit straalde af op het 
blad als geheel.67 Trouw, de Volkskrant en Elseviers Weekblad weigerden adver-
tenties van Twen/Taboe op te nemen. De Haagse boekhandel Klundert stuurde 
zelfs de gehele voorraad van het eerste nummer aan de distributeur retour van-
wege bezwaren ten aanzien van de inhoud. Volgens De Haagse Post speelde het 
‘brutale’ Twen/Taboe dan weer vooral kiekeboe met heilige huisjes.68 Ook de 
omroepen oordeelden verdeeld. De vara en avro waren respectievelijk posi-
tief dan wel neutraal in hun berichtgeving, de christelijke omroepen ncrv en 
kro negatief.69

 De inhoud van het blad deed een deel van de adverteerders afhaken.70 De 
achteruitgang van de advertentie-inkomsten was terug te zien in het aantal re-
clamepagina’s: in het eerste nummer nog bijna twintig hele bladzijden, de vol-
gende drie nummers schommelde het tussen vijf en zeven pagina’s.71 De netto- 
advertentie-inkomsten daalden relatief nog sterker, van bijna 38.000 gulden bij 
het eerste nummer naar ongeveer zevenduizend bij de volgende nummers. De 
exploitatie van het blad kwam hierdoor in gevaar. De verkoopcijfers van het 
blad boden aanvankelijk nog geen reden tot zorg. Het eerste nummer was ge-
drukt in een aanzienlijke oplage van iets meer dan vijftigduizend exemplaren. 
Ruim 80 procent daarvan werd verkocht.72 Deze verkoopcijfers werden bij de 
daaropvolgende nummers niet meer gehaald. Van het tweede nummer werden 
nog een kleine vijfentwintigduizend nummers verkocht, van het derde en het 
vierde nog slechts zo’n twintigduizend.73 
 Zeven van de tien verkochte exemplaren gingen in Noord-Holland, Zuid- 
Holland en Utrecht over de toonbank.74 Volgens Van der Louw was het blad 
niet alleen voor vooruitstrevende jongeren uit Amsterdam of de Randstad be-
doeld.75 Het blad was niettemin uitdrukking van een intellectueel getoonzette 
jongerencultuur die vooral in de grote steden in het westen van Nederland 
bestond.76 Voor de in 1960 in Nijmegen woonachtige Hans Tuynman, de latere 
provo, was het lezen van Twen zelfs aanleiding om naar Amsterdam te komen, 
daar gebeurde het, meende hij na lezing van het tijdschrift.77 
 Populair werd Twen/Taboe in de zogenoemde artistiekelingenscène, jongeren 
die een bohemienachtige levensstijl cultiveerden en sterk geïnteresseerd waren in 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   75 19-03-19   15:37



76

hoofdstuk 3

kunst. In Amsterdam stonden ze bekend als Pleiners, genoemd naar hun ont-
moetingspunt het Leidseplein, in Den Haag als Kikkers. Ze onderscheidden zich 
van andere jongeren, in het bijzonder de rock-’n-rollers met vetkuif en leren jas-
je, door middel van kleding, muzieksmaak en andere culturele voorkeuren, en 
troffen elkaar in koffiebars, cafés en jazzkelders.78 Te herkennen waren ze aan 
zwarte coltruien, mouwloze vesten, slobbertruien en beige montycoatjassen. Ze 
luisterden naar jazz en Franse chansons, keken naar nouvelle-vaguefilms, lazen 
gedichten van de Vijftigers en existentialistische romans, rookten Gauloises-siga-
retten of pijp en waren voor een vrije omgang tussen jongens en meisjes.79

 Twen/Taboe leek inderdaad speciaal voor hen gemaakt, al werd deze jonge-
rencultuur in het eerste nummer ook op de hak genomen: ‘De twen-attributen, 
produkten van een economisch vooral niet te onderschatten twen-industrie: de 
platenspelers en de platen, de fototoestellen, de James Dean-outfits, De Bardot 
make-up. De stokoude auto’s en de gloednieuwe scooters. De boeken à la mode 
en de krantjes, stikvol half-hidden persuaders: als je dit doet, dat koopt, hoor je 
er (toch) echt bij, kijk maar, hij, zij, doen het ook. […] Tegenwoordig is ieder-
een exclusief. Met een inkomen van ƒ 300,- in de maand is iedereen die dat per 
se wil, aantrekkelijk, modieus, geestig, intelligente snob zelfs. Of experimen-
teel.’80 Een kritische noot bij het consumentisme, gevolg van de toegenomen 
welvaart aan het begin van de jaren zestig, waarvan ook de op jongeren gerich-
te advertenties in het blad blijk gaven.
 Ging Van der Louw op in deze jongerencultuur? Hij was een liefhebber van 
jazzmuziek en bezocht regelmatig concerten. Ook had hij interesse in mode. 
Hij was vaak in het zwart gekleed.81 Bij de presentatie van Twen in het Stedelijk 
Museum droeg hij een donker vest zonder mouwen.82 De pijp zou later zelfs 
zijn handelsmerk worden, net als de snor die hij al sinds zijn tweeëntwintigste 
jaar liet staan. Zijn redacteurschap van Twen/Taboe geeft blijk van interesse in 
deze artistieke jongerencultuur. De literaire vingeroefeningen die hij in ½ bh² 
nog had gepubliceerd, gaf hij echter geen vervolg. Was hij in Amsterdam, dan 
bezocht hij af en toe de bekende cafés op het Leidseplein, zoals Reijnders, ont-
moetingsplek van kunstenaars.83 Van der Louw was, vanwege zijn werk bij de 
vara, woonachtig in Hilversum. Zijn contacten met Vinkenoog, die als de on-
gekroonde koning van de Leidsepleinscene mocht gelden, hielden verband met 
Twen/Taboe. Tot diens vriendenkring behoorde hij niet. Van der Louw had wel 
interesse in deze kunstzinnige kringen, begaf zich er zo nu en dan ook wel in, 
maar maakte er geen deel van uit. 
 Van Twen/Taboe verschenen uiteindelijk slechts vier nummers. De tegenval-
lende verkoopcijfers en advertentie-inkomsten maakten de uitgave van het 
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blad niet rendabel. Voor de geldschieters waren de verliezen, die uiteindelijk 
opliepen tot ruim 180.000 gulden, reden om de uitgave te stoppen.84 Het maan-
delijkse jongerentijdschrift Oscar, een wat zoetsappige concurrent van Twen/
Taboe, moest in 1961 na enige nummers ook de handdoek in de ring gooien. 
Van der Louw bleef niettemin overtuigd dat er een markt voor Taboe was. Be-
gin 1962, ruim een halfjaar nadat het laatste nummer was uitgekomen, schreef 
hij samen met mede-initiatiefnemer Tjepkema in een brief: ‘Het kost ons erg 
veel moeite om te geloven, dat er in ons land voor een dergelijk blad geen plaats 
zou zijn.’85 Nieuwe nummers van Taboe kwamen er echter niet meer. De onver-
kochte exemplaren konden al snel voor een prikkie bij De Slegte worden aan-
geschaft.

Redacteur van de vara-gids

Hoewel de stekker uit Taboe was getrokken, kon Van der Louw zich met een 
beetje goede wil journalist blijven noemen. Hij was er namelijk op de drempel 
van de jaren zestig in geslaagd, na ruim twee jaar administratieve en onder-
steunende taken bij de vara te hebben verricht, een baan te krijgen op de re-
dactie van de vara-gids. De vacature waar hij op reageerde bood niet onmid-
dellijk uitzicht op een enerverende journalistieke baan. Van der Louw werd 
aangenomen als redactiemedewerker, die voornamelijk belast zou worden met 
de verzorging van de programmapublicatie en administratiewerkzaamheden.86 
Toch was er weinig fantasie voor nodig om te geloven dat een plek op een vier-
koppige redactie van een wekelijks omroepblad met een stijgende oplage kan-
sen zou bieden.
 De oplage van de vara Radio tv gids was in de jaren vijftig meegegroeid 
met het ledenbestand van de vara. Na de Katholieke Radio Omroep (kro) was 
de vara de grootste omroep van Nederland. In 1959 werd de naoorlogse bloei-
periode bekroond met de registratie van het vijfhonderdduizendste vara-lid. 
De omroep telde hiermee de meeste leden van alle organisaties binnen de rode 
familie.87 Ter gelegenheid van die mijlpaal benadrukte voorzitter Burger nog 
eens onomwonden de dienende functie van de omroep binnen de democra-
tisch-socialistische beweging: ‘zodra de partij uitmaakt wat van belang is voor 
het socialisme, – en dat is de taak der partij – dan zal de vara dat, gevraagd of 
ongevraagd, vrijwillig volgen’.88 
 Op de wekelijkse redactievergaderingen onder leiding van chef John Schwit-
ters, voormalig journalist bij Het Vrije Volk, werd aan de hand van het pro-
grammaschema van de eerstvolgende weken bepaald welke redacteur waar-
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over zou schrijven.89 Van der Louws bijdragen waren aanvankelijk beperkt, 
maar geleidelijk kreeg hij de gelegenheid meer te schrijven. Hij begon met het 
vervaardigen van foto-onderschriften, later volgden korte toelichtende tekstjes 
bij programma’s en na een tijd mocht hij ook langere artikelen, interviews en 
reportages maken.90 Vanaf 1962 werd met enige regelmaat een heus artikel van 
zijn hand afgedrukt. Het blad werd in die jaren ook wat dikker. In totaal ver-
schenen van 1960 tot en met 1964 zo’n veertig artikelen in de vara Radio tv 
gids met zijn naam eronder.
 De hoofdmoot van de gids vormden vanzelfsprekend de dagelijkse pro-
grammaoverzichten, in de eerste plaats van de radiozenders Hilversum 1 en 2 
en van enkele buitenlandse zenders. Verder was een overzicht van de televisie-
programmering opgenomen voor de snelgroeiende groep Nederlanders die 
een beeldbuis in huis had. In 1960 beschikte 29 procent van de bevolking over 
een televisie, in 1962 al meer dan 50 procent en aan het einde van het decenni-
um ongeveer 90 procent. Deze cijfers weerspiegelden de sterk groeiende wel-
vaart in Nederland in de jaren zestig. Ook de geleidelijke toename van het aan-
tal dagelijkse uitzenduren maakte het medium aantrekkelijker, al moesten 
televisiekijkers het tot 1964 doen met één Nederlands net, waarop vooral  
’s avonds werd uitgezonden.91 Behalve de uitzendoverzichten en korte toelich-
tingen bij uitgelichte programma’s bevatte de vara-gids enkele achtergrondar-
tikelen, meestal over een programma, presentator of artiest, vrijwel uitsluitend 
van de eigen omroep.
 Als redacteur van de gids was Van der Louw weliswaar nog steeds niet be-
trokken bij het maken van programma’s, maar hij kon nu wel schrijven over 
culturele en politieke onderwerpen die bij de vara aan bod kwamen. Van een 
verslag van een jazzconcours in Loosdrecht en een artikel over de Amerikaan-
se zanger Bing Crosby, door hem neergezet als een populaire, maar pretentielo-
ze zanger met een goede handelsgeest, tot een interview met Loe de Jong naar 
aanleiding van de tv-serie De Bezetting.92 In een bijdrage uit 1962 over de aan-
staande viering van het 1 meifeest in het Groningse Leek liet Van der Louw zien 
dat hij, schrijvend over leuzen die ‘kort en eerlijk de taken van onze socialisti-
sche beweging’ weergaven, de taal van de rode omroep wist te gebruiken.93 Uit 
zijn artikelen sprak soms enige literaire pretentie, hij wilde mooi schrijven. In 
een paar zinnen en met oog voor detail schetste hij bijvoorbeeld de sfeer van 
een vertrek of karakteristieke eigenschappen van een persoon. De redactie wil-
de met aantrekkelijke reportages een ‘gezellig, leesbaar’ blad maken.94

 In sommige stukken liet hij een persoonlijke noot klinken, zoals in een in-
terview met journalist en documentairemaker Jan Vrijman. Van der Louw had 
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hem ontmoet in de tijd dat hij actief was in de jeugdbeweging. Hij had Vrijman 
vijf jaar eerder in zijn dagboek geprezen als iemand die kon luisteren en zocht 
naar wat bindt.95 Hij beschouwde hem in die jaren, zo schreef Van der Louw in 
de vara-gids in 1962, als een ‘hervormer, profeet en voorganger van een nieu-
we generatie’, waar hij zichzelf ook toe rekende. In het vraaggesprek kwam het 
verdwijnen van Twen/Taboe ter sprake, waarna Van der Louw de vraag stelde 
of de hoop van enkele jaren geleden dat deze generatie ‘oude patronen zou 
openbreken en misschien nieuwe scheppen’ was waargemaakt. Van der Louw 
ventileerde zijn eigen desillusie hierover: ‘Ikzelf heb de indruk dat de revolutie, 
die we predikten, nooit is doorgegaan.’96 Behalve Twen/Taboe had ook de kwak-
kelende jeugd- en jongerenorganisatie Ruimte, waar Van der Louw aan het ein-
de van de jaren vijftig bij betrokken was, niet aan zijn verwachtingen voldaan.
 Bij zijn werk als redacteur van de vara-gids was van het openbreken van 
oude patronen weinig sprake. De redactie volgde als vanzelfsprekend de lijn 
van de vara, conflictueuze situaties deden zich zelden voor.97 Dat betekent niet 
dat er in de eerste helft van de jaren zestig niets veranderde bij de vara, maar 
dat betrof toch in de eerste plaats de programmering. Weliswaar zond de rode 
omroep nog traditionele programma’s uit als het Socialistisch Commentaar en 
Socialistisch Nieuws Esperanto, maar programmamakers kregen ook de ruimte 
om nieuwe programma’s te ontwikkelen. Soms gingen hier achter de schermen 
stevige botsingen aan vooraf tussen bestuurders en programmamakers. De te-
genstellingen waren echter niet in alle opzichten zo zwart-wit, ook bestuurders 
begrepen dat er vernieuwing nodig was om publiek te blijven trekken. Zo zond 
de omroep vanaf 1960 Achter het nieuws uit, een actualiteitenprogramma dat 
geleidelijk een moderne en kritische vorm van televisiejournalistiek ontwik-
kelde en controversiële onderwerpen niet schuwde. Op de radio was er, naast 
het populaire Tijd voor Teenagers, sinds 1963 het wekelijkse jongerenprogram-
ma Uitlaat, de opvolger van Multiplex. Uitlaat besteedde aandacht aan allerlei 
actuele zaken en volgde de ontwikkelingen in de jongerencultuur op de voet, 
zoals in de undergroundmuziek en experimentele kunst.98 
 Net als eerder voor Multiplex schreef Van der Louw voor Uitlaat zo nu en dan 
een bijdrage.99 Zijn directe betrokkenheid bij vara-programma’s bleef evenwel 
beperkt. Van der Louw had als redacteur van de gids niet werkelijk deel aan het 
duw- en trekwerk tussen bestuurders, programmaleiding en -makers over de 
vernieuwing van de programmering. De enige uitzending die hij voor televisie 
samenstelde, met Peter van Halm, gaf daartoe ook weinig aanleiding. Het was de 
in 1963 uitgezonden een halfuur durende documentaire Paasheuvel: biografie van 
een veertigjarige, waarin met oud-leiders van de ajc werd teruggeblikt op deze 
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voor de rode jeugdbeweging centrale plek.100 Min of meer tot hun eigen verba-
zing, herinnerde Van der Louw zich later, lieten Van Halm en hij zich bij het 
maken van die documentaire meeslepen door de wat gedateerde socialistische 
retoriek van Koos Vorrink. Vele malen draaiden Van der Louw en Van Halm de 
beelden van diens afscheidstoespraak van de ajc in 1934 af. Het socialisme was in 
Vorrinks woorden geen verstarde formule of sluitende theorie, maar ‘dorst naar 
gerechtigheid’, ‘dienst aan de gemeenschap’ en ‘eerbied voor de waardigheid van 
de menselijke persoonlijkheid’.101 De beelden van Vorrink raakten bij de dertigja-
rige Van der Louw een gevoelige snaar; weemoed naar de socialistische gemeen-
schapszin van de ajc was bij hem snel gewekt. 
 Niettemin liet Van der Louw zo nu en dan blijken voorstander te zijn van 
nieuwe impulsen bij de vara. Dat bleek in een interview dat Van der Louw als 
redacteur van de gids hield met PvdA-senator G.J.P. Cammelbeeck, waarin het 
ging over maatschappelijke vernieuwing. Cammelbeeck sprak zich in het vraag-
gesprek uit tegen verstarring en onbeweeglijkheid, ook in sociaaldemocratische 
kring. Hij pleitte voor het scheppen van ruimte voor vernieuwers, ruimte voor 
nieuwe ideeën op radio en televisie en in de politiek, en hij deed dat met een 
enthousiasme dat ‘uiterst weldadig’ aandeed, aldus Van der Louw.102 Dat Cam-
melbeeck en Van der Louw in politiek opzicht verwant waren, bleek enkele ja-
ren later, toen het Eerste Kamerlid, tevens advocaat van enkele provo’s, tot de 
ondertekenaars van het Nieuw Links-pamflet Tien over rood behoorde. Van der 
Louw en Cammelbeeck maakten vanaf 1967 bovendien vier jaar lang deel uit 
van het PvdA-bestuur. In interviews met Cammelbeeck en Vrijman kon Van 
der Louw laten blijken veranderingen bij de vara en daarbuiten een warm hart 
toe te dragen. Pas vanaf het midden van de jaren zestig trad hij in dat opzicht 
ook zelf nadrukkelijker op de voorgrond binnen de vara.
 Dat had onder meer te maken met de nieuwe functie die hij per 1 januari 
1963 bij de vara ging vervullen. Op voorspraak van adjunct-bestuurder en 
voormalige radioverslaggever Jan de Troye werd Van der Louw aangesteld als 
perschef van de omroep. De Troye, die zelf belast was met de perscontacten 
namens de vara, zag in de communicatief begaafde Van der Louw een ge-
schikte opvolger.103 Ook daarna schreef Van der Louw nog af en toe een bijdra-
ge voor de omroepgids, maar hij maakte geen deel meer uit van de redactie. 
Waren zijn journalistieke aspiraties vervlogen? Mogelijk voldeed de journalis-
tieke werkelijkheid bij de omroepgids, het schrijven van toelichtingen en arti-
kelen bij radio- en televisieprogramma’s, niet aan zijn verwachtingen. Waar-
schijnlijk zag hij in een baan als perschef eenvoudigweg een mooie kans een 
stapje hogerop te komen. Al in 1961 had hij laten blijken over de nodige ambitie 
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te beschikken, toen hij solliciteerde naar de functie plaatsvervangend hoofd 
van de televisiesectie.104 Het is nauwelijks voorstelbaar dat Van der Louw, op 
dat moment nog geen 28 jaar oud, meende zonder enige relevante ervaring een 

 3.3 André en Corinna in afwachting van hun eerste kind, 1963.
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kans te maken op die baan. Hij bleef zich ook na zijn overstap naar de pers-
dienst soms afficheren als journalist. In 1964 werd hij zelfs voorzitter van de 
Gooise afdeling van de Nederlandse Journalisten-Kring, een vakvereniging 
voor journalisten. Twee jaar daarna ondertekende hij nog een petitie als jour-
nalist.105 Zijn interesse in journalistiek werk bleek ook uit zijn betrokkenheid 
vanaf 1965 bij een nieuw spraakmakend jongerenblad: Hitweek.
 Wat salaris betreft was zijn nieuwe baan als perschef in ieder geval een stap-
je hogerop, al moet gezegd dat hij in de eerste helft van de jaren zestig vrijwel 
elk jaar in een hogere salarisklasse kwam. Van der Louw pikte zijn graantje mee 
van de loonexplosie in Nederland.106 Als kostwinner van een jong gezin kwam 
dat goed uit. Op 22 december 1961 was André van der Louw getrouwd met 
Corinna de Weerdt. Een fotograaf legde het bruidspaar in het Hilversumse 
stadhuis vast, beiden in donkere kleding gestoken en omringd door familie. 
Van der Louw met kort haar en een snorretje, in een keurig zwart pak met das, 
een pijp in zijn handen, gehuld in een zojuist uitgeblazen wolk rook. Ruim twee 
jaar daarvoor had Van der Louw in zijn dagboek nog emotioneel afscheid ge-
nomen van Corinna, toen hun relatie na ruim drie jaar was uitgegaan en zij als 
au pair vertrok naar het Engelse eiland Jersey. André vergat haar niet, stuurde 
af en toe een pakketje met drop en toen zij na een jaar terugkeerde naar Neder-
land stond hij, ‘een beetje dikker geworden’, haar op het vliegveld op te wach-
ten, herinnerde Corinna zich later.107 
 De vonk sloeg opnieuw over en de relatie werd hervat. André wilde direct 
trouwen, maar Corinna was van plan nog een tijd in Engeland te verblijven. 
Toen dit niet doorging, wilde zij eerst samenwonen alvorens te huwen. Ze 
huurden in Hilversum een kamer met serre en een kleine slaapkamer, de keu-
ken moesten ze delen met de verhuurders. Ongehuwd samenwonen was be-
paald niet algemeen geaccepteerd in die jaren. Het jonge stel bracht de bejaarde 
notaris en diens vrouw, bij wie ze inwoonden, pas van hun ongehuwde staat op 
de hoogte op het moment dat ze concrete trouwplannen hadden.108 Niet lang 
na het huwelijk verhuisden André en Corinna naar Blaricum. In juni 1963 kre-
gen ze hun eerste zoon: Milan. Een jaar na zijn geboorte verhuisden ze op-
nieuw. Nu betrokken ze voor het eerst een eigen huis, een betaalbare nieuw-
bouwwoning in Hoevelaken. De kleine dertig kilometer naar de vara 
overbrugde Van der Louw aanvankelijk in een oude Eend, later in een wat rui-
mere witte Citroën Ami stationwagen. Een auto waar je volgens zijn vriend 
Wim Bloemendaal in gezien kon worden in die dagen.109 Anderhalf jaar na de 
geboorte van het eerste kind kregen Corinna en hij opnieuw een zoon, Pétar, 
die het gezin zou completeren.110
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Perschef, politiek en popmuziek

In 1963 interviewde Van der Louw Anne Vondeling, PvdA-fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer, voor de vara-gids. In een net pak met stropdas zat de fors-
gebouwde Van der Louw op een bank naast de nieuwe partijleider, die een 
halfjaar daarvoor Jaap Burger was opgevolgd.1 Uit het vraaggesprek sprak Van 
der Louws bezorgdheid over het onscherpe profiel van de PvdA. De partij, 
sinds december 1958 in de oppositie, was al enige jaren zoekende naar een 
overtuigende presentatie van haar alternatief voor het regeringsbeleid van het 
centrumrechtse kabinet-De Quay, maar slaagde er onvoldoende in van haar 
gouvernementele imago af te geraken.2 Het interview werd twee maanden voor 
de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1963 afgedrukt. Van der Louw vroeg de 
PvdA-leider of hij geloofde dat er een groeiende kloof bestond tussen publiek 
en politiek, tussen kiezers en gekozenen. Vondeling was er niet zo zeker van dat 
die afstand groeide en verwees naar de vele andere zaken die mensen, meer 
dan politiek, in beslag namen. Hierop wees Van der Louw voorzichtig met een 
beschuldigende vinger in de richting van de politiek. Als concreet voorbeeld 
van een onduidelijke stellingname van de PvdA-fractie noemde hij het stem-
men voor een begroting, terwijl de fractie zich tegen het beleid van de minister 
had uitgesproken: ‘Is dat voor de politieke leek niet erg onduidelijk en ondoor-
zichtig?’3 Van der Louw was niet de enige met dergelijke vragen. De teleurstel-
lende uitslag van de verkiezingen voor de PvdA, vijf zetels verlies, was voor het 
partijbestuur aanleiding om een Presentatieraad in te stellen, met als doel de 
afstand tussen de leiding van de partij en de leden en kiezers te verkleinen.4

 Vooralsnog was dergelijke kritiek op de PvdA voor Van der Louw geen re-
den om zich te roeren in de partij. Hij volgde de politieke ontwikkelingen op de 
voet, maar manifesteerde zich nauwelijks in de PvdA.5 Door interviews met 
mensen als Vondeling maakte hij wel kennis met enkele vooraanstaande figu-
ren binnen de partij. Als perschef woonde hij bovendien het periodieke overleg 
tussen de vara-leiding en de top van de PvdA en vakbond nvv bij. In de adres-
senlijst van zijn agenda van 1963 stonden, behalve veel mediacontacten, bij-
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voorbeeld ook de contactgegevens van Vondeling en Eibert Meester, secreta-
ris-penningmeester van de partij. In die zin werd de afstand tot leidende 
personen in de partij wat kleiner door zijn werk bij de vara.6 
 Belangrijker voor zijn entree in de politiek in de tweede helft van de jaren 
zestig was zijn vriendschap met Jan Nagel, die hij leerde kennen bij de vara. 
Nagel betrok Van der Louw al in de eerste helft van de jaren zestig bij enkele 
aan politiek gerelateerde initiatieven voor en door jongeren. Nagel was voor-
heen al actief geweest in de PvdA-jongerenorganisatie en zijn ambities strekten 
verder dan de jongerenpolitiek. In 1965 werd hij gekozen tot jongste lid van het 
landelijk PvdA-bestuur. Via Nagel raakte Van der Louw het jaar daarop betrok-
ken bij Nieuw Links en werd hij al snel een prominente figuur in de PvdA. Aan 
het einde van 1967 was Van der Louw een van de leidende figuren van Nieuw 
Links, gekozen in het partijbestuur én vicevoorzitter van de partij.
 Van der Louws politieke activiteiten met Nieuw Links sprongen in de twee-
de helft van de jaren zestig het meest in het oog, maar van zijn politieke engage-
ment en kritische houding ten opzichte van het establishment gaf hij ook elders 
blijk. Behalve zijn betrokkenheid bij twee initiatieven gericht op politieke jon-
gerenorganisaties, zat Van der Louw vanaf 1965 ook weer in de redactie van een 
in het oog springend jongerenblad: Hitweek. Anders dan hij eerder bij Twen/
Taboe had gedaan, probeerde hij aan Hitweek veel explicieter een politieke 
draai te geven. In zijn artikelen richtte Van der Louw zijn pijlen af en toe recht-
streeks op het politieke establishment. 
 Kritiek op het establishment had Van der Louw ook bij de vara. Binnen de 
omroeporganisatie trad hij vanaf het midden van de jaren zestig nadrukkelijker 
op de voorgrond. Hij sprak zich uit voor ‘vernieuwing’ van de omroep en maak-
te zich daar ook sterk voor bij het vara-bestuur. Dat deed Van der Louw vooral 
in de Groepsraad, die de belangen van het personeel behartigde en waarvan hij 
– uiteraard – voorzitter werd. Hij bond de strijd aan met het  vara-bestuur voor 
meer inspraak en medezeggenschap voor het personeel. Van der Louw plaatste 
dit streven nadrukkelijk in een breder verband van democratisering van politiek 
en samenleving, ook een centraal thema van Nieuw Links. 
 Met Nieuw Links richtte Van der Louw zich in eerste instantie op de PvdA, 
maar de beweging had onmiskenbaar ook een uitwerking op de vara. Nieuw 
Linksers bij de vara wilden een linksere, kritische, politiek meer uitgesproken 
omroep. Een groot aantal Nieuw Linksers van het eerste uur was op de een of 
andere manier met de vara verbonden; Van der Louw was daar bij uitstek een 
voorbeeld van. Dat Van der Louw zo’n prominente rol in de PvdA kon gaan 
spelen vanaf 1966, had hij mede te danken aan zijn werkgever. Niet alleen 
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maakte Van der Louw met Nieuw Links dankbaar gebruik van allerlei facilitei-
ten waar hij als perschef over kon beschikken, de vara faciliteerde zijn draai 
naar de politiek in de tweede helft van de jaren zestig ook door toe te staan dat 
Van der Louw zich onder werktijd veel met politiek bezighield. In 1971 nam 
Van der Louw, na meer dan dertien dienstjaren, afscheid van de vara om zich 
voltijds aan de PvdA te kunnen wijden.

Jan Nagel en jongerenpolitiek

André van der Louw leerde Jan Nagel kennen in het souterrain van een van de 
villa’s van de vara rondom de studio’s van de omroep in Hilversum. Zowel Van 
der Louw als de zes jaar jongere Nagel probeerde zo nu en dan wat bij te verdie-
nen door aan het einde van de week teksten te schrijven voor het jongerenra-
dioprogramma Multiplex, dat vanaf 1963 doorging als Uitlaat. In het souterrain 
lagen de nieuwe dagbladen, waar ze beiden de onderwerpen voor hun bijdra-
gen uit haalden. ‘Uit die concurrentie,’ zo blikte Van der Louw op latere leeftijd 
terug, ‘groeide coördinatie en daaruit weer een lange vriendschap.’7 Ook buiten 
het souterrain liepen ze elkaar regelmatig tegen het lijf, aangezien ze bij de 
vara in dezelfde villa werkzaam waren. Het klikte tussen hen beiden, en al snel 
kwamen ze ook privé bij elkaar over de vloer.8

 Van der Louw en Nagel deelden een sterke interesse in politiek. In 1963 volg-
den ze bij Van der Louw thuis in Blaricum gezamenlijk de uitslagen van de 
Tweede Kamerverkiezingen. Van der Louw haalde Jan Nagel en zijn vriendin 
Yvonne met zijn oude Eend op in Hilversum en bracht ze aan het einde van de 
voor de PvdA teleurstellend verlopen avond weer naar huis.9 Al snel nadat Van 
der Louw naar Hoevelaken verhuisde, kwam Nagel daar ook wonen. Ze waren 
daar enkele jaren praktisch buren. Van der Louw en Nagel maakten deel uit van 
een groepje jonge vara-medewerkers dat elkaar regelmatig buiten het werk 
trof, en waartoe ook Van der Louws vrienden Werner Paans, Frans van Mas-
trigt, Peter van Halm en Tom Pauka behoorden. Menig avond werd al canasta 
spelend doorgebracht, een favoriet kaartspel van Van der Louw. Onderwijl pas-
seerden allerlei onderwerpen de revue, van mode en muziek tot privézaken en 
politiek.10

 Van der Louw en Nagel herkenden bij elkaar een sterke dadendrang, de am-
bitie om een rol van betekenis te spelen. Dat was een belangrijk fundament van 
hun vriendschap. ‘Of het nu bij de ajc was,’ aldus Nagel over Van der Louw, ‘of 
later bij Hitweek, hij stond nooit aan de zijlijn, maar altijd in de middencirkel.’11 
Ook Nagel liet zich niet onbetuigd. Hij was al op jonge leeftijd actief in de 
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PvdA. Nagel was voorzitter geweest van de Amsterdamse kern van de Federatie 
van Jongerengroepen van de PvdA (fjg) en was als zodanig lid van het lokale 
partijbestuur in Amsterdam. De fjg was in 1959 opgericht als opvolger van 
Nieuwe Koers. Na zijn verhuizing naar Hilversum vertegenwoordigde Nagel de 
fjg in het gewestelijk bestuur Noord-Holland-Zuid. Ook roerde hij zich op 
landelijk niveau. Zo pleitte hij op het partijcongres van januari 1963 voor het 
verlagen van de leeftijdsgrens waarop nog een jeugdloon werd uitbetaald. Het 
congres besloot hierover een studiecommissie in te stellen. Nagel had zitting in 
deze commissie, die een jaar later adviseerde de grens voor jeugdlonen te ver-
lagen van 25 tot 21 jaar. In 1965 was Van der Louw er getuige van hoe zijn vriend 
op 25-jarige leeftijd werd gekozen tot lid van het partijbestuur.12

 Van der Louw was, in tegenstelling tot Nagel, nooit bijzonder actief geweest 
in de jongerenorganisatie van de PvdA. Hij kon tot zijn dertigste jaar als partij-
lid wel deelnemen aan activiteiten van de fjg. Rond de jaarwisseling 1962-1963 
nam hij bijvoorbeeld deel aan een studiereis naar West-Berlijn, waar hij en de 
andere deelnemers een week lang werden ontvangen door jongeren van de 
West-Duitse zusterpartij spd. Een van de activiteiten die ze ondernamen was 
een bezoek in kleine groepjes aan inwoners van Oost-Berlijn die tot kort daar-
voor lid waren van de Berlijnse spd. Na de bouw van de Berlijnse Muur in 1961 
werd de spd in Oost-Berlijn echter verboden en waren deze mensen afgesloten 
van het partijleven. De opgedane indrukken tijdens de bezoeken werden na de 
reis op papier gezet en gebundeld in een uitgave die geredigeerd werd door Van 
der Louw. Hij schreef in de inleiding dat ze het ‘voeren van een kleine koude 
oorlog’ liever aan anderen overlieten, maar dat de impressies aan de andere 
kant van de muur de vooroordelen die ze hadden over de ddr grotendeels be-
vestigden. De acht tekstjes schetsen een beeld van het leven van de Oost-Ber-
lijners in sobere omstandigheden, waarbij zij voortdurend op hun hoede moes-
ten zijn voor de overheid.13

 ‘Een mildere dictatuur is even effectief ’ luidde de titel van Van der Louws 
bijdrage aan de bundel. Mensen die weigerden deel te nemen aan het door de 
staat georkestreerde publieke leven in de ddr werd het leven zuur gemaakt, liet 
hij zien aan de hand van de verhalen van de familie die hij in Oost-Berlijn be-
zocht. De ‘sluipende ingrepen in het persoonlijke leven’ waren minstens zo effec-
tief als de keiharde repressie, die naar zijn indruk iets was afgenomen.14 Van enige 
sympathie voor de ddr was weinig te merken in zijn stuk. Zijn houding verschil-
de wat dat betreft sterk van zijn warme gevoelens voor Joegoslavië. Ook ten op-
zichte van West-Duitsland stond Van der Louw overigens behoorlijk afwijzend. 
De kritiek van hun Oost-Berlijnse gastheer op de hoge posten die voormalige 
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nationaalsocialisten in de Bondsrepubliek konden bezetten, deelde hij zonder 
meer. Dit punt had hij in de jaren daarvoor meer dan eens aangestipt, onder 
meer in de vara-gids.15 In zijn kritische houding ten opzichte van West-Duits-
land stond hij niet alleen. In de jaren zestig was het in intellectuele kringen in 
Nederland bon ton om blijk te geven van een anti-Duitse gezindheid, mede door 
de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog vanwege de televisieserie De Bezetting 
en processen tegen ss’ers, zoals tegen Adolf Eichmann in Israël in 1961.16

 In diezelfde periode was Van der Louw met Nagel betrokken bij een initia-
tief voor lokale politieke jongerenorganisaties: het Politiek Jongeren Contact in 
het Gooi. Vanaf het einde van 1962 kwamen jonge mensen van verschillende 
politieke pluimage een aantal keer per jaar bijeen in de raadzaal van Hilversum 
om te discussiëren over een thema.17 Ook in enkele andere steden waren derge-
lijke jongerenparlementen actief. In Hilversum deden zeven politieke jonge-
renorganisaties mee, elk vertegenwoordigd door een fractie van vijf leden. Van 
der Louw en Nagel vertegenwoordigden beiden de Gooise fjg. De fractievoor-
zitter van de jovd, de jongerenorganisatie van de vvd, was Hans Wiegel. Van 
der Louw kandideerde zich namens zijn partij voor het voorzitterschap van het 
jongerenparlement, maar werd afgetroefd door een kandidaat van de jovd. Die 

4.1 Van der Louw koesterde warme gevoelens voor Joegoslavië en bracht er meermalen zijn 
vakantie door, hier met het gezin op kampeervakantie in Rabac (tegenwoordig Kroatië), 
1966.
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trad echter al na enkele maanden terug, waarna Van der Louw, zonder veel 
nadere discussie, de voorzittershamer overnam. De fracties hadden hem in-
middels leren kennen als een vriendelijke, toegankelijke jongeman, die in de-
batten minder fel van leer trok dan Nagel, de fractievoorzitter van de fjg. Bo-
vendien was Van der Louw al wat ouder dan de meeste anderen.18

 Na een inleiding bij het thema van de avond, zoals de woningbouwproble-
matiek of het vredesvraagstuk, werd er op het scherp van de snede gediscussi-
eerd. Volgens Wiegel droeg Van der Louw er als voorzitter aan bij dat dit in een 
goede sfeer gebeurde. Hij leidde de vergaderingen met de nodige humor en een 
grote uiterlijke rust. Van der Louw mengde zich vanwege zijn rol als voorzitter 
niet in de discussie. Hij was in de ogen van Wiegel een aardige, gezellige vent, 
die goed met mensen kon omgaan, niet vooringenomen was en waar je na af-
loop prima een biertje mee kon drinken.19 In mei 1964 zat Van der Louw, in-
middels de dertig gepasseerd, voor het laatst een bijeenkomst voor en nam hij 
afscheid van het jongerenparlement. Voorafgaand aan de discussie hield hij die 
avond een inleiding over jeugd en politiek. Volgens hem had de grote meerder-
heid van de jeugd niet de indruk enige invloed op de politiek te hebben en 
ondermijnde dit de democratie. Politieke partijen moesten jongeren veel meer 
politieke verantwoordelijkheid geven, luidde een van zijn stellingen die avond.20

 Ongeveer tegelijkertijd waren Van der Louw en Nagel betrokken bij een initi-
atief gericht op het verbinden van socialistische jongerenorganisaties. Nagel was 
er de voortrekker van. Van der Louw en enkele andere vara-medewerkers, on-
der wie zijn vriend Peter van Halm, ondersteunden het. Ze nodigden in de zomer 
van 1963 een aantal socialistische jongerenorganisaties uit in de vara-studio om 
te praten over de oprichting van een overkoepelend lichaam. Ze wilden de ver-
snippering onder democratisch-socialistische jongeren tegengaan en hun wen-
sen kenbaar maken.21 Met een gezamenlijk optreden van jongeren kon invloed 
worden uitgeoefend op de PvdA, was het idee.22 Op 23 september was het lande-
lijk comité Jong Socialisten een feit. Naast de fjg sloten zich aan de democra-
tisch-socialistische studentenvereniging Politeia, de Federatie van Democratisch 
Socialistische Studenten Disputen, de Socialistische Ontmoetingskernen in 
Ruimte, de Socialistische Jeugd en, kort daarna, de Pacifistisch Socialistische Jon-
gerenwerkgroep (psjw). Nagel werd de secretaris en spil van het nieuwe orgaan, 
het voorzitterschap rouleerde driemaandelijks.23 Het comité wilde de belangstel-
ling voor politiek en het democratisch-socialisme onder jongeren stimuleren, 
contacten en samenwerking bevorderen tussen de deelnemende organisaties, 
gezamenlijke standpunten naar buiten brengen en acties coördineren.24

 Een van de eerste activiteiten van het comité Jong Socialisten was het orga-
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niseren van een congres in Amsterdam over volkshuisvesting, een thema dat 
vanwege de woningnood leefde onder jongeren. Als sprekers traden op Ton 
Regtien, voorzitter van de pas opgerichte Studentenvakbeweging, en Arie van 
der Zwan van de Socialistische Jeugd. Van der Zwan zou drie jaar later met Van 
der Louw en Nagel betrokken zijn bij Nieuw Links. Van der Louw had die mid-
dag de taak om de resultaten van een straatenquête over het woningprobleem 
te presenteren en van commentaar te voorzien. Opzienbarend waren die uit-
komsten niet: de meeste Amsterdammers wilden geen hogere huren, maar wel 
meer woningen. De opkomst bij het congres was teleurstellend.25 Later liet het 
comité Jong Socialisten nog van zich horen met onder meer een pleidooi voor 
het invoeren van het minimumloon vanaf 21 jaar en een resolutie waarmee het 
bij de Nederlandse regering aandrong op het actief nastreven van de opheffing 
van de apartheid in Zuid-Afrika.26

 De activiteiten van het comité stagneerden al snel. Het eerste jaar werd er 
nog geregeld overlegd, maar al snel kwam de klad erin. Afgezien van het naar 
buiten brengen van verklaringen vernam de buitenwereld weinig van het comi-
té.27 Hoewel de aangesloten organisaties zich allemaal onder de noemer demo-
cratisch-socialistisch schaarden, bleek het niet eenvoudig om politiek op één 
lijn te komen. De pacifistische psjw klaagde dat, bij het bepalen van een geza-
menlijk standpunt, het er in de praktijk op neerkwam dat de mening van het 
comité overeenkwam met die van de organisatie die het minst ver wilde gaan, 
vrijwel altijd de PvdA-jongerenorganisatie fjg.28 Nagel stopte per 1 januari 1965 
als secretaris, zijn opvolger was fjg’er Hans Kombrink. André van der Louw 
was al niet meer betrokken. In zijn agenda van 1964 noteerde hij slechts een-
maal een bijeenkomst van de Jong Socialisten.29 Hij was als dertigplusser de 
jongerenpolitiek langzaamaan ontgroeid.
 Van der Louws betrokkenheid bij het comité laat niettemin zijn politieke en-
gagement zien, en onderstreept zijn verbondenheid met socialistische politiek. 
Het initiatief is ook een illustratie van de dadendrang van Van der Louw en Na-
gel. Zij ondernamen gezamenlijk actie om de stem van socialistische jongeren 
duidelijker te laten klinken, om zo invloed uit te uitoefenen op de PvdA. Het was 
niet het laatste politieke initiatief van de twee bevriende vara-medewerkers.

Perschef van de vara

Van der Louw was perschef bij de vara van 1963 tot zijn vertrek bij de omroep 
in 1971. De omroep had besloten hier voor het eerst een medewerker volledig 
voor vrij te maken, aangezien de communicatie met de pers steeds meer tijd 
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kostte.30 Dat hing samen met het toenemende belang van het medium televisie. 
Kranten berichtten steeds meer over televisieprogramma’s en aanverwante za-
ken. Hierdoor nam het belang van de persdienst toe.31 Bovendien paste het 
aanstellen van een perschef in een algemene ontwikkeling in die jaren, waarbij 
instellingen en bedrijven steeds vaker een functionaris in dienst hadden die 
zich specifiek bezighield met public relations en voorlichting.32

 Gedurende Van der Louws eerste jaren als perschef hield Jan de Troye, die 
voor 1963 de perscontacten had onderhouden, nog toezicht op zijn werkzaamhe-
den. De persdienst was gehuisvest in een van de vara-villa’s. Van der Louw deel-
de zijn kantoor, een voor- en achterkamer gescheiden door schuifdeuren, met 
een ondersteunend medewerker. Wekelijks stuurden ze één of twee persberich-
ten naar redacties van kranten en tijdschriften. Die konden over de inhoud gaan 
van programma’s die de vara uitzond, zoals documentaires en actualiteitenpro-
gramma’s, maar ook over ontwikkelingen binnen de omroeporganisatie. Daar-
naast stond Van der Louw als perschef journalisten te woord die zich wilden in-
formeren over allerhande kwesties bij de omroep en bemiddelde hij bij het tot 
stand komen van interviews met medewerkers. Ook ontving hij persvertegen-
woordigers in de studio en creëerde de persdienst aandacht voor programma’s of 
bijzondere activiteiten door het organiseren van persconferenties en voorverto-
ningen.33 
 Twee keer per jaar moest Van der Louw als chef van de persdienst een boek-
je samenstellen met een compleet programmaoverzicht. Dit gebeurde in de 
aanloop naar de verenigingsraad, een tweedaagse bijeenkomst van vertegen-
woordigers van de lokale vara-afdelingen en bestuursleden, waarbij ook jour-
nalisten aanwezig waren. De manier waarop Van der Louw te werk ging bij het 
maken van het programmaoverzicht maakte indruk op Maria Meijer, zijn me-
dewerker bij de persdienst vanaf 1965. Terwijl ze gezamenlijk aan een bureau 
zaten, zij achter haar typemachine en hij met wat gegevens over de program-
ma’s tegenover haar, dicteerde hij uit het hoofd wat erin moest komen. Hij wist 
de teksten op deze wijze prima leesbaar te formuleren. Ook meer in het alge-
meen kon Van der Louw zaken kernachtig en in begrijpelijke taal onder woor-
den brengen; dat was in haar ogen een belangrijke kwaliteit voor een perschef.34 
Zijn communicatieve vermogens kwamen hem later in zijn politieke en be-
stuurlijke loopbaan nog van pas. In die zin vormden zijn werkzaamheden als 
perschef een uitstekende leerschool. Verder was zijn evenwichtigheid, zijn ver-
mogen om kalmte te bewaren van voordeel bij zijn werkzaamheden.35 
 Al vrij snel na zijn aanstelling kreeg Van der Louw te maken met grote ophef 
naar aanleiding van het actueel-politieke satireprogramma Zo is het toevallig 
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ook nog ’s een keer, dat vanaf november 1963 werd uitgezonden. Het televisie-
programma werd gemaakt naar Engels voorbeeld, en al verwachtte de vara dat 
het scherpe commentaar op de actualiteit en de persiflage van politici de nodi-
ge kritiek zouden losmaken, toch gaven de bestuurders groen licht. Het grote 
aantal brieven dat vanaf de eerste aflevering bij de vara binnenkwam, nam na 
de zeer goed bekeken derde uitzending in januari 1964 de vorm van een stort-
vloed aan. Met name het item ‘Beeldreligie’, een persiflage op de televisiekijker 
die de beeldbuis verafgoodde alsof het een modern evangelie was, raakte een 
deel van het publiek. Een zin als ‘Geef ons heden ons dagelijks programma, 
wees met ons, o beeld, want wij weten niet wat wij zonder u zouden moeten 
doen’ bleek tegen het zere been van christelijke kijkers. Er werden zelfs Kamer-
vragen over gesteld, maar de verantwoordelijke kvp-minister Theo Bot nam 
geen maatregelen tegen de vara.36 De aan de omroep gerichte brieven beland-
den op het bureau van de persdienst, die de handen vol had aan de enorme 
persaandacht. Van der Louw handelde bij dit soort delicate kwesties niet op 
eigen houtje, maar overlegde met de programmadirectie om de communicatie 
naar buiten af te stemmen.37

 Van der Louw moest als perschef nadenken over effectieve communicatie en 
beeldvorming. In 1967 maakte de persdienst een aanvang met een nieuwe be-
nadering van de publiciteit, door geïnteresseerde personen en groepen vooraf 
op gerichte wijze in te lichten over komende radio- en televisieprogramma’s.38 
Het jaar erop begon de persdienst met het uitgeven van een aantal kleine boek-
jes waarin de inhoud van een spraakmakende vara-uitzending was terug te 
lezen.39 De beeldbepalende actualiteitenrubriek Achter het nieuws kwam regel-
matig met onthullende en taboedoorbrekende uitzendingen, die ook op papier 
de moeite waard werden geacht. De publicaties gingen over controversiële 
maatschappelijke thema’s als echtscheiding, maar ook over uitgesproken poli-
tieke onderwerpen. Titels als ‘Navo beveiliging of gevaar?’ en ‘Vietnam, de oor-
log die niet nodig was’ maken duidelijk dat aan het einde van de jaren zestig het 
engagement van kritische journalisten sterk doorklonk in sommige uitzendin-
gen van Achter het nieuws.40

 Achter de schermen van de vara liepen de meningen over controversiële 
uitzendingen van programma’s als Zo is het toevallig ook nog ’s een keer en Ach-
ter het nieuws flink uiteen.41 Van der Louw had als perschef in principe geen 
deel aan het duwen en trekken tussen programmaleiding en -makers. Toen 
Van der Louw in januari 1965 een kort interview opnam voor het radiopro-
gramma Uitlaat kreeg hij echter ook te maken met ingrijpen van hogerhand. 
Uitlaat, gepresenteerd door Wim de Bie en Co de Kloet, hield de vinger aan de 
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pols van de snel expanderende jongerencultuur.42 Zo nu en dan schreef Van der 
Louw teksten of nam interviews over politieke onderwerpen af voor het pro-
gramma.43 Het vraaggesprek in januari 1965 voerde hij met Ton Regtien en Jan 
Blok, bekende figuren uit de Studentenvakbeweging. Het ging over het nieuwe 
radicale socialistische tijdschrift Links. Voor een strijdend socialisme, waar de 
twee als redacteur aan verbonden waren. Links was in veel opzichten een voort-
zetting van Socialistisch Perspectief, het blad van het Sociaal-democratisch 
Centrum in de PvdA. Die links-radicale club was in 1959 uit de PvdA gezet 
omdat zij te veel een partij in de partij vormde. Hun tijdschrift was nog tot 1964 
verschenen en maakte in 1965 een soort herstart als Links.44

 Regtien en Blok bevonden zich op de uiterste linkervleugel van de PvdA, 
waarvan zij beiden recent lid waren geworden.45 ‘Natuurlijk hebben wij kritiek 
op de partij, partijleiding, in verschillende standpunten, de lijn die zij volgen,’ 
aldus Blok in het vraaggesprek met Van der Louw. Toch wilden zij actief blijven 
in de partij met de meeste georganiseerde Nederlandse arbeiders. Dat was de 
plek waar zij het klassenbewustzijn van de arbeiders konden bevorderen. Het 
interview laat goed zien dat Van der Louw niet veel ophad met het verkondigen 
van radicaal-socialistische principes en dogmatische uitgangspunten, zoals in 
Links gebeurde. Van der Louw had ‘in geen enkel opzicht bezwaar tegen een 
heel duidelijke stellingname in actuele kwesties’. Maar het sprak hem niet aan 
dat vooraf al vaststond dat je links reageerde op de actualiteit ‘omdat je je ba-
seert op een aantal uitgangspunten’. Hij wilde ‘graag de illusie behouden’ dat hij 
zelf dacht en zijn oordeel bepaalde. In zijn geval, aldus Van der Louw, bleek dan 
dat hij ‘dikwijls heel links’ reageerde. Een politiek theoreticus zou Van der 
Louw nooit worden. Toch vond hij het bestaan van een tijdschrift dat zich kri-
tisch en principieel met een aantal zaken wilde bezighouden ‘een stukje winst’. 
Van der Louw dacht dat de socialistische beweging een dergelijk orgaan wel 
kon verdragen, zo sloot hij het interview af.46

 Dat bleek allerminst vanzelfsprekend. De vara-leiding stak in eerste instan-
tie een stokje voor de uitzending van het interview in Uitlaat. Een vraaggesprek 
met redacteuren van een blad dat voortbouwde op de erfenis van het Soci-
aal-democratisch Centrum en kritiek uitte op de PvdA-leiding lag gevoelig 
voor een omroep die zich in politiek opzicht ondergeschikt maakte aan de par-
tij. De vara informeerde bij PvdA-secretaris Eibert Meester en die adviseerde 
de vara-leiding geen aandacht aan Links te besteden, al had hij het interview 
niet gehoord. Enkele weken later besloot de vara dat het interview toch mocht 
worden uitgezonden.47 Het typeerde de repressief-stimulerende opstelling van 
het vara-bestuur in de jaren zestig, dat enerzijds wilde vasthouden aan de 
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oude normen en klassieke loyaliteiten, maar anderzijds schoorvoetend ruimte 
liet aan vernieuwing door jonge programmamakers.48 Jan Nagel liet niettemin 
in Vrij Nederland weten het aanvankelijke tegenhouden van de uitzending ‘een-
voudig een schandaal’ te vinden. Een ingezonden stuk van zijn hand over deze 
kwestie werd naar eigen zeggen door het PvdA-blad Opinie geweigerd.49

  Of Van der Louw bij dit incident intern de confrontatie zocht met de  
vara-leiding is niet zeker. In de herfst van 1965 behoorde hij wel tot een groep 
van dertig vara-medewerkers, vooral jonge radiomakers, die in een protest-
brief aan het hoofdbestuur kritiek uitte op het radioprogrammabeleid van de 
omroep. Zij drongen aan op een vooruitstrevender radioprogrammering, met 
meer ruimte voor experimenten en popmuziek, in het bijzonder op het nieuwe 
derde radionet. Toen het protest uitlekte naar de media, trokken de dertig me-
dewerkers hun brief weer in. Ze wilden niet dat er getwijfeld zou worden aan 
hun loyaliteit ten opzichte van de vara.50 Omroepsecretaris Jan Broeksz, te-
vens PvdA-senator, wilde daarop met de radiomakers in gesprek gaan over hun 
bezwaren, maar niet met de andere ondertekenaars, waartoe Van der Louw als 
perschef behoorde.51 Het laat nog eens zien dat hij als perschef grotendeels bui-
ten de conflicten stond, als het om de inhoud van de programma’s ging.
 In dezelfde periode dat Van der Louw met de andere ondertekenaars van de 
protestbrief zijn ongenoegen aan het vara-hoofdbestuur kenbaar maakte, hoor-
de hij van Uitlaat-presentator De Bie over het bestaan van een nieuw jongeren-
tijdschrift: Hitweek. Van der Louw had in 1965 geprobeerd bij de vara-leiding de 
handen op elkaar te krijgen voor de uitgave van een jongerenblad door de om-
roep. Uitgeverij De Arbeiderspers had daar zelfs al een ontwerp voor gemaakt, 
maar zag na een negatieve beoordeling daarvan bij een proefenquête onder jon-
geren af van het plan.52 Toen Van der Louw van het nieuwe, opvallende jongeren-
blad hoorde, was zijn interesse onmiddellijk gewekt.

Hitweek

Het onder jongeren populaire zaterdagse vara-radioprogramma Uitlaat be-
steedde in september 1965 aandacht aan het nieuwe tijdschrift Hitweek. De 
twee initiatiefnemers van het blad, Peter J. Muller en Willem de Ridder, kwa-
men aan het woord. Ze zetten zich af tegen de commerciële teenagercultuur. 
Van ‘slagroombladen’ voor tieners, zoals Tuny Tunes en Muziek Express, moes-
ten ze niets hebben. Deze showbizztijdschriften stonden vol met onbenullige 
teksten over muziek en foto’s van sterren. Met Hitweek stond Muller en De 
Ridder iets totaal anders voor ogen. Hitweek moest een eigen krant voor jonge-
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ren worden. Niet alleen over muziek, alle zaken die jongeren interesseerden 
konden aan bod komen. De Ridder: ‘De bedoeling is dat we een open blad 
maken, waarin iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen, en overal vandaan 
in kan schrijven. Zodat we dus elke week weer een dwarsdoorsnede krijgen van 
wat er in Nederland gebeurt, en dat is heel veel.’ Muller besloot het item: ‘Ik wil 
dus samenvattend zeggen: Hitweek is revolutie.’53

 Nadat Van der Louw hoorde over Hitweek speelde hij met het idee om het 
blad bij de vara te betrekken, en er zo een vara-jongerenblad van te maken. 
De Ridder maakte hem echter direct duidelijk dat dit niet zou gaan gebeuren.54 
Wel kon Van der Louw als medewerker voor Hitweek aan de slag, het blad 
stond tenslotte open voor iedereen die wilde meewerken. Van der Louws eerste 
bijdrage aan het blad verscheen op 12 november 1965, in het negende nummer 
van Hitweek. In het spoor van Van der Louw kwamen enkele leeftijdsgenoten 
vanuit de vara mee: Henk Bongaarts (later bekend als Henk van Dorp), Wer-
ner Paans, vormgever van de vara-gids, en Wim Bloemendaal. Met Paans was 
Van der Louw goed bevriend. Ze hadden elkaar aan het einde van de jaren 
vijftig bij de vara leren kennen en kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer.55 
Bloemendaal had Van der Louw leren kennen tijdens de reis met PvdA-jonge-
ren naar West-Berlijn in december 1963. Enige tijd daarna had Van der Louw 
Bloemendaal bij de vara-gids geïntroduceerd.56 Veel artikelen voor Hitweek 
schreef Van der Louw met iemand samen. De eerste paar maanden met Bon-
gaarts, daarna vooral met Bloemendaal. 
 Hitweek was net als Twen/Taboe een jongerenblad, al richtte Hitweek zich 
naast twintigers vooral op tieners. Door de naoorlogse babyboom waren er in 
het midden van de jaren zestig relatief veel jongeren in die leeftijdscategorie, 
die bovendien als gevolg van de toegenomen welvaart meestal het geld hadden 
om wekelijks 30 cent voor Hitweek neer te tellen. Het blad verscheen op a3-for-
maat krantenpapier en telde acht pagina’s, later wat meer. De vormgeving van 
Hitweek viel op. Net als Twen/Taboe werd Hitweek op een offset-rotatiepers 
gedrukt, wat veel mogelijkheden gaf voor de lay-out. Karakteristiek waren de 
grote koppen in aparte lettertypes, het gebruik van felle kleuren, grote foto’s bij 
de artikelen en grappige tekeningetjes. Hitweek verraste bovendien voortdu-
rend met een andere opmaak. De sfeer van het blad was uitbundiger en vrolij-
ker dan bij Twen/Taboe.
 Het creatieve brein achter de vormgeving was De Ridder, die zes jaar jonger 
was dan Van der Louw. Als beeldend kunstenaar maakte hij deel uit van de 
anti-elitaire Fluxus-beweging. Uit zijn koker kwamen ook de zogenaamde stot-
terstijl (‘lees die eh…. krant even’), het veelvuldig gebruik van ‘lullig’ (‘wees 
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lullig, lees Hitweek’) en het gebruik van allerlei zelfverzonnen woorden, zoals 
platelaar (platenverkoper), zulthoofd (saai, burgerlijk type) en Nederbeat (Ne-
derlandse beatmuziek). Een halfjaar verscheen het blad onder de verhaspelde 
titel Witheek: al te serieus moest het allemaal niet worden. De toon van het 
tijdschrift was direct, brutaal en zelfverzekerd. De energie en het enthousiasme 
dropen van de pagina’s.57 De oplage steeg van 20.000 exemplaren aan het begin 
tot 35.000 na een jaar. Toen Hitweek in mei 1969 als titel verdween was de op-
lage gezakt naar een kleine 30.000 exemplaren.58

 De makers van Hitweek konden hun eigen gang gaan, het blad werd niet 
samengesteld onder supervisie van oudere journalisten of uitgevers. Drukkerij 
Augustin en Schoonman investeerde in het tijdschrift, stelde werkruimte aan 
de Alexander Boerstraat vlak bij het Concertgebouw in Amsterdam ter be-
schikking, maar bemoeide zich niet met de inhoud van de krant.59 Ook waren 
het geen jonge journalisten en schrijvers die het blad volschreven, zoals bij 
Twen/Taboe, dat wel vele gedichten en andere bijdragen van lezers ontving, 
maar bijna niets plaatste.60 Hitweek werd, zeker in de beginperiode, voor een 
belangrijk deel gevuld met ingezonden artikelen en brieven van lezers. Jonge-
ren stuurden hun materiaal op of kwamen naar de Alexander Boerstraat om 
hun foto’s en strips aan te bieden aan de redactie. Hitweek wilde een podium 
zijn waar iedereen op kon klimmen, en het lukte daadwerkelijk om lezers uit 
het hele land bij het blad te betrekken. Gedurende het eerste halfjaar ontstond 
er geleidelijk wel een basis van vaste medewerkers, die een soort redactie vorm-
de, er meer lijn in bracht en de meeste artikelen voor haar rekening nam. Le-
zersbijdragen bleven niettemin belangrijk in Hitweek.61

 Van der Louw had enkele maanden voor hij zich bij Hitweek meldde zijn 
tweeëndertigste verjaardag gevierd. Hij was getrouwd, had twee jonge zoontjes 
en een vaste baan als perschef van de vara. Tot de doelgroep van Hitweek be-
hoorde hij met andere woorden niet. Toch wilde hij aan het blad meewerken. 
Hij luisterde graag naar de beatgroepen waarover Hitweek schreef, maar met 
name het gegeven dat de krant jongeren in de gelegenheid stelde hun stem te 
laten horen sprak Van der Louw aan.62 Met Twen/Taboe had hij enige jaren 
daarvoor jonge mensen van zijn generatie de kans willen geven zich te infor-
meren en te uiten over zaken die hen interesseerden, zonder dat daarbij een 
moralistisch vingertje werd geheven. De Ridder en zijn medeoprichter Muller 
stelden het blad explicieter aan jongeren ter beschikking en van een belerend 
toontje moesten zij ook niets hebben. Hitweek plaatste zich nadrukkelijk aan de 
kant van zijn jonge lezers en zette zich af tegen bekrompen volwassenen. Jon-
geren die te maken kregen met intolerante ouders of betuttelende leraren wis-
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ten zich gesteund. In die zin was het een rebels blad, maar onvrede over of en-
gagement met het politieke domein in de nauwe zin van het woord sprak er 
nauwelijks uit.63

 Allerlei zaken die jongeren aan het hart gingen kwamen in Hitweek aan bod: 
muziek, mode, het dragen van lang haar. In het eerste jaar voerde Muller met de 
door hem opgerichte Stichting Pro Lang Haar een campagne tegen de discrimi-
natie van langharigen en wist hij nationale aandacht te genereren met de single 
‘Beter langharig dan kortzichtig’.64 Vanaf het tweede jaar verschenen ook bijdra-
gen in het blad over seks en seksualiteit en, in mindere mate, drugs. De eerste 
keer dat Hitweek serieus aandacht besteedde aan seksualiteit, in september 1966, 
was met een uitgebreid dubbelinterview (‘Seks uit het taboehoekje’) door Van der 
Louw. Hij stelde vragen aan Mary Zeldenrust-Noordanus, voorzitster van de Ne-
derlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, en Irene Donner-van de Wee-
tering, die in Provo een artikel had geschreven dat bekend werd als het Witte 
Wijvenplan. Daarin pleitte ze voor seksuele voorlichting en het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Ook in 
het Hitweek-interview maakt ze zich daar sterk voor. Er spreekt een streven naar 
vrijere seksuele verhoudingen uit. Seks moest gaan om lust in plaats van over 
voortplanting, en hoefde niet tot het huwelijk beperkt te blijven.65 Over drugs 
schreef Van der Louw slechts eenmaal en dan in waarschuwende zin. Van Bloe-
mendaal en hem verscheen in januari 1967 een groot artikel op de voorpagina 
waarin zij wezen op de gevaren van de drug ‘tri’.66

 Het voornaamste onderwerp in Hitweek, echter, was vanaf het begin mu-
ziek. De pagina’s werden gevuld met nieuws over bands, platen, concerten, in-
terviews met Nederlandse en buitenlandse beatbands, foto’s van muzikanten, 
bespreking van lp’s, de hitlijsten uit Amerika en Nederland, een ‘beatagenda’ 
met overzicht van concerten, dansavonden, en andere aan beatmuziek gerela-
teerde activiteiten door heel Nederland. Op muziekgebied was er in de vier jaar 
tussen het laatste nummer van Twen/Taboe en het eerste nummer van Hitweek 
veel veranderd. Luisterde Van der Louw als redacteur van Twen nog vooral 
naar jazz, tegen de tijd dat hij bij Hitweek betrokken raakte, was hij net als veel 
anderen liefhebber van popmuziek geworden. Persoonlijke favorieten in zijn 
tijd bij Hitweek waren Frank Zappa en The Kinks.67

 De doorbraak van de beatmuziek kwam met het succes van The Beatles, die 
vanaf 1963 ongekende successen vierden. Ook in Nederland sloeg de Beatlemania 
toe. Hun geluid, toen ervaren als luidruchtig, met sterke melodieën en samen-
zang, sloeg aan. In hun kielzog volgden snel andere bands. In de eerste plaats 
natuurlijk The Rolling Stones, met een wat ruiger imago, en andere Engelse 
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bands als The Who, The Kinks en The Animals. In de Verenigde Staten onder 
andere The Beach Boys en The Byrds. Ook in Nederland werden beatbands op-
gericht, zoals The Golden Earrings en Q65, door Van der Louw en Bloemendaal 
voor Hitweek geïnterviewd.68 De pop- en rockmuziek ontwikkelde zich na de 
doorbraak van The Beatles stormachtig: de diversiteit nam enorm toe. Hitweek 
volgde deze ontwikkelingen op de voet. De lezers maakten kennis met nieuwe 
stromingen en bands, van folkrock tot flower power en van Jefferson Airplane tot 
Jimi Hendrix. De impact van pop- en rockmuziek op de jongerencultuur was 
vanaf de doorbraak van The Beatles enorm. Deze bands en muzikanten werden 
door jongeren uit alle sociale lagen gewaardeerd. Muziek werd in de loop van de 
jaren zestig een bindende factor binnen de jeugdcultuur.69

 Van der Louw maakte onderdeel uit van de Hitweek-redactie, maar was niet 
een van de drijvende krachten achter het blad. Dat waren met name Willem de 
Ridder, Peter Muller (tot hij halverwege 1966 vertrok) en Marjolein Kuijsten als 
duizendpoot van de redactie. Zij waren hele dagen en halve nachten in touw om 
de krant elke week op tijd af te krijgen. Verder waren Pim Oets en Laurie Langen-
bach vrijwel vanaf het begin bij Hitweek betrokken. Al snel voegden zich ook 
enkele studenten bij het blad, eerst Peter Schröder en Frits Boer, later onder an-
deren Jan Donkers en Wim Noordhoek. Van der Louw deed zijn werkzaamhe-
den voor Hitweek in zijn vrije tijd. Wekelijks kwam hij naar de redactiebijeen-
komst, waar het volgende nummer werd besproken: welke artikelen en bijdragen 
zijn er, wat komt op de voorpagina, welke plannen zijn er voor latere nummers? 
De sfeer was informeel, er was geen voorzitter of hoofdredacteur. 
 In die informele setting was het Van der Louw die de bijeenkomsten enigs-
zins leidde, al bleef De Ridder waakzaam dat hij niet al te veel naar zich toe trok. 
Van der Louw was minimaal tien jaar ouder dan de meeste anderen en bracht 
redactionele ervaring met zich mee. Bovendien was hij rustig en bezat een na-
tuurlijke uitstraling, waardoor hij een zekere mate van overwicht had. Ook zijn 
forse gestalte droeg daaraan bij.70 Volgens Hitweek-medewerker Koos Zwart, 
zoon van PvdA-politica Irene Vorrink en later bekend van de richtprijzen voor 
hasj en wiet in het vara-radioprogramma In de Rode Haan, was Van der Louw 
‘haast automatisch voorzitter tijdens de vergaderingen. Dat straalt gewoon van 
hem af. Hij heeft een soort gerechtigheidsaureool om zich heen om vechtende 
machten te scheiden.’71 Van der Louw was vaak in staat om meningsverschillen 
bij Hitweek op te lossen, zonder dat iemand buiten de boot viel.72 Marjolein 
Kuijsten herinnert hem als een aimabel mens, ‘een lekker beertje, goed in het 
vlees zittend, grote snor, ook wat ouder. Hij bracht postuur mee.’73

 Tijdens de vergaderingen leverde Van der Louw, net als andere medewer-
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kers, zijn stukken aan. Tot de zomer van 1967 schreef hij met enige regelmaat 
voor het blad, daarna leverde hij nog sporadisch bijdragen. In de laatste twee 
jaargangen van Hitweek verschenen slechts twee stukken van zijn hand. Toch 
bleef Van der Louw tot mei 1969 de wekelijkse bijeenkomsten bezoeken. Hij 
stelde namelijk de brievenrubriek van Hitweek samen. Elke week kwam er bij 
de redactie van Hitweek een flinke stapel post uit het hele land binnen, waar 
Marjolein Kuijsten alvast de stukken uit sorteerde die als artikel geplaatst kon-
den worden. Van de resterende berg stelde Van der Louw de brievenpagina 
samen. Hij ging rustig in een hoekje zitten en redigeerde vervolgens in rap 
tempo de brieven: de geschikte selecteren, eventueel inkorten en kopjes erbij 
verzinnen. Discussie over het eindresultaat was er nooit.74

 Van der Louws bijdragen aan de eerste jaargang van Hitweek hadden meest-
al te maken met muziek. Met Henk Bongaarts of Wim Bloemendaal interview-
de hij Nederlandse bands en artiesten of mensen die anderszins betrokken wa-
ren bij de muziekindustrie. Ze bevroegen bands over muziek, het leven van de 
bandleden, plannen voor de toekomst en favoriete artiesten. Bloemendaal her-
innert zich het plezier dat Van der Louw en hij hadden als ze na een interview 
gezamenlijk achter de typemachine het artikel tikten. De toon was lang niet 
altijd serieus, grappige manieren van formuleren zorgden voor een relativeren-
de knipoog. Bij Hitweek hadden ze wat dat betreft alle ruimte om te doen wat 
ze wilden.75 
 Vaak stuurden ze een interview ook even in een politieke of maatschap-
pijkritische richting met vragen als ‘Wat vind je van militaire dienst?’, ‘Ben je 
tevreden met de tijd waarin je leeft?’ en ‘Zeg om het leuk te houden hoe staat 
het met de politieke interesse?’76 Van der Louw en Bloemendaal wilden het 
maatschappelijke engagement sterker naar voren halen in Hitweek.77 Bloemen-
daal behandelde in zijn vaste column ‘au’ regelmatig op satirische wijze poli-
tiek gerelateerde zaken. Verder bleef de aandacht voor politieke kwesties lange 
tijd marginaal. Volgens De Ridder zou Van der Louw graag een meer uitge-
sproken politieke draai aan het blad hebben gegeven, maar voelde hij wel aan 
dat de ruimte daarvoor ontbrak.78 De oprichters van Hitweek waren te zeer ge-
kant tegen een al te politieke oriëntatie.79 Omdat politiek engagement in die tijd 
toch in de lucht hing, wilde De Ridder de artikelen over politieke onderwerpen 
niet helemaal tegenhouden.80

 Een citaat uit een Hitweek-interview van Van der Louw met een 60-jarige 
liefhebster van popmuziek illustreert het onbestemde gevoel van verandering 
dat ook bij veel jongeren eind jaren zestig leefde: ‘Met de jeugd in het algemeen 
is ook iets gaande. Zij zijn bezig met iets dat ze eigenlijk nog niet kennen. Ze 
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luiden iets in. Zij werken mee aan de gestalte van de nieuwe tijd. The times they 
are a-changin’ zingt Dylan. En hij blijft ook vaag. De tijden veranderen! Dat is 
natuurlijk altijd gebeurd. De opstand van de zoon tegen de vader. De strijd te-
gen de pater familias. Ik geloof niet dat deze generatie opkomt tegen de eigen 
vader, maar tegen het vaderbeeld over de hele wereld. De autoriteiten, de pre-
sidenten. Ik weet het niet zeker. Ik veronderstel het. Het zijn nu nog herauten 
van iets dat ze zelf niet kennen. Ook in de muziek.’81

 De jaren waarin het jongerenblad verscheen, september 1965 tot mei 1969, 
waren rumoerig. Acties en protesten laaiden in verschillende gedaanten op. In 
de maanden voordat het eerste exemplaar van Hitweek van de persen rolde 
begonnen provo’s de aandacht te trekken met happenings op het Spui in Am-
sterdam. In de twee jaar dat het los-vaste groepje vrienden en bekenden zich 
als Provo manifesteerde wisten ze met mediagenieke acties en opvallende plan-
nen politie en bestuur te provoceren en de aandacht op zich te vestigen.82 De 
protesten tegen het optreden van het Amerikaanse leger in Vietnam namen toe 
en ook studenten droegen met teach-ins en andere acties bij aan het beeld dat 
een opstand tegen de autoriteiten gaande was. In kranten en op televisie kon-
den Nederlanders bovendien kennisnemen van allerlei gebeurtenissen in het 
buitenland. Ook in andere landen werden in die jaren veel politieke acties ge-
voerd. De happenings, protesten, teach-ins, sit-ins, demonstraties, bezettingen 
en de uitgave van pamfletten en bladen vonden om uiteenlopende redenen te-
gen verschillende autoriteiten plaats. Van één opstand tegen ‘het gezag’ was 
daarom geen sprake.83 
 Van der Louw probeerde met zijn artikelen voor Hitweek vanaf eind 1966 het 
politieke element nadrukkelijker een plek in de krant te geven. In plaats van 
interviews met bands schreef hij over Provo, suggestieve berichtgeving door De 
Telegraaf, gewelddadig politieoptreden en de eenzijdige Nederlandse steun aan 
Israël gedurende de Zesdaagse Oorlog in 1967.84 In zijn artikel ‘Vleugels van de 
pop’ probeerde hij de popmuziek zelfs expliciet te politiseren door het in een 
links-rechts-schema te plaatsen, al relativeerde de luchtige toon van het stuk de 
ernst van zijn bedoelingen enigszins. Rock-’n-rollsterren Elvis Presley (want 
trouw dienstplichtige) en Pat Boone (uiterst religieus en vaderlandslievend) 
waren volgens hem rechts, The Beatles en The Mothers of Invention met Frank 
Zappa (duidelijk anarchistisch georiënteerd) bijvoorbeeld links. ‘In ons eigen 
landje doe je met die links-rechts-indeling overigens niet zoveel. Het is alle-
maal rechts of uiterst rechts wat de klok slaat. […] The Outsiders leken links. 
Maar nu zitten zij vast in de platenvuist Wilhelmus Duys. Anneke – Soerabaya 
– Grönloh, die het heimwee van de kolonialen bezingt? […] Rechts, mensen, 
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op een enkele salonsocialist als Boudewijn de Groot na.’ De losse stijl is type-
rend voor de manier waarop Van der Louw in Hitweek schreef.85

 Een ander voorbeeld van een artikel waarmee hij zich bij Hitweek van zijn 
politieke kant liet zien is venijniger van toon. Het verscheen op 4 mei 1967. In 
een commentaar ageren Bloemendaal en Van der Louw tegen de wijze waarop 
de politie optrad tijdens een 1 meidemonstratie in Amsterdam: ‘Opnieuw bleek 
op die dag en bij deze rel de politie de schuldige. Net als op andere dagen en bij 
andere rellen. […] Elke slag, elke trap van de Amsterdamse politie is het zo-
veelste bewijs van een machteloosheid, die het bestuur van deze stad kenmerkt. 
Machteloosheid tegenover moderne demonstraties, speelse manifestaties, cs-
jeugd, nieuwe vormen van meningsuiting, kortom tegenover al die zaken die 
het leven in een moderne stad leefbaar moeten maken. Van Hall moet weg. Nu. 
[…] Het dient deze regent duidelijk gemaakt worden, dat hij dient op te rot-
ten.’86 Dit waren niet mis te verstane woorden over deze burgemeester van hun 
eigen partij, de PvdA. Overigens had de regering al in juli 1966 een onder-
zoekscommissie naar het Amsterdamse politieoptreden van de afgelopen tijd 
ingesteld. Van Hall, als burgemeester verantwoordelijk voor handhaving van 
de openbare orde, werd op 13 mei 1967, nog voor het rapport gereed was, op 
non-actief gesteld.87

 Ook tegen een van de oprichters van Hitweek nam Van der Louw op scherpe 
wijze stelling. In ‘Peter Muller en de Telegrrr bacil’ neemt hij eerst De Telegraaf 
en zijn lezers op de korrel. Vervolgens richt hij zijn pijlen op Muller, die in mei 
1966 afstand had genomen van Hitweek, maar er nog wel enige tijd als mede-
werker aan verbonden bleef. Muller ging een popcolumn in De Telegraaf 
schrijven, een krant die zich in zijn kolommen consequent tegen ‘langharige 
nozems’ en ‘werkschuwe jongelui’ keerde. Toen Muller vervolgens naar Van 
der Louws smaak niet voldoende afstand nam van de hardhandige wijze waar-
op mariniers op een avond jongeren uit de hal van het Centraal Station in Am-
sterdam hadden verdreven, voelde hij zich geroepen om Muller publiekelijk 
aan de schandpaal te nagelen. Zijn formulering in termen van goed en fout valt 
daarbij op: ‘Deze gebeurtenissen [op het Centraal Station] maken duidelijk 
waar mensen, waarvan je nog niet zeker was, nu eigenlijk stáán. Het maakt de 
scheiding der geesten niet minder tragisch maar de werkelijke verhoudingen 
treden duidelijker in het licht.’ Van der Louw sluit het artikel af met woorden 
die het artikel de vorm van een persoonlijke afrekening geven: ‘Peter Muller is 
definitief naar het kamp van de vijand overgelopen. Adieu.’88

 Van der Louw meende dat hij in een tijd leefde waarin belangrijke verande-
ringen in gang gezet werden. In 1972 blikte Van der Louw terug op zijn tijd bij 
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de jongerenkrant. Hij plaatste het blad in het kader van een strijd tegen het 
gezag. Steeds meer mensen gingen in die jaren langer haar dragen als teken van 
antiautoritair protest, aldus Van der Louw. Ze voelden zich geestverwanten, 
een verwantschap die volgens hem op meer terreinen doorwerkte. Gedurende 
zijn jaren bij Hitweek verwachtte hij dat het zou uitlopen op ‘een soort revolu-
tie’. ‘Ik dacht toen dat een massale creatieve beweging wel gevolgen móest heb-
ben voor de vrijmaking van de mensen.’ In 1972 was die verwachting verdwe-
nen; aan het maatschappelijke systeem als zodanig was niets veranderd, 
constateerde hij. Overigens had Hitweek volgens hem wel bijgedragen aan het 
verruimen van marges voor de vrijheid waarmee je je kon uitdrukken. ‘Wat 
daar journalistiek aan te veranderen was, heeft Hitweek wel gedaan.’ Ten aan-
zien van het gezag was de zaak in zijn ogen in 1972 een stuk leefbaarder gewor-
den.89 
 In een ongepubliceerde tekst uit 1968 ging Van der Louw nader in op het 
verband tussen popmuziek, jongerencultuur en politieke veranderingen.90 Hij 
signaleerde dat er in de jaren zestig ‘een nieuwe generatie’ naar voren trad, die 
op zelfbewuste wijze creatieve mogelijkheden verkende en blijk gaf van politie-
ke inzichten. Die creatieve en politieke elementen beïnvloedden elkaar. Hij 
wees aan de ene kant op de populariteit van protestzangers met een uitgespro-
ken politieke boodschap als Bob Dylan, Donovan en Joan Baez. ‘Aan de andere 
kant worden de politieke bewegingen van jongeren en studenten creatiever, in 
hun uitingsvormen speelser, in hun strategie beweeglijker en daardoor doel-
treffender.’ De creatieve en politieke stroming, aldus Van der Louw, ‘ontmoeten 
elkaar in een nieuwe, bovengrondse “underground” in een andere manier van 
leven en kleden, in eigen persorganen’. Van der Louw gaf in Nederland Hitweek 
als voorbeeld. ‘Een subcultuur noemen sommigen het. Maar wie de gebeurte-
nissen in Duitsland en Frankrijk en vergelijkbare verschijnselen elders ziet, be-
grijpt dat deze beweging, gelukkig, invloed zal hebben op onze hele maatschap-
pij.’ Van der Louw zag Hitweek in 1968 als een platform waar representanten 
van een jonge generatie die cultureel en politiek actief waren elkaar troffen. Zij 
gingen als het ware op in één beweging, die haar invloed zou doen gelden in de 
maatschappij.91

 Popmuziek kon daarbij dienen als katalysator van politiek engagement. In 
hetzelfde stuk uit 1968 ging Van der Louw specifiek in op The Beatles, in zijn 
ogen een linkse band. Ondanks hun succes bleven ze namelijk trouw aan een 
radicale vernieuwingsdrang en zwichtten ze niet voor commerciële verlokkin-
gen van het ‘grauwe, goed verkopende gemiddelde’. Daar konden sommige 
linkse politici nog een voorbeeld aan nemen, aldus Van der Louw. Met hun 
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non-conformisme droegen The Beatles in zijn optiek veel bij aan een mentali-
teitsverandering bij jongeren. Ze hebben miljoenen mensen ‘ontvankelijk ge-
maakt voor vernieuwing, bewust of onbewust’, meende Van der Louw. Hij 
pleitte ervoor dat mensen in de popscene positie zouden kiezen in politieke 
kwesties. Ze moesten ‘vrij hun oordeel geven over de bom, de oorlog, de ras-
sendiscriminatie en het optreden van de Amerikanen in Vietnam’. Dat zou het 
subversieve aspect van popmuziek alleen maar vergroten. Popmuziek was niet 
alleen vermaak, zij kon jongeren politiek bewust maken. Direct door kritische 
teksten, dan wel indirect door het aanwakkeren van non-conformisme en een 
positieve houding tegenover vernieuwing.92

 Eind jaren zestig was Van der Louw niet de enige die hoge verwachtingen 
had van het politiserende potentieel van pop- en rockmuziek.93 Die verwach-
tingen waren echter een overschatting van dat potentieel. De muziek ademde 
voor veel jongeren weliswaar een gevoel van verzet, maar dat betrof vooral 
verzet tegen beknotting van individuele vrijheid en zelfexpressie. Dat aspect 
was duidelijk terug te zien bij Hitweek. Popmuziek belichaamde geen duidelijke 
politieke en ideologische doelstellingen in dienst waarvan het een mobilise-
rend effect zou kunnen hebben.94

 The summer of love, zoals de zomer van 1967 bekend kwam te staan, had 
voor Van der Louw een teken aan de wand kunnen zijn. De hippies uit San 
Francisco predikten peace, love and understanding en Hitweek besteedde uitge-
breid aandacht aan deze tegencultuur en haar muzikale vertegenwoordigers. 
Van der Louw moest er weinig van hebben. In een bijdrage voor het vara-ra-
dioprogramma over kunst en cultuur Artistieke Staalkaart van 22 juli 1967 
schreef hij in afwijzende zin over het idee van de ‘lieve revolutie’: ‘Met de komst 
van het verschijnsel der hippies valt de nadruk op het laatste woord weg en dat 
lijkt een verlies. Als getuigen zonder jehova vluchten de hippies in hun afkeer 
van de samenleving naar een mooi eiland om lief te zijn voor elkaar. Heel leuk 
en aanvaardbaar, maar een vriendelijke kolonie van gelijkgezinden zaagt niet 
aan de stoelen van machthebbers en regenten. En dat kan soms geen kwaad.’95 
Met de ‘verbeter-de-wereld-begin-met-jezelf visie’ had Van der Louw niets op. 
Mensen kunnen niet veranderen als de wereld niet verandert, en jongeren be-
gonnen dat net te ontdekken, schreef hij in 1968 nog hoopvol.96

 Van der Louws typering van de jongerenkrant als een platform waar de cre-
atieve en politieke representanten van een jonge, vernieuwingsgezinde genera-
tie elkaar troffen, was meer wensdenken dan realiteit. De uitspraak van provo 
Roel van Duyn dat Hitweek-lezers provo’s waren was bijvoorbeeld niet meer 
dan een loze kreet.97 De personele verbindingen tussen Provo en Hitweek ble-
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ven zeer beperkt.98 Van der Louw en Bloemendaal drukten ook geen stempel 
op het blad door zo nu en dan politieke onderwerpen aan te snijden. Over het 
algemeen zaten lezers trouwens helemaal niet op expliciet politieke onderwer-
pen te wachten. Sommigen keerden zich zelfs tegen Provo of de protesten tegen 
de oorlog in Vietnam. De meesten waren echter eenvoudig niet bijzonder geïn-
teresseerd in politiek. Een peiling onder Hitweek-lezers in 1969 toonde dat po-
litieke artikelen in het blad laag werden gewaardeerd.99

 Van der Louws politieke artikelen verschenen in de tijd dat hij zich met Nieuw 
Links in de PvdA manifesteerde. Samen met enkele anderen had hij in oktober 
1966 Tien over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA laten verschijnen. 
Van der Louw werd een van de centrale figuren in Nieuw Links. Zijn Hit-
week-kompaan Bloemendaal behoorde tot de 74 ondertekenaars van Tien over 
rood. Nieuw Links nam al snel zoveel van zijn vrije tijd in beslag dat hij zijn werk-
zaamheden voor Hitweek vanaf de zomer van 1967 terugschroefde. Wel bleef hij 
de brievenrubriek redigeren en de wekelijkse redactiebijeenkomst bezoeken.
 In december 1968 verscheen na meer dan een jaar nog een laatste artikel van 
zijn hand in het jongerenblad. Daarin keerde hij zich tegen een extra bijdrage 
van Nederland aan de navo, nam hij stelling tegen de onduidelijke positie van 
de PvdA (‘een in Nederland gevestigde politieke partij’, zoals hij niet zonder 
humor even toelichtte voor de Hitweek-lezer) en pleitte hij voor heldere stel-
lingname in de politiek.100 Waarschijnlijk geen artikel waarvoor lezers het blad 
kochten. In mei 1969 ging Hitweek verder als het tweewekelijkse blad Aloha, 
dat naar verhouding meer aandacht besteedde aan maatschappelijke kwesties, 
en minder aan muziek. De voortzetting van Hitweek als Aloha was voor Van 
der Louw het moment om een punt achter zijn redactiewerkzaamheden te zet-
ten. Met zijn 35 jaar bekroop hem het gevoel dat hij te oud werd voor een jon-
gerenblad.101

Kritiek op het establishment

In de jaren dat Van der Louw in zijn vrije tijd betrokken was bij Hitweek, speelde 
hij bij de vara in toenemende mate een belangrijke rol. Dat was een gevolg van 
zijn werk als perschef, maar werd versterkt door zijn voorzitterschap van de 
Groepsraad. Dat orgaan behartigde de belangen van het personeel binnen de 
vara-organisatie, bijvoorbeeld bij individuele problemen, promotiebesprekin-
gen en ontslagkwesties. In 1965 werd Van der Louw gekozen als lid van de 
Groepsraad. Een jaar later werd hij voorzitter – alsof het vanzelfsprekend was dat 
hij een centrale rol innam. Volgens zijn vriend Tom Pauka, radiomaker bij de 
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vara, was Van der Louw al op jonge leeftijd een markante persoonlijkheid, die 
niet alleen vriendelijk was, maar ook een natuurlijk gezag en rust uitstraalde.102

 Onder voorzitterschap van Van der Louw begon de Groepsraad zich kriti-
scher op te stellen ten opzichte van het vara-bestuur. De Groepsraad maakte 
zich sterk voor meer inspraak van het personeel op het algemene beleid bij de 
omroep. Van der Louw verbond dit met een mentaliteitsverandering in de sa-
menleving, waarvan volgens hem Nieuw Links en D’66 exponenten waren. Hij 
betwijfelde of de ‘oude kaders’ die verandering aanvoelden en konden vertalen 
in beleid. Daarover was contact met het personeel nodig.103 Volgens Van der 
Louw was medezeggenschap een enigszins ondergesneeuwd strijdpunt van het 
socialisme. In het recente streven naar meer inspraak kwam dit ‘oud socialis-
tisch verlangen samen met een nieuw demokratisch elan’. Op allerlei niveaus, 
in de politiek, in gemeenten, in de woonwijk, op school en in bedrijven, dien-
den mensen zoveel mogelijk betrokken te worden bij beslissingen die voor hun 
bestaan en hun mogelijkheden van belang waren. Dit gold ook voor het perso-
neel van de vara.104

 Een complicerende factor in het streven naar medezeggenschap voor het per-
soneel was het feit dat de vara een vereniging met leden was. De leden waren in 
honderden lokale afdelingen actief.105 Lokale afgevaardigden kozen het vara- 
hoofdbestuur. Samen met het dagelijks bestuur bepaalden zij de koers van de 
omroep. Het personeel had daarin officieel geen medezeggenschap. In het verle-
den had de Groepsraad zich in het contact met het bestuur altijd coöperatief 
opgesteld, het voelde een gemeenschappelijk belang om de vara groot en sterk 
te houden. De democratiseringsgedachte, die Van der Louw van harte onder-
schreef en uitdroeg, stimuleerde een assertievere opstelling van het orgaan dat 
het personeel vertegenwoordigde.106 De basis, in de eerste plaats opgevat als de 
mensen op de werkvloer, moest meer invloed krijgen.
 De Groepsraad overlegde maandelijks met het dagelijks bestuur van de 
vara.107 Volgens Koos Postema, destijds lid van de Groepsraad, ging Van der 
Louw als voorzitter het debat scherp aan en maakte hij het de bestuurders soms 
erg moeilijk.108 Hij kon volhardend zijn, maar deed ook geregeld concessies om 
een overeenkomst te bereiken over inspraak van het personeel.109 In 1968 werd 
besloten het ‘maagdelijk gebied’ van de medezeggenschap geleidelijk te gaan 
verkennen, aldus Jan Broeksz, die twee jaar daarvoor Jaap Burger was opge-
volgd als omroepvoorzitter. De vara stelde, in eerste instantie als proef voor de 
periode van een jaar, een medezeggenschapscommissie in. Het proces dat 
daaraan voorafging omschreef Van der Louw als een lang en vermoeiend 
‘drammen’ van de zijde van de Groepsraad.110 Hij werd voorzitter van deze vijf-
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koppige commissie, een door het personeel gekozen adviserend lichaam dat 
nog weinig bevoegdheden bezat. Van medebeslissingsrecht was voorlopig nog 
geen sprake, al maakte Van der Louw duidelijk dat het wat hem betreft op de 
lange termijn wel die kant op moest.111

 Als voorzitter van de Groepsraad en medezeggenschapscommissie mocht 
Van der Louw bij gelegenheden het vara-personeel toespreken. Hij kon dat 
goed. Zo combineerde hij in zijn nieuwjaarsspeech van 1968 persoonlijke no-
ten, grappige opmerkingen en relativerende terzijdes met een inhoudelijk ver-
haal over de omroep die hem voor ogen stond. Van der Louw wilde een grote, 
progressieve en kritische vara, die een politieke rol van betekenis speelde. Het 
was belangrijk dat de vara veel leden behield (‘Wij hebben geleerd niet neer-
buigend neer te blikken op de massa’s’), maar het laken moest strak gespannen 
blijven tussen de publieke smaak enerzijds en de cultuurgevoelige zijde ander-
zijds, meende Van der Louw. Het ledental mocht geen excuus zijn om kritiek in 
te houden en machthebbers te sparen, ‘dan geeft het getal geen macht, maar 
onmacht’. Van der Louw vond dat de vara zich kritischer moest opstellen. Hij 
pleitte voor een terugkeer van het in 1966 gestopte satirische programma Zo is 
het toevallig ook nog ’s een keer. Dat zouden ‘duizend regenten’ betreuren vol-
gens Van der Louw, maar dat was in zijn ogen vanzelfsprekend een aanbeve-

4.2 In gesprek in de vara-kantine. V.l.n.r. David de Lange, Marcel van Dam, Wim Bloe-
mendaal, André van der Louw en Maria Meijer.
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ling. Hij wilde dat de vara een ‘dynamische socialistische omroep’ zou zijn, die 
een nieuwe vorm zocht, passend bij een nieuwe tijd. De tijd van socialistische 
strijdliederen en het door journalist en vara-hoofdbestuurslid Meijer Sluyser 
wekelijks op de radio uitgesproken Commentaar op het Nieuws was wat hem 
betreft voorbij.112 Sluyser was behalve fel anticommunist en pro-Amerikaans 
ook een uitgesproken tegenstander van Nieuw Links.113 De vara moest zich 
volgens Van der Louw richten op de menselijke problemen en perspectieven 
van de toekomst en ‘een antwoord geven op de vraag hoe we de mensen daar-
heen kunnen laten leven’.114

 Zijn kijk op de omroep paste binnen een bredere ontwikkeling van verzuilde 
loyaliteit naar een kritische confrontatiecultuur in het politiek-mediale com-
plex, een ontwikkeling die ook buiten de sociaaldemocratie gaande was. Bin-
nen de vara speelden Nieuw Linksers daarbij een stuwende rol, al was die 
verschuiving met programma’s als Achter het nieuws en Zo is het toevallig ook 
nog ’s een keer al op gang gekomen. Van der Louw was voorstander van een 
kritischer journalistieke stijl, blijkt ook uit zijn nieuwjaarstoespraak van 1968, 
maar als perschef bemoeide hij zich niet met het bedenken en vormgeven van 
vara-programma’s. Het waren Nieuw Linksers als Tom Pauka, Marcel van 
Dam en later Jan Nagel die met populaire vara-programma’s als De Ombuds-
man en In de Rooie Haan invulling gaven aan die stijlverandering op televisie 
en radio.115 
 De tendens naar een kritischer benadering van politici en bestuurders ging 
bij de vara niet samen met een organisatorische ontvlechting. De banden tus-
sen PvdA-politici en vara-programmamakers bleven nauw, al werden die 
meer dan voorheen in de informele sfeer onderhouden.116 Van der Louw was 
daar bij uitstek een voorbeeld van. Ten tijde van Nieuw Links en ook nadat hij 
de omroep verliet om zich volledig aan politiek te wijden bleef hij vriendschap-
pelijke contacten onderhouden met mensen bij de vara en betrok hij sommi-
gen ook bij werkzaamheden voor de PvdA. Zo werden Pauka, Van Dam en 
Postema lid van de Presentatieraad, waar Van der Louw sinds 1968 voorzitter 
van was. Ook stelde Van der Louw in 1971 bijvoorbeeld een PvdA-commissie in 
onder leiding van Nagel, om de Omroepwet te evalueren en mogelijk voorstel-
len te doen om ‘democratische, pluriforme meningsuiting’ in het omroepbestel 
zeker te stellen.117 
 Ook al bemoeide Van der Louw zich niet zoveel met het maken van pro-
gramma’s, als voorzitter van de Groepsraad en medezeggenschapscommissie 
was hij bij de vara wel een drijvende kracht achter de ontwikkeling naar meer 
inspraak van het personeel. De medezeggenschapscommissie bevocht onder 
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zijn leiding voortdurend haar positie binnen de organisatie. Al in het eerste 
overleg met het dagelijks bestuur brak Van der Louw een lans voor het delege-
ren van journalistieke verantwoordelijkheid naar de basis.118 Het bestuur ging 
daar bepaald niet zonder slag of stoot in mee. Ook pleidooien voor ‘vernieu-
wing en verjonging’ in de vara-bestuurslagen landden niet zonder meer in 
vruchtbare aarde. Het dagelijks bestuur voelde wel voor vernieuwing als die 
inhoudelijk iets te betekenen had, maar deed vernieuwing ter wille van de ver-
nieuwing af als ‘waanzin’.119 De ophef rondom de opvolging van Broeksz als 
voorzitter van de vara is het meest in het oog springende voorbeeld van hoe 
de door Van der Louw voorgezeten commissie op haar strepen ging staan. 
Voor hoofdbestuurslid Sluyser was het zelfs reden om te spreken over het her-
leven van een anarchistische en syndicalistische mentaliteit, die ‘de oorzaak is 
geweest voor het ontstaan van het fascisme in Italië’.120

 In 1970 maakte het bestuur bekend dat de gedroomde nieuwe vara-voorzitter 
was gevonden in André Kloos, de populaire leider van de nvv en PvdA-fractie-
genoot van Broeksz in de Eerste Kamer. De Presentatieraad van de PvdA had 
onder voorzitterschap van Van der Louw enkele maanden daarvoor Kloos (en 
niet Den Uyl) nog aangeprezen als een geschikte toekomstig minister-president 
van een progressief kabinet.121 Kloos meldde toen niet beschikbaar te zijn voor de 
politiek. Desondanks protesteerde de medezeggenschapscommissie nadat het 
vara-bestuur Kloos had gevraagd zich kandidaat te stellen voor het voorzitter-
schap van de omroep. Niet de persoon, als vakbondsleider een groot voorstander 
van medezeggenschap in bedrijven op alle niveaus, maar de door het bestuur 
gevolgde procedure moest het ontgelden. Weliswaar was de medezeggenschaps-
commissie op enig moment om advies gevraagd in de opvolgingskwestie, zij had 
vooraf geen gesprek gevoerd met Kloos. Op een door de commissie belegde per-
soneelsvergadering werd door de zeventig aanwezigen unaniem een motie aan-
genomen waarin werd gesteld dat een dergelijke ‘ouderwetse’, van bovenaf ge-
stuurde gang van zaken onwenselijk was. Het personeel eiste alsnog een gesprek.122 
Tot ergernis van het bestuur werd die eis kracht bijgezet, door hierover aan ver-
schillende kranten te berichten.123 Toch volgde een gesprek tussen de commissie 
onder leiding van Van der Louw en Kloos, waarna alsnog het vertrouwen werd 
uitsproken in de beoogde voorzitter.124

 Van der Louws dienstbetrekking bij de vara kwam kort daarop ten einde, hij 
maakte in januari 1971 de overstap naar de politiek. Zijn nieuwjaarstoespraak 
voor zijn collega’s bij de omroep was dat jaar tevens een afscheidsspeech. Van der 
Louw had ruim dertien jaar bij de vara gewerkt. Het gevoel dat hij ’s ochtends 
kreeg, wanneer hij – eerst per fiets, later per auto – de Heuvellaan beklom en het 
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torentje van de vara-studio in het vizier kreeg, zou hij ‘sterk missen’. De vara 
was een ‘grote liefde’, al verwachtte Van der Louw dat die liefde zou blijven en 
noemde hij de politiek ‘een andere liefde’. Onder meer de taak en functie van de 
vara bonden hem aan de omroep, verklaarde hij. Die waren volgens Van der 
Louw gelegen in het verlengde van de doelstelling van de vara, namelijk het 
vervangen van de bestaande orde door een die ‘beter is getoetst aan een harmo-
nieus samengaan van vrijheid en gelijkheid’. Daar hoefde niet binnen ‘enge par-
tijgrenzen’ voor te worden gestreden, maar ‘samen met iedereen die in deze zin 
verandering en vernieuwing wil’, sprak Van der Louw het vara-personeel toe. De 
gemengde gevoelens die hij bij zijn vertrek had, kwamen ook door de persoonlij-
ke vriendschappen die hij met een aantal collega’s had opgebouwd, benadrukte 
hij. Veel was hem heilig, aldus Van der Louw, maar ‘vriendschap nog het meest’.125

 Met zijn afscheid van de vara kwam voor Van der Louw ook een einde aan 
het ‘boeiende medezeggenschapsexperiment’, zoals hij het zelf verwoordde, 
waarvan hij ‘intens’ hoopte dat het tot iets goeds zou leiden.126 Dat viel tegen. In 
het vervolg van de jaren zeventig liep de situatie bij de vara uit op een regel-
rechte crisis. Daarbij speelde onenigheid over de vraag hoe de vara, in de strijd 
met succesvolle concurrenten als tros en avro, zowel groot als links kon blij-
ven een belangrijke rol. Die onenigheid spitste zich niet in de laatste plaats toe 
in een conflict tussen vereniging en programmabedrijf over de mate van mede-
zeggenschap van het personeel.127 De confrontatie tussen bestuur en program-
mamakers, en ook tussen programmamakers onderling, ontspoorde nadat de 
ondernemingsraad (de opvolger van de medezeggenschapscommissie) in 1973 
verregaande bevoegdheden kreeg en het personeel op de verschillende radio- 
en televisieafdelingen in toenemende mate besluiten collectief wenste te ne-
men. De stroom aan conflicten verziekte het klimaat bij de vara, de verschil-
lende facties vochten elkaar de tent uit en heel Nederland kon via de media 
meegenieten.128

 Van der Louw nam in 1975, hij was toen al burgemeester van Rotterdam, op 
verzoek van het vara-personeel plaats in een Commissie van Goede Diensten 
(cgd), die een externe bemiddelingspoging zou wagen. De vara-medewerkers 
beschouwden Van der Louw als de aangewezen persoon om zowel hun belan-
gen te vertegenwoordigen als een bijdrage te leveren aan de oplossing van het 
conflict.129 Kort daarvoor had hij, net als zeventien andere linkse PvdA-cory-
feeën, nog zijn handtekening gezet onder een oproep aan de vara-leiding om 
de omroep een duidelijk profiel te geven en ‘radikaal te maken in haar benade-
ring van de maatschappij’. 130 De inspanningen van Van der Louw en de andere 
leden van de cgd hadden weinig effect. In het rapport dat in augustus 1976 
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verscheen, toonden de commissieleden veel begrip voor de betrokken partijen, 
en wezen zij vooral op de ‘gebrekkige interne communicatie’ en het gemis aan 
‘vormen en goede procedures’ om inhoudelijke discussies op zakelijke wijze te 
kunnen voeren. De maatregelen die zij suggereerden beoogden dan ook vooral 
de communicatielijnen binnen de organisatie te verbeteren.131 Van der Louw 
wilde aanvankelijk bepaalde affaires gedetailleerd beschrijven en ook namen 
noemen, maar uiteindelijk besloot de commissie daarvan af te zien en in plaats 
daarvan de mantel der liefde uit de kast te trekken.132 Er was geen angel uit het 
conflict gehaald of doorbraak geforceerd. Aan de organisatiestructuur was 
niets veranderd en het geruzie bij de vara zou nog enkele jaren voortduren.133

*

Van der Louw was in 1957 onder aan de vara-ladder begonnen als administra-
tief-organisatorisch medewerker en nam in 1971 afscheid als een prominente 
figuur binnen de omroepvereniging. Hij was via de redactie van de vara-gids 
opgeklommen tot chef van de persdienst van de omroep. Als voorzitter van de 
Groepsraad en de medezeggenschapscommissie was hij bij de vara in de twee-
de helft van de jaren zestig een aanjager van organisatorische verandering  
– Van der Louw gebruikte zelf graag het positiever geladen begrip ‘vernieu-
wing’ – door zijn inzet voor medezeggenschap door het personeel. Hij bond in 
dat verband de strijd aan met het vara-bestuur, niet zonder resultaat.
 De rol die Van der Louw binnen de vara speelde, valt niet los te zien van de 
positie die hij, in het verlengde van zijn betrokkenheid bij Nieuw Links, binnen 
de PvdA had weten te verwerven. Hij nam in januari 1971 afscheid van de om-
roep om beëdigd te kunnen worden als Tweede Kamerlid en met het vooruit-
zicht tot PvdA-voorzitter te worden gekozen. In de jaren dat hij als perschef bij 
de vara werkte maakte politiek een steeds groter deel van zijn leven uit. Om-
roep en politiek waren allerminst gescheiden werelden. Door met name Van 
der Louw, Nagel en Pauka vormde de vara een centrale ontmoetingsplek in de 
beginfase van Nieuw Links. In de achterkamer van Van der Louws kantoor als 
perschef stond een vergadertafel, waar de kerngroep van Nieuw Links zich re-
gelmatig rondom verzamelde voor overleg.134

 Terugblikkend noemde Van der Louw het ‘opvallend’ dat Pauka, Nagel en 
hijzelf niet werden ontslagen toen Nieuw Links werd opgericht. vara-voorzit-
ter Broeksz, vanaf 1968 PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, had welis-
waar zijn bedenkingen bij een aantal standpunten van Nieuw Links en de 
openlijke kritiek op de partijleiding, maar ging als man van het midden niet de 
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harde confrontatie aan met de Nieuw Linksers bij de vara.135 Broeksz besefte 
dat de vernieuwing niet tegen te houden was en wilde ook de vara bij de tijd 
houden.136 Volgens Pauka was er bij de vara officieel geen ruimte, maar kon er 
in de praktijk ontzettend veel. Hij meent dat het Broeksz absoluut niet beviel 
wat Nieuw Links deed, maar dat hij ervan afzag om handhavend op te treden, 
omdat hij voelde dat de jonge garde bezig was ‘het geluid van de toekomst 
vorm te geven’.137

 Dat omroep en politiek voor Van der Louw geen gescheiden werelden wa-
ren, bleek ook uit het feit dat hij de faciliteiten die hem als perschef bij de vara 
ter beschikking stonden, gebruikte voor zijn politieke werkzaamheden. De uit-
nodigingen voor bijeenkomsten van Nieuw Links schreef Van der Louw op zijn 
kantoor bij de vara en ook telefoneerde hij volgens zijn naaste medewerker in 
die jaren ‘ongelofelijk veel’ over Nieuw Links-gerelateerde zaken.138 Hij ver-
stuurde vara-persberichten die attendeerden op programma’s over politieke 
vernieuwing.139 Minstens zo belangrijk was het gegeven dat de vara-leiding 
hem al dan niet oogluikend toestond een aanzienlijk deel van zijn werktijd aan 
politiek te besteden. Hij ging vaak tijdens kantooruren weg, bijvoorbeeld voor 
overleg op het PvdA-bureau in Amsterdam. Het kwam ook wel voor dat hij een 
paar dagen niet op zijn werk verscheen in verband met politieke bezigheden 
elders.140 Van der Louw kreeg zo gedurende zijn jaren als vara-perschef de 
ruimte om zijn politieke carrière op te bouwen.
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In december 2005 verscheen het boek De razendsnelle opmars van Nieuw Links. 
Daarin schetst Van der Louw een beeld van de strijd die Nieuw Links in de late 
jaren zestig voerde met het establishment van de PvdA. Hij schrijft dat hij soms 
volledig in beslag werd genomen door Nieuw Links, maar benadrukt ook dat 
vriendschappen en humor integraal deel uitmaakten van zijn politieke leven des-
tijds. Volgens Van der Louw was de periode van de late jaren zestig en vroege 
jaren zeventig voor veel Nieuw Linksers ‘hun leukste politieke tijd’; dat gold in 
retroperspectief in elk geval voor hemzelf, zo wordt duidelijk.1 Het boek ver-
scheen postuum, twee maanden nadat Van der Louw was overleden. Hoewel hij 
door ziekte de dood in de ogen keek, wilde hij per se dit werk over Nieuw Links 
afronden. Van der Louw bleef er tot een week voor zijn overlijden aan werken.2 
Dat hij juist bij de geschiedenis van Nieuw Links nog eens uitgebreid wilde stil-
staan, verbaasde zijn vriend en mede-Nieuw Linkser Wim Meijer allerminst. 
Van der Louw vond Nieuw Links verreweg het belangrijkste in zijn leven, aldus 
Meijer: ‘Dat heeft hem gemaakt. Dat heeft hem richting gegeven. Dat was hij.’3

 In De razendsnelle opmars van Nieuw Links stelt Van der Louw de vraag hoe 
het kon dat Nieuw Links, ondanks veel weerstand, in relatief korte tijd ‘de ver-
antwoordelijkheid voor de partij’ in handen kreeg. Volgens hem was dat voor 
een belangrijk deel gelegen in het besef, ook bij sommige leidinggevenden van 
de oude garde, dat ‘modernisering van de partij onontkoombaar was’. Er hing 
een ‘sfeer van verandering in de lucht in Nederland’, Nieuw Links had ‘het tij 
mee’. De PvdA verkeerde volgens Van der Louw in 1966 in een ‘slaperige toe-
stand’, ‘was compleet uitgeblust’, Nieuw Links zorgde voor hernieuwde energie. 
Partijvoorzitter Sjeng Tans zag dat ook en ging volgens hem, net als zijn tegen-
spelers bij Nieuw Links, ver om de partij bij elkaar te houden. Van belang was 
verder in Van der Louws ogen dat er op de partijcongressen behalve de echte 
Nieuw Links-aanhang ook een ‘meer diffuse groep van sympathisanten’ was 
die bereid was om naar beide kampen te luisteren en vervolgens de stem te 
bepalen. Van der Louw relativeert in het boek voortdurend de mate waarin 
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Nieuw Links zich organiseerde. Het was volgens hem een ‘los-vast cafégezel-
schap’, Nieuw Links had een ‘losse’ organisatievorm, nam geen besluiten, fun-
geerde als een platform voor ‘horizontale communicatie tussen partijgenoten’ 
en stimuleerde debat en dialoog. Op die typering van Nieuw Links valt heel 
wat af te dingen. Nieuw Links probeerde inderdaad angstvallig de schijn van 
een organisatie te vermijden om maatregelen wegens factievorming te voorko-
men, maar opereerde in veel opzichten wel degelijk als een partij in de partij, 
met name in de periode tot 1969. 
 Van der Louw presenteert zichzelf in het boek als bescheiden, hij was naar ei-
gen zeggen niet uit op een belangrijke positie in de partij. Hij beschrijft wel hoe 
anderen hem steeds weer op bepaalde posities wensten te hebben, maar over zijn 
eigen ambities geeft hij aan de lezer weinig prijs. Hij beweert dat het bij hemzelf, 
noch bij enig ander, in de begintijd van Nieuw Links opkwam dat zij op de plek-
ken terecht zouden komen van degenen die ze bestreden. Dat klonk toch heel 
anders dan hoe Van der Louw het negen jaar eerder had verwoord: ‘Wij [Nieuw 
Links in de PvdA] wilden het toekomstige establishment van de PvdA zijn. […] 
Die [de Amerikaanse new left] wilden niet via de geëigende organen en institu-
ties invloed uitoefenen. Vanaf het begin hebben we gezegd dat het voor ons iets 
anders was. Wij wilden niet alleen een vage mentaliteitsbenadering, we wilden 
ook de macht en de consequenties daarvan aanvaarden.’4

 In De razendsnelle opmars van Nieuw Links is Van der Louw over het alge-
meen mild van toon. Dat geldt opvallend genoeg niet voor de wijze waarop hij 
over partijleider Joop den Uyl schrijft. Waar bijvoorbeeld Tans, en na hem 
Vondeling, als partijvoorzitter een verzoenende rol speelde, benadrukt Van der 
Louw keer op keer hoe Den Uyl de strijd met Nieuw Links wilde aangaan, het 
conflict op de spits probeerde te drijven en op het hoogtepunt zelfs uit was op 
een afrekening.5 Al eerder bleek dat Van der Louw zich verzette tegen het beeld 
dat Den Uyl Nieuw Links in de jaren zestig in de partij wilde integreren: ‘Er zijn 
nog wat levende getuigen die daar een andere herinnering aan hebben,’ schreef 
hij in 1985.6 Den Uyl komt in De razendsnelle opmars van Nieuw Links naar 
voren als een groot criticus en de voornaamste tegenstrever van Nieuw Links. 
Wat dat betreft liet Van der Louws geheugen hem niet in de steek, al had die 
medaille ook een andere kant. Van der Louw en veel andere Nieuw Linksers 
beschouwden Den Uyl tot het begin van de jaren zeventig niet als de politiek 
leider die de door hen gewenste vernieuwing van de PvdA belichaamde. Dit 
resulteerde niet alleen in politieke botsingen, maar vertaalde zich ook in een 
reeks aanvallen op Den Uyls positie als PvdA-leider. Van der Louw speelde als 
een van de kopstukken van Nieuw Links daarin een belangrijke rol.
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Tien over rood

‘Er waart een spook door Nederland: het spook van de ontevredenheid,’ viel in 
Tien over rood. Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA te lezen.7 Voor de Ne-
derlandse pers, die op maandagmiddag 3 oktober 1966 naar uitgeverij Polak & 
Van Gennep aan de Amsterdamse Keizersgracht was getogen voor de presen-
tatie van dit pamflet, was het in elk geval zonneklaar dat het spookte in de 
PvdA. Tien over rood was al het derde publieke vertoon van onvrede in korte 
tijd. De slechte resultaten bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in 
maart en de gemeenteraden in juni – de partij verloor gemiddeld 6 procent ten 
opzichte van vier jaar daarvoor – vormden de aanleiding. Voor de PvdA pakte, 
na een oppositieperiode van ruim zes jaar, de deelname aan het kabinet-Cals 
sinds 1965, met kvp en arp, bepaald ongunstig uit. Enkele dagen daarvoor had-
den 44 vooraanstaande PvdA’ers hun verontrusting kenbaar gemaakt in een 
open brief in het partijblad Opinie. Zij misten een duidelijke politieke lijn, 
krachtige leiding en een eigentijdse presentatie van hun partij.8 Het jonge par-
tijbestuurslid Jan Nagel had al in september in het geschrift Ha, die PvdA! met 
veel bravoure duidelijk gemaakt een radicale PvdA voor te staan, waarin ruim-
te gemaakt zou worden voor een nieuwe generatie.9

 André van der Louw was een van de acht auteurs van Tien over rood, maar 
liet bij de presentatie het woord aan zijn medeauteurs, met name Han Lam-
mers (journalist bij De Groene Amsterdammer) en Hans van den Doel (weten-
schappelijk medewerker van de Gemeente-universiteit Amsterdam), die de 
eindredactie hadden verzorgd en bovendien bekender waren.10 Van der Louw 
genoot in Hilversumse kringen enige bekendheid als perschef van de vara, 
Hitweek-redacteur of voormalig bestuurslid van de ajc, maar binnen de PvdA 
had hij zich tot dan toe niet geroerd, in tegenstelling tot de meeste andere au-
teurs. Nieuw Links bracht daar verandering in.11 
 Van der Louw was betrokken geraakt bij Nieuw Links via zijn vriend en 
vara-collega Nagel. De slechte verkiezingsresultaten van de PvdA in het voor-
jaar van 1966 hadden bij Nagel het idee doen ontstaan om een aantal gelijkge-
stemde partijleden bijeen te roepen.12 Nagel, die als partijbestuurslid niet te 
zeer op de voorgrond wilde treden met een dergelijk initiatief, sprak hierover 
met de 29-jarige econoom Van den Doel. Die toonde zich als jonge intellectu-
ele PvdA’er al enkele jaren kritisch over het beleid van de partij. Zij legden de 
adreslijsten van hun agenda’s naast elkaar en bepaalden gezamenlijk wie een 
uitnodiging ontving voor een eerste bijeenkomst in Utrecht op 25 juni.13 Van 
der Louw verwierf al snel een centrale positie in de groep door de rol van se-
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cretaris op zich te nemen. Hij hield in een kaartenbak bij wie er wilde deelne-
men aan de bijeenkomsten en verstuurde uitnodigingen vanaf zijn kantoor bij 
de vara.14 

5.1 André van der Louw en Jan Nagel op PvdA-congres, 25 november 1967.
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 Een eerste daad van de groep vooral jonge PvdA-leden was het sturen van een 
door 39 personen ondertekende brief aan het partijbestuur op 30 juli, met het 
verzoek op korte termijn een buitengewoon congres te organiseren. Het verlies 
van aanhang (een kwart in tien jaar), verkiezingsnederlagen (drie in vijf jaar) en 
het nalaten van het bieden van een herkenbaar politiek alternatief maakten dit 
volgens hen noodzakelijk. Er bestond ‘grote ontevredenheid’ over het gevoerde 
beleid sinds de deelname van de PvdA aan de regering. Zowel de politieke in-
houd als de stijl van de PvdA moest worden aangepast en er diende één lijsttrek-
ker te komen, die de partij bij de verkiezingscampagne in het volgende jaar op 
dynamische wijze kon leiden.15 Niet lang daarna besloot het partijbestuur, na 
meerdere verzoeken daartoe te hebben ontvangen, inderdaad een buitengewoon 
congres te organiseren, dat op 11 en 12 november in Rotterdam plaatsvond.16 
 In de zomer van 1966 kwam de groep PvdA-leden enkele malen bijeen. Het 
opstellen van een alternatief politiek programma voor de partij stond centraal. 
Het PvdA-bestuur zou binnenkort een nieuw ‘basisprogramma’ (Socialistisch 
bestek 1967) presenteren, dat besproken zou worden in de lokale afdelingen. 
Daarom stelde Lammers begin september voor om op korte termijn hun eigen 
alternatieve programma met een toelichting te publiceren, zodat het een rol 
van betekenis kon spelen in de voorbereiding op het buitengewone congres. 
Een telefoontje van Lammers met uitgever en Nieuw Links-sympathisant Rob 
van Gennep was voldoende om een snelle publicatie te regelen.17 
 De volgende zaterdag kwamen Van der Louw en de andere auteurs bijeen in 
het grachtenpand van de uitgever. Ze hadden een weekend om het pamflet te 
schrijven. Van der Louw kende vooral Tom Pauka goed, chef klankbeelden bij 
de vara-radio. Hij had hem zelf bij Nieuw Links betrokken. Behalve Lammers 
en Van den Doel waren verder aanwezig Rob de Rooi, werkzaam bij het weten-
schappelijk bureau van de PvdA, de linkse econoom Arie van der Zwan, 
fjg-voorzitter Arie van der Hek en economiestudent Reinier Krooshof, die net 
als Van den Doel ook lid was van de programma-adviesraad van de vara. De 
Rooi was met zijn 43 jaar de oudste van het gezelschap, de gemiddelde leeftijd 
van de anderen was 31 jaar. Sommigen hadden een duidelijke inhoudelijke spe-
cialiteit, zoals Van den Doel en Van der Zwan op economisch gebied en Lam-
mers op het terrein van de buitenlandse politiek. Voor Van der Louw gold dat 
niet. Binnen Nieuw Links deed hij zich gelden als een generalist, iemand die 
over allerlei zaken meepraatte.18 Volgens Van der Zwan hield Van der Louw 
zich zeker niet op de achtergrond. Hij zorgde bovendien voor sfeer en gezellig-
heid in de groep en straalde een aanstekelijk enthousiasme uit.19

 Van der Louw had als enige vooraf al een tekst voor een hoofdstuk gereed, 
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dat met een paar kleine aanpassingen werd opgenomen in Tien over rood.20 
Daarin betoogde hij dat Nederland een republiek moest worden op het mo-
ment dat koningin Juliana zou aftreden. Dit haalde na de presentatie van Tien 
over rood de krantenkoppen, maar over dit punt werd later weinig meer verno-
men.21 Aan de andere hoofdstukken werd dat weekend in groepjes gewerkt, 
waarna het zondagavond tot een geheel werd gesmeed. Pauka suggereerde de 
pakkende titel, naar een biljartspel waarbij alleen over de rode bal een punt kan 
worden gemaakt. De titel werd met gejuich ontvangen.22 Tien over rood refe-
reerde aan de tien programmapunten die in het geschrift centraal stonden en 
de PvdA een nieuw socialistisch elan moesten geven. Volgens de auteurs was 
de PvdA namelijk in haar principiële uitgangspunten onduidelijk of conserva-
tief en was het democratisch gehalte onvoldoende. Het geschrift was ingedeeld 
in drie delen: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
 Onder het kopje ‘Vrijheid’ werden de onderwerpen behandeld die met de-
mocratische politiek te maken hadden. In de Nederlandse politiek werden fun-
damentele tegenstellingen verduisterd en had de burger volgens Nieuw Links 
te weinig zeggenschap. Een van de voorstellen was dat de PvdA voor de verkie-
zingen een minimumprogramma zou opstellen. Alleen als de partij garanties 
kreeg dat dit programma verwezenlijkt werd, zou zij deelnemen aan een kabi-
net. ‘Gelijkheid’ was het meest omvangrijke deel. Het handelde over soci-
aal-economische doelstellingen die de PvdA een radicaler profiel zouden ge-
ven, zoals een gelijker inkomens- en vermogensverdeling en zeggenschap van 
werknemers in bedrijven. Onder ‘Broederschap’ besteedden de auteurs aan-
dacht aan de internationale verhoudingen. Nederland moest zijn invloed ster-
ker doen gelden bij het oplossen van problemen die de wereldvrede bedreig-
den. In Tien over rood pleitte Nieuw Links voor verhoging van de uitgaven aan 
ontwikkelingshulp, erkenning van de ddr en de Vietcong en het uittreden van 
Nederland uit de navo indien het dictatoriale Portugal lid zou blijven of het 
door Franco geregeerde Spanje lid zou worden. Van der Louw had dat laatste 
punt als een compromis voorgesteld, bemiddelend tussen Lammers, die wilde 
dat Nederland de navo zou verlaten, en Van den Doel, die daar tegen was.23

 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 van het politieke programma (‘Kort bestek’) van 
Nieuw Links wilden onderschrijven. Ook vroegen ze een financiële bijdrage te 
storten op Van der Louws gironummer, zodat het pamflet naar de achthonderd 
lokale PvdA-afdelingen kon worden gestuurd.24 De adressen had de groep zelf 
verzameld. In totaal onderschreven 74 personen het programma, inclusief de 
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auteurs.25 De opvallendste naam was die van oud-premier W. Schermerhorn. 
Verder stonden vooral veel studenten, wetenschappers en journalisten op de 
lijst. Een van de ondertekenaars, Han Mulder, herinnerde zich later hoe Van 
der Louw hem op een ochtend bij Het Parool had opgebeld en de tien program-
mapunten via de telefoon declameerde.26 Ook andere bekenden van Van der 
Louw, zoals zijn vara- en Hitweek-collega Wim Bloemendaal, verbonden hun 
naam aan het geschrift.
 De deelname van een aantal journalisten aan Nieuw Links zorgde niet alleen 
voor een goed leesbaar verhaal, de nauwe banden met de media hielpen ook bij 
het bereiken van een groot publiek. In het vara-programma Zin en tegenzin 
van Pauka werd bijvoorbeeld onder leiding van het sympathiserende PvdA- 
Eerste Kamerlid George Cammelbeeck gediscussieerd over ‘bezwaren die er 
bestaan tegen het beleid van de Partij van de Arbeid en die op het buitenge-
woon congres op 11 en 12 november misschien een rol zullen spelen’. Han Lam-
mers was een van de genodigden. Van der Louw vestigde met een persbericht 
aandacht op de radio-uitzending.27 Van den Doel noemde in een terugblik ‘de 
onmiddellijke greep op de berichtgeving’ een belangrijke reden voor het succes 
van Nieuw Links.28

 De uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA werd wisselend ontvangen. Het 
Parool moest weinig hebben van de voorstellen, die volgens de krant nog meer 
kiezers van de partij zouden doen vervreemden. Vrij Nederland was positiever, 
maar meende dat er meer nodig was dan de ‘klaroenstoot’ van Tien over rood 
om de malaise bij de PvdA te overkomen. Daarvoor waren enkele jaren van 
hard werken nodig. Hoewel de commentator van Het Vrije Volk enige kritiek-
punten uitte en samenhang miste, prees de nauw met de PvdA verbonden 
krant het pamflet bovenal als een ‘hartverwarmend bewijs van politiek mee-
doen en meedenken’. In eenzelfde trant reageerde partijvoorzitter Sjeng Tans, 
die, zonder in te gaan op de inhoudelijke punten, Tien over Rood onthaalde als 
een waardevolle bijdrage aan de discussie in de partij.29 Andere PvdA’ers toon-
den zich kritischer, met name over de erkenning van de ddr en de voorwaar-
den die werden gesteld aan het navo-lidmaatschap. Niettemin waren de reac-
ties overwegend welwillend.30

 Een week na de publicatie van Tien over rood, in de nacht van 13 op 14 ok-
tober, viel het kabinet-Cals. De kvp-fractie, onder aanvoering van Norbert 
 Schmelzer, onthield haar steun aan de begroting van de regering. Het kabinet 
diende zijn ontslag in en daarmee kwam er een einde aan de kortstondige rege-
ringsdeelname van de PvdA. Deze nacht vol politieke dramatiek zou de anna-
len van de parlementaire geschiedenis ingaan als de Nacht van Schmelzer. De 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   117 19-03-19   15:37



118

hoofdstuk 5

kvp was voor de socialisten de gebeten hond. De aversie tegen rooms-rode 
samenwerking kreeg een flinke impuls in de PvdA. Tegelijkertijd werden de 
socialisten die nacht verlost van de lijdensweg waarop de deelname aan het 
kabinet was uitgelopen.31 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 PvdA.

Een ‘bijzonder goed spreker’

Van der Louw ontving in deze periode tientallen steunbetuigingen aan Nieuw 
Links op de mat van zijn woning in Hoevelaken. Verschillende afdelingen 
stuurden hem verslagen toe van discussies over Tien over rood en Socialistisch 
bestek 1967.32 Uitnodigingen voor debatavonden in lokale afdelingen en andere 
bijeenkomsten stroomden binnen. Nieuw Links kon door het hele land zijn 
denkbeelden propageren en sympathisanten werven. Voor Van den Doel 
vormde deze periode vol politieke activiteit een hoogtepunt in zijn leven. ‘Elke 
bijeenkomst die we bezochten was stampvol bezet met jongeren en ouderen. 
De discussies waren fel en heftig en speelden zich af in een teach-in-achtige of 
politiek-café-achtige sfeer,’ zo keek hij tien jaar later terug. ‘Voor het eerst be-
vond ik mij dagelijks te midden van die echte politiek waarvan elke jonge revo-
lutionair droomt: geen gelul van saaie sprekers, geen koehandel achter de cou-
lissen, maar recht voor z’n raap midden in het massaal toegestroomde publiek.’33

 Van der Louw werd door Nieuw Links ook actief in de kleine Hoevelaakse 
PvdA-afdeling. Tot dat moment bezocht hij de bijeenkomsten niet vaak; hij 
vond het maar een ‘saaie bedoening’, schreef hij later.34 Om op het partijcongres 
je stem te mogen laten gelden, moest je afgevaardigde zijn van een lokale afde-
ling. Ook voor een plek in het bestuur moest je de steun van een afdeling heb-
ben.35 Binnen de PvdA-Hoevelaken probeerde Van der Louw dan ook snel een 
positie te verwerven. Nog voor het congres in november kandideerde hij zich 
voor een plek in het afdelingsbestuur, maar hij kreeg niet genoeg steun.36 Een 
maand later bemachtigde hij alsnog een bestuurszetel. Hij ging zich als tweede 
secretaris bezighouden met propaganda en het mededelingenblad. Ook werd 
hij een van de leiders van een gespreksgroep over de grondslagen van het mo-
dern socialisme, waarbij het partijprogramma en Tien over rood als uitgangs-
punt waren genomen.37 Zijn inspanningen wierpen vruchten af. Hij mocht na-
mens de afdeling spreken op het congres.
 Van der Louw had zich tot het congres in november 1966 naar buiten toe 
nog niet sterk geprofileerd. Voorafgaand aan het congres stemde de aanhang 
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van Nieuw Links op een bijeenkomst in Utrecht over de personen die zij als 
kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen naar voren zouden schuiven. 
Van den Doel kreeg met 55 de meeste stemmen. Andere Nieuw Linksers die 
hoge ogen gooiden waren De Rooi (37 stemmen), Van der Zwan (36 stemmen), 
Krooshof (30 stemmen) en Lammers (28 stemmen). Van der Louws naam was 
niet één keer genoemd.38 Op het buitengewoon congres in Rotterdam gaf Van 
der Louw zijn visitekaartje af met een pleidooi voor het minimumprogramma. 
Volgens het Algemeen Dagblad viel hij in de ‘ellelange merendeels grauwe rij’ 
congressprekers op als een ‘bijzonder goed spreker’.39 Nieuw Linksers voerden 
in de Rotterdamse congreshal de boventoon, maar vielen het establishment 
niet al te scherp aan en kweekten met goede manieren en grapjes enige good-
will.40 Het minimumprogramma haalde geen meerderheid bij stemming, net 
zomin als andere voorstellen van Nieuw Links. Wel werden Van der Louw, 
Lammers en Van den Doel toegevoegd aan de commissie die het partijbestuur 
moest adviseren over aanpassing van het basisprogramma.41 Ook oud-premier 
Willem Drees meende na afloop dat er ‘mogelijkheden voor een redelijke sa-
menwerking’ met Nieuw Links waren. Het duurde niet lang voor hij van me-
ning veranderde.42

 Van der Louw sprak tijdens zijn spreekbeurt op het congres zijn persoonlij-
ke vertrouwen uit in Joop den Uyl, die in september was verkozen tot lijsttrek-
ker en partijleider. Hij droeg hiermee zijn steentje bij aan de constructieve in-
druk die Nieuw Links achterliet.43 Ook bij de presentatie van Tien over rood 
zeiden de auteurs al dat zij zich konden vinden in de keuze voor Den Uyl als 
lijsttrekker en vertrouwen hadden in zijn linkse opvattingen. Ze verklaarden 
wel iets terug te verwachten voor hun steun.44 De 47-jarige Den Uyl was jaren-
lang directeur geweest van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiar-
di Beckman Stichting (wbs), en had daarnaast politieke en bestuurlijke erva-
ring opgedaan als Tweede Kamerlid, wethouder in Amsterdam en minister van 
Economische Zaken in het kabinet-Cals. In tegenstelling tot Vondeling was 
Den Uyl redelijk ongeschonden uit het kabinet gekomen. Een eerste ontmoe-
ting tussen Den Uyl en de belangrijkste figuren van Nieuw Links volgde enkele 
weken na het Rotterdamse partijcongres, in de schrijfkamer van Hotel Ameri-
cain in Amsterdam. Het was een teleurstellende ervaring voor Van der Louw. 
Hij voelde zich afgewezen door Den Uyl, die volgens hem enigszins uit de 
hoogte deed. ‘Hij fulmineert, daagt uit, er komt geen waarderend woord over 
zijn lippen,’ schreef hij later over dit eerste treffen.45 
 Nieuw Links bleef zo nu en dan bijeenkomen in Utrecht. De bijeenkomsten 
kregen een openbaar karakter. De kerngroep, bestaande uit de redactie van 
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Tien over rood en enkele anderen, wilde een achterban van gelijkgestemden 
mobiliseren om in de PvdA een machtsfactor van betekenis te kunnen worden. 
Op de Utrechtse bijeenkomsten konden sympathisanten elkaar treffen.46 In 
volle zaaltjes discussieerden de PvdA-leden over actuele en partijpolitieke on-
derwerpen. Het lijkt erop dat Van der Louw met opzet kleine zalen reserveerde. 
Dat was niet alleen goedkoper, een uitpuilende zaal verhoogde ook de sfeer.47 
De kerngroep moedigde sympathisanten aan om de standpunten van Nieuw 
Links in de lokale afdelingen te verdedigen en zich verkiesbaar te stellen als 
afgevaardigde voor partijcongressen, zodat de groep daar een vuist kon maken. 
Nieuw Links bereidde op de Utrechtse bijeenkomsten de partijcongressen 
voor, door resoluties en amendementen door te nemen. Vlak voor een congres 
besprak Nieuw Links op een speciale bijeenkomst de strategie nog eens door.48 
Aanvankelijk waren deze voorbereidingen nog beperkt, maar al snel werden er 
uitgebreide beschouwingen en zelfs complete strategienota’s geschreven.
 In januari 1967 vond een volgend partijcongres plaats. Meer dan duizend 
afgevaardigden kwamen in het Haarlemse Concertgebouw bijeen om het pro-
gramma vast te stellen waarmee de PvdA de verkiezingen op 15 februari zou 
ingaan. Volgens Vrij Nederland-journalist Joop van Tijn had het optreden van 
de jeugdige stoottroepen van Nieuw Links op het vorige congres ervoor ge-
zorgd dat de leden het gevoel hadden gekregen ‘dat ze nog voor iets anders 
konden dienen dan het betalen van contributie en propagandistische activitei-
ten in de wijk’. Opnieuw viel Van der Louw op, Van Tijn noemde hem ‘de beste 
Tien-over-rood spreker’.49  Nieuw Links opereerde feller dan op het vorige con-
gres en behaalde enkele successen in Haarlem. In het PvdA-verkiezingspro-
gramma werd opgenomen dat het budget voor ontwikkelingshulp in 1970 
moest zijn gestegen tot 2 procent van het nationaal inkomen en dat inkomens-
politiek gericht moest zijn op inkomensnivellering.
 Zijn uitstraling, verbale gaven en vermogen om de juiste toon te treffen 
zorgden ervoor dat Van der Louw in toenemende mate een van de gezichten 
van Nieuw Links werd. Hij sprak regelmatig als representant van de groep op 
politieke avonden en nam deel aan debatten, zoals een door de fjg georgani-
seerde teach-in in Hengelo.50 Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerver-
kiezingen kreeg Van der Louw de kans om zijn bekendheid in PvdA-gelederen 
te laten groeien. Hij stond redelijk hoog op de lijst in zijn district, al kreeg hij 
geen verkiesbare plaats, zoals Van den Doel. Zijn plaats gaf, net als voor Lam-
mers, wel uitzicht op een opvolging, als een Kamerlid in de komende periode 
tussentijds het parlement zou verlaten.51

 Van der Louw liet in zijn verkiezingstoespraken blijken een andere politieke 
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inhoud en stijl voor te staan. Hij rekende af met de PvdA van het verleden. De 
periode van Drees typeerde hij als een ‘periode van rust, opbouw en binnens-
kamers overleg, van het kalme gesprek en samenwerking van werknemers en 
werkgevers met werk van specialisten en technische details’. Die periode waar-
in de sociale zekerheid werd opgebouwd was zoetjesaan voltooid, meende Van 
der Louw. De PvdA was een partij van eisen en protest geworden, in plaats van 
compromissen en een politiek van de haalbare kaart. De partij zette in op gelij-
ke start- en ontplooiingsmogelijkheden, internationale solidariteit en demo-
cratisering.52 In een andere toespraak refereerde hij aan de mentaliteitsveran-
dering bij jongeren. Zij namen volgens hem afstand van de overwaardering van 
stoffelijke zaken boven geestelijke waarden. Dit kwam tot uitdrukking in aller-
lei speelse vormen, protesten, manifestaties en demonstraties. Gelukkig was er 
nu ook iets van die nieuwe mentaliteit in de PvdA te ontdekken, zei Van der 
Louw, zonder Nieuw Links te noemen.53

 Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 was het niettemin bovenal D’66 
dat de belofte van een andere politiek leek te belichamen. De nieuwe partij 
behaalde onder aanvoering van Hans van Mierlo vanuit het niets zeven zetels. 
De PvdA leverde zes zetels in. Dat de kvp er nog twee meer verloor was slechts 
een schrale troost. Van den Doel veroverde als enige Nieuw Linkser een plek in 
de Kamerbankjes. Nieuw Links stuurde na de verkiezingen een open brief aan 
het partijbestuur, mede opgesteld en ondertekend door Van der Louw. De 
groep wilde onder meer dat de PvdA geen deel zou nemen aan een regering en 
verlangde dat de Tweede Kamerfractie tussentijds vernieuwd zou worden. Bo-
vendien uitten de briefschrijvers felle kritiek op de opportunistische ‘vrijerij’ 
van Den Uyl met D’66, zoals zij diens toenaderingspoging na de verkiezingen 
typeerden. Wezenlijke tegenstellingen dienden niet te worden ‘verdoezeld’, 
maar ‘aan de dag te worden gebracht’.54

 Deze voortdurende wijze van groepsgewijs opereren wekte de verontwaar-
diging van het partijbestuur. Partijvoorzitter Tans wilde de Nieuw Linksers 
duidelijk maken dat de club langs de geijkte kanalen moest werken. Den Uyl, 
die naaste fractievoorzitter ook partijbestuurslid was, pleitte voor een kracht-
dadiger optreden. Hij meende dat georganiseerde acties de partij kapot zouden 
maken; zo nodig moest tot uiterste maatregelen worden besloten. Het partijbe-
stuur wilde het echter niet op een breuk laten aankomen en koos de lijn van 
Tans.55 Er volgde een ontmoeting tussen een delegatie van het bestuur en verte-
genwoordigers van Nieuw Links, onder wie Van der Louw. Tans, die het ge-
sprek leidde, stelde zich verzoenend op. Hij waarschuwde niettemin dat de 
vorming van een partij in de partij niet geduld zou worden. Den Uyl ging de 
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confrontatie feller aan.56 Volgens Lammers was het bij Den Uyl ditmaal geen 
uiting van zijn ‘bekende uitdagende stijl’, schreef hij in een artikel met de kop 
‘Pijnlijk teleurgesteld in Den Uyl’. Nee, hier ‘was een man aan het woord die 
van groot wantrouwen en tegenzin vervuld was’, meende hij.57

 In een interview met Haagse Post, enkele maanden na het treffen met het 
partijbestuur, werd Van der Louw de vraag gesteld wat hij van Den Uyl vond. 
Hij antwoordde dat het onzin was dat ‘zo’n man’ heilig werd verklaard. Het 
getuigde van onvoldoende visie als kritiek in het openbaar niet getolereerd 
werd. Den Uyl had volgens hem onvoldoende waardering voor de verandering 
die Nieuw Links nastreefde.58 Den Uyl koos vanaf dat moment duidelijk voor 
een harde opstelling ten opzichte van Nieuw Links, maar vond daarbij de meer 
welwillende Tans en een meerderheid van het partijbestuur op zijn pad. De 
partijvoorzitter gaf Nieuw Links tot ergernis van Den Uyl te veel ruimte.
 De kerngroep van Nieuw Links had de boodschap over groepsvorming in 
de partij niettemin begrepen, voor zover dat nog niet het geval was. Het wist 
disciplinaire maatregelen te voorkomen met een aantal voorzorgsmaatregelen. 
Nieuw Links kende geen leden, bestuur of eigen periodiek, wel belegde de 
kerngroep regelmatig bijeenkomsten en spoorde aanhangers aan actief te wor-
den in afdelingen. Van der Louw mocht officieel geen secretaris worden ge-
noemd, maar hij hield wel een kaartenbak met sympathisanten bij en verstuur-
de namens de kerngroep uitnodigingen voor openbare bijeenkomsten. De 
grenzen van wat wel en niet mocht waren niet haarscherp. Nieuw Links leek op 
het oog tegemoet te komen aan de bezwaren van het PvdA-bestuur. Aange-
moedigd door een pleidooi van Van der Louw werd op de eerstvolgende bij-
eenkomst vastgelegd dat er geen besluiten zouden worden genomen, afgezien 
van dit ene besluit.59 Dergelijk gegoochel met woorden wist niet iedereen bin-
nen de partij te overtuigen. Het verwijt dat Nieuw Links een partij binnen de 
partij vormde zou nog regelmatig klinken, en niet zonder reden.

Kopstuk van Nieuw Links

Van der Louw verwees in een verkiezingstoespraak naar de veranderende men-
taliteit, met name onder jonge mensen, die volgens hem zichtbaar werd in ma-
nifestaties en speelse vormen van protest. Mogelijk had hij daarbij ook de 
Maastrichtse, provo-achtige groep Luuks in gedachten, waarmee hij namens 
Nieuw Links rond die tijd een conferentie over socialistische cultuurpolitiek 
voorbereidde. De kunstzinnige, linksgeoriënteerde groep, die het kleurrijke 
blad Ontbijt op bed uitgaf, zette zich op ludieke wijze af tegen kunst als elitair 
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statussymbool. Geïnspireerd door onder meer de Nederlandse kunstenaar 
Constant pleitte Luuks voor een samenleving waarin de spelende mens alle 
ruimte zou krijgen. Tot Luuks behoorden onder meer kunstenaars Hans Mol 
en Iris de Leeuw en journalist van Het Vrije Volk Kees Slager. Enkele leden 
waren actief in de Maastrichtse afdeling van de PvdA. Toen Lammers en Van 
der Zwan op hun uitnodiging kwamen spreken, wierpen zij hun voor de voeten 
alleen aandacht te hebben voor sociaal-economische hervormingen, niet voor 
culturele.60 Nieuw Links pakte deze handschoen op. De spraakmakende confe-
rentie ‘Socialisme is cultuur’ in het Limburgse kasteel Borgharen en een publi-
catie over cultuurpolitiek waren het gevolg.
 Van der Louw, die pas op het laatste moment bij de organisatie betrokken 
raakte, trad op als voorzitter van het dagprogramma. Volgens Van der Zwan 
was het een voorbeeld van hoe hij zich handig wist te profileren. Als redacteur 
van Hitweek was Van der Louw voor de mensen van Luuks een acceptabele fi-
guur.61 Tijdens het weekend werd gediscussieerd over de vraag hoe een socia-
listische cultuurpolitiek eruit moest zien. Het leverde slagzinnen op als: ‘Socia-
listen willen de totale hervorming van de samenleving op zo’n manier dat allen 
gelijke kansen hebben om ongelijk te zijn’ en ‘Ruimte maken voor ruzie met de 
gevestigde orde’.62 Van der Louw probeerde aan het einde van het weekend de 
discussie terug te brengen tot een aantal later uit te werken stellingen.
 Niet zozeer het dag- als wel het avondprogramma zorgde voor veel rumoer. 
De samenwerking met Luuks leidde tot een manifestatie die flink afweek van 
een gangbare politieke conferentie. Ter afwisseling van de debatten vond op 
zaterdagavond 25 februari 1967 de ‘Grote popshow ’67’ plaats in het Fort Sint 
Pieter: ‘een ononderbroken beatfestijn’ met allerlei happenings.63 Martin van 
Amerongen deed in Vrij Nederland in geuren en kleuren verslag van het gebeu-
ren: ‘De een improviseerde met een glans van geluk een weldoortimmerde 
squaredance. De ander vulde de ruimte met zeepbellen. De een droeg met zui-
delijke tongval Shakespearesonnetten voor, afgewisseld met contemporain 
fluitspel. De ander stond, als aan de dansvloer genageld, te kijken naar de Turn 
Turn Turn-film, een compositie van op celluloid vastgelegde verkeersborden 
en vrouwenborsten.’64 Van der Louw danste op het feest vrolijk mee.65

 Met name een happening met heiligenbeelden zorgde voor opschudding. 
Dergelijke manifestaties spraken wellicht tot de verbeelding van een culturele 
voorhoede, bij anderen leidde het tot ergernis. Volgens het afdelingsbestuur 
van de PvdA-afdeling ’s-Graveland, destijds positief over Tien over rood, bracht 
het incident de linkse eenheid in gevaar. Vele progressieve figuren zullen zich 
niet met ‘dergelijke uitspattingen’ wensen te vereenzelvigen, lieten zij Van der 
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Louw per brief weten.66 Ook bij de vara werd Van der Louw op de manifestatie 
in Borgharen aangesproken. Volgens omroepvoorzitter Broeksz dreigde het 
aanzien van de vara geschaad te worden als medewerkers geassocieerd wer-
den met zaken die bevolkingsgroepen kwetsten. Van der Louw hield echter vol 
dat dit een kwestie van persoonlijke vrijheid was.67 
 De conferentie in Borgharen leidde tot de publicatie van De meeste mensen 
willen meer in november 1967. Met Lammers en Pauka voerde Van der Louw de 
eindredactie van de bundel, waarin een aantal terreinen van socialistische cul-
tuurpolitiek werden verkend. Ontplooiing, creativiteit en doorbreking van ver-
starde institutionele belemmeringen stonden centraal. Van der Louw schreef 
met Krooshof een hoofdstuk over vormingswerk. Krooshof meende al voor 
Tien over rood dat Nieuw Links meer aandacht aan de creatieve, speelse kant 
van het samenleven moest besteden.68 Als vanzelfsprekend verklaarden ze in 
hun bijdrage het failliet van de bekrompen burgermaatschappij en kondigden 
ze de komst van de nieuwe ‘open volwassene’ aan, die zelf in vrijheid zijn weg 
zou gaan bepalen. ‘Angstig ontzag voor fatsoensregels staat het experiment met 
nieuwe gedrags- en uitingsvormen in de weg,’ schreven Van der Louw en 
Krooshof, die wisten aan te sluiten bij het libertaire levensgevoel dat in de jaren 
zestig terrein won. Vormingswerk diende voor eenieder toegankelijk te zijn, bij 
te dragen aan de zelfstandigheid en creativiteit van mensen en hen klaar te 
maken voor een fundamenteel gedemocratiseerde samenleving. Ze sloten hun 
bijdrage, geheel in Nieuw Links-stijl, af met tien stellingen over vorming.69

 Nog voor de publicatie van zijn stuk kreeg Van der Louw van sociaal psy-
choloog Sibe Soutendijk, die zelf ook een hoofdstuk had geschreven, kritiek op 
de toon van zijn tekst: ‘Het zijn voor mij voor een groot deel woorden, woor-
den, retoriek waarvan de zin maar moeilijk tot me doordringt. Kortom de sfeer 
van jeugdbewegers en dominees waait naar me over.’70 Ook na publicatie kre-
gen de samenstellers van de bundel nogal wat kritiek, zoals gebrek aan diep-
gang en theoretische onderbouwing. In het PvdA-blad Opinie viel te lezen dat 
het ‘niet meer dan een verzameling weinig samenhangende en blijkbaar slecht 
gecoördineerde artikelen van wisselende kwaliteit’ was, die als totaliteit de cul-
tuurpolitiek niet bestreken. Over het stuk van Van der Louw en Krooshof 
schreef de recensent dat het ‘bekende, ten dele overbekende kost’ was, zonder 
nieuwe gezichtspunten.71 Het verwijt dat Nieuw Links aan ideeënarmoede leed 
klonk vaker, al was Van der Louw niet een van de intellectuelen van wie die 
ideeën moesten komen.72 
 De meeste mensen willen meer was de laatste Nieuw Links-publicatie. In de 
zomer van 1967 verschenen al het dunne pamflet Een partij om mee te werken, 
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waarin concrete suggesties werden gedaan voor een democratische werkwijze 
van de PvdA, en De macht van de rooie ruggen, over structurele hervormingen 
van de maatschappij op tal van terreinen.73 Van der Louw maakte geen deel uit 
van de werkgroepen die aan deze publicaties werkten. Het accent op democra-
tisering en invloed van onderop in Een partij om mee te werken paste, net als 
het pleidooi voor ontplooiing en creativiteit in De meeste mensen willen meer, 
naadloos in het beeld dat ook internationaal bestond van new left-bewegin-
gen.74 Voor De macht van de rooie ruggen gold dat in veel mindere mate. Daar-
in werd alle heil verwacht van de overheid. Gewapend met een meerjarenplan 
moest de staat door middel van nationalisaties hervormingen doorvoeren.
 Het afwijkende geluid in De macht van de rooie ruggen was een gevolg van 
de recente betrokkenheid bij Nieuw Links van enkele personen van het blad 
Links, zoals historicus Theo van Tijn. Zij vertegenwoordigden een vrij dogma-
tische, 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 tegen de invloed van ‘oud-links’ 
in Nieuw Links.75 Van der Louw probeerde samenbindend op te treden. Hij 
wilde in geen geval afstand nemen van de groep rond Van Tijn. Hij was ‘inhou-
delijk niet geheel overtuigd’ en hun stijl was niet de zijne, maar Van der Louw 
wilde hen niet isoleren. Bovendien waardeerde hij hun bijdrage aan discussies, 
al gaf Van der Louw in een brief aan journalist en Nieuw Links-sympathisant 
Jan Eijkelboom impliciet toe niet in staat te zijn geheel zelfstandig een mening 
te vormen over de plannen in De macht van de rooie ruggen: ‘Laten we de heren 
deskundigen maar in hun weerlegging beluisteren en dan ons oordeel vor-
men.’76 Van der Louw presenteerde zich wel vaker als ‘het amateurtje’ dat zich 
graag liet overtuigen, zoals hij eens quasispottend aan Van den Doel schreef.77

 Het samenbindende optreden van Van der Louw is typerend voor zijn posi-
tie binnen Nieuw Links. Hij probeerde mensen binnen de kerngroep van 
Nieuw Links bij elkaar te houden en potentiële bondgenoten niet van zich te 
vervreemden.78 Zo verweet hij Van den Doel ‘enigszins kunstmatige tegenstel-
lingen’ in discussies met kritische vakbondsmensen en ‘onze marxistische 
vriendjes’ steeds ‘aan te pinten’, terwijl het ‘wezenlijk gelijkgestemden’ betrof. 
Juist ‘in een sfeer van toenadering’ vond hij dat onverstandig, het leek hem 
goed ‘naar de synthese’ te zoeken.79 Van den Doel verweet Van der Louw in zijn 
reactie met twee maten te meten: ten opzichte van de PvdA-leiding was hij veel 
kritischer dan tegenover degenen tot wie hij toenadering zocht.80 Van der 
Louws pogingen te verbinden waren ook een strategische keuze: potentiële 
bondgenoten wilde hij niet onnodig van zich vervreemden. Als hij dat wense-
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lijk achtte kon hij zich ook polariserend opstellen binnen de PvdA.
 Van der Louws gevoel voor politieke verhoudingen bleek uit de affaire die in 
de zomer van 1967 rondom Van der Zwan ontstond, nadat die publiekelijk en 
ongezouten zijn mening had geuit. Volgens Van der Zwan, die niet terugschrok 
voor een relletje, was de PvdA een ‘vals zooitje’, moest de hele partijtop aftre-
den, stelde Tien over rood ‘geen donder voor’ en viel van de voornamelijk oude 
PvdA-leden weinig te verwachten.81 Van der Louw had het intern meermalen 
voor Van der Zwan opgenomen.82 De denigrerende opmerkingen over de par-
tijleden gingen echter ook Van der Louw te ver. Die pasten volgens hem niet in 
de visie van Nieuw Links. Een dergelijke uithaal naar de leden was bovendien 
contraproductief in het streven vanuit de afdelingen macht te verwerven in de 
partij nu er in november 1967 weer een congres in het verschiet lag. Daarom 
nam Van der Louw met enkele anderen publiekelijk afstand van de minachten-
de opmerkingen over gewone leden en onderstreepten zij hun ‘fundamentele 
solidariteit met de partijleden’.83 Van een royement van Van der Zwan wilde hij 
overigens niets weten, een pluriforme partij moest zich de luxe van ‘soms wat 
opgewonden critici in eigen kring’ kunnen veroorloven.84

 Op het congresweekend van 23 tot 25 november 1967, ruim een jaar na de 
publicatie van Tien over rood, wilde Nieuw Links zijn inspanningen verzilveren 
in zetels in het partijbestuur. Met betrekking tot het streven naar veranderin-
gen meende Van der Louw dat de ‘beste aanval’ direct was ‘gericht op de zetels 
van de machthebbers zelf ’.85 Wanneer je de machtsstructuren ‘aan de verkeerde 
lieden overlaat’, dan komt er geen ‘ander en beter gebruik van gezag’, zo moti-
veerde hij die tactiek. Machthebbers schoven uit opportunisme wel een beetje 
mee, maar bleven ‘ophouden, vertragen, frustreren’. Omdat hij socialist was 
streefde hij naar verandering in de grootste socialistische partij.86 Dat streven 
achtte hij in de aanloop naar het congres niet kansloos, al kon er een moment 
komen dat ‘we zo het gevoel hebben met het hoofd tegen een dikke muur te 
beuken dat we alle PvdA-bijltjes er bij neerleggen’.87 
 Er werd door Van der Louw en anderen goed nagedacht over de te volgen 
strategie om de aflossing van de wacht te bewerkstelligen. Dat was vooral een 
kwestie van balanceren tussen enerzijds onderlinge afstemming en coördinatie 
en anderzijds niet te zeer als partij in de partij optreden.88 Ook in andere op-
zichten bereidde Nieuw Links zich op professionele wijze voor op het congres. 
Pauka organiseerde in september 1967 zelfs een week lang elke avond speciale 
trainingssessies voor de woordvoerders van Nieuw Links in de vara-studio. 
Behalve interviews en teach-indiscussies, die ze opnamen en naderhand analy-
seerden, besteedden ze in het bijzonder aandacht aan congrestoespraken. Hoe-
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wel de pressiegroep openheid altijd hoog in het vaandel hield, benadrukte Pau-
ka dat ‘dit alles zich buiten de openbaarheid’ diende te voltrekken, anders zou 
het kunnen worden aangegrepen om ‘de sfeer voor het komende congres gron-
dig te vertroebelen’.89

 Van der Louw ambieerde, evenals een reeks andere Nieuw Linksers, een ze-
tel in het partijbestuur. Door in de aanloop naar het congres op allerlei bijeen-
komsten op te treden probeerde hij PvdA-leden van de standpunten van Nieuw 
Links te overtuigen en werkte hij tegelijkertijd aan zijn eigen bekendheid. Zijn 
goede podiumpresentatie, markante uitstraling en soms ook opvallende kle-
dingstijl hielpen daarbij. Over een bijeenkomst van Nieuw Links in Amster-
dam met zo’n tweehonderd aanwezigen, de meesten tussen de 25 en 40 jaar 
oud, merkte de Leeuwarder Courant bijvoorbeeld op dat er veel gelachen en 
ernstig gediscussieerd werd. Van der Louw, een van de drie personen op het 
podium, werd door de krant beschreven als de ‘zwaar besnorde PvdA-radicaal, 
in modieus gestreept overhemd met opgestroopte mouwen en knalrode das’, 
die ‘met kwinkslagen’ optrad.90 Alle inspanningen kostten veel tijd en energie. 
Begin september klaagde Van der Louw dat ‘de combinatie vara-Hitweek- 
Nieuw Links’ wel erg veel van hem vroeg. ‘De laatste tien nachten ben ik letter-
lijk alleen thuis geweest om te slapen, heel kort en dan nog niet eens alle nach-
ten.’91

 In interviews sprak Van der Louw regelmatig over een ‘dynamisch socialis-
me’.92 Met deze term wilde hij aangeven dat Nieuw Links zich onderscheidde 
van het dogmatische socialisme, dat er wat hem betreft geen standaardoplos-
singen waren en hij geen socialistische heilstaat als einddoel voor zich zag. De 
term suggereert ook dat hij een PvdA voorstond die aansluiting zocht bij de 
tijdgeest. Dit probeerde Nieuw Links ook in zijn stijl naar voren te laten ko-
men. Op het PvdA-congres van november 1967 verspreidde de club bijvoor-
beeld 1500 exemplaren van het opvallende, eenmalige krantje hop hop hop. De 
lay-out, ludieke schrijfwijze en grappige tekeningen waren een rechtstreekse 
kopie van de bekende stijl van Hitweek.93 Het oud-Tweede Kamerlid J.H. Scheps 
riep daarin oudere leden op zich open te stellen voor de stemmen en gedachten 
van jongeren. Minder vriendelijk was de aanval op Het Parool, dat zich vanaf 
het begin teweer had gesteld tegen de invloed van Nieuw Links in de PvdA. Bij 
het artikel (‘De ploerten mengen zich in het debat’) was een bewerkte foto af-
gedrukt waarop de slagzin ‘Het Parool léés die krant’ was veranderd in ‘Het 
Parool lóós die krant’. Verder bevatte hop hop hop onder meer een lijst met 
termen die voor de congresganger op geestige wijze waren verklaard, soms met 
een serieuze boodschap. Achter ‘vernieuwing’ stond bijvoorbeeld: ‘kan men 
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bereiken door alleen op nieuwe kandidaten te stemmen’.94

 Van der Louw kreeg met 2126 stemmen op het congres ruim voldoende steun 
om, net als de Nieuw Linksers Ger Klein, Wim Polak Emzn. en George Cammel-
beeck, al bij de eerste stemming een plek in het 25-koppige partijbestuur te ver-
werven. Zij kregen nog gezelschap van geestverwanten Irene Vorrink, Emmy 
Lopes Dias en Jan Diekerhof.95 Tijdens de eerste vergadering besloot het nieuwe 
PvdA-bestuur dat Van der Louw ook zitting mocht nemen in het dagelijks be-
stuur. Als klap op de vuurpijl werd de 34-jarige partijrebel, vanwege het hoge 
aantal op hem uitgebrachte stemmen tijdens het congres, gekozen tot tweede 
vicevoorzitter van de PvdA en lid van het partijpresidium.96 Een opmerkelijk re-
sultaat voor iemand die nauwelijks een jaar actief was in de partij.
 Wat betreft de aflossing van de wacht had Nieuw Links vorderingen ge-
maakt. Inhoudelijk dolf de beweging op het congres echter het onderspit.97 Het 
congres nam bovendien een resolutie aan waarin werd gesteld dat er weliswaar 
ruimte geschapen moest worden voor nieuwe communicatievormen, maar 
zonder dat dit de eenheid van de partij kon schaden ‘door een regelmatige 
groepsgewijze standpuntbepaling naar buiten over het actuele beleid buiten de 
daarvoor aangewezen organen’.98 Het was voor iedereen duidelijk aan welke 
groep hiermee wederom een signaal gegeven werd.
 Van der Louw wilde contact blijven onderhouden met Nieuw Linksers bui-

5.2 Met Han Lammers op PvdA-congres, 25 november 1967.
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ten het partijbestuur, maar realiseerde zich dat behoedzaamheid geboden was. 
Twee weken na het congres schreef hij aan Van den Doel dat hij al gemerkt had 
‘dat ze ons proberen te naaien waar we bij zijn’. Daarom moesten ze ‘doodvoor-
zichtig’ zijn. Aan het ‘samenspel tussen gelijkgezinde partijbestuurders, Twee-
de Kamerleden (jij natuurlijk) en Han [Lammers] en Tom [Pauka] bijvoor-
beeld’ mocht niet te veel ruchtbaarheid worden gegeven. ‘Maandelijkse 
gezelligheidsbijeenkomsten’ in kleine kring leken hem zeer gewenst.99 Ook de 
landelijke bijeenkomsten in Utrecht gingen door. Wel besloot Nieuw Links de 
activiteiten na het congres deels te decentraliseren. Op regionaal niveau wer-
den gespreksgroepen gevormd over verschillende onderwerpen om de discus-
sie in de partij aan te wakkeren. Die werden geleid door personen die geen deel 
uitmaakten van de kerngroep. Van der Louw droeg de administratieve taken 
binnen Nieuw Links over aan een ander.100 Zijn focus kwam hierdoor vooral op 
zijn nieuwe bestuurlijke activiteiten te liggen, maar dan wel nadrukkelijk als 
Nieuw Linkser in het partijbestuur.

Strijd in het partijbestuur

Van der Louw en de andere zes Nieuw Linksers vormden een minderheid in 
het partijbestuur. Om toch zo veel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen, ope-
reerden ze vanaf het begin als een fractie. Op voorstel van Van der Louw kwa-
men ze voor partijbestuursvergaderingen bijeen om zaken af te kunnen stem-
men. Volgens Diekerhof was Van der Louw de ‘fraktie-leider’, hoewel hij 
gemiddeld ruim dertien jaar jonger was dan de anderen. Dat de ‘bestaande 
orde’ dergelijke samenscholingen onfatsoenlijk vond, was voor Diekerhof ove-
rigens geen maatstaf. ‘“Revolutie” is nu eenmaal niet mogelijk zonder samen-
zwering,’ schreef de oud-legerpredikant stoutmoedig.101 Het groepsgewijze op-
treden van het Nieuw Links-smaldeel in het partijbestuur wekte veel ergernis 
bij andere PvdA-bestuurders. Nieuw Links en fractievoorzitter Den Uyl kwa-
men in toenemende mate tegenover elkaar te staan. Al binnen een jaar dreigde 
de boel te ontploffen.
 Van der Louw realiseerde zich dat zijn imago als Nieuw Linkser voor de 
buitenwacht mogelijk zou vervagen, nu hij als vicevoorzitter in het partijbe-
stuur zat. Aan een met Nieuw Links sympathiserende majoor verzekerde hij 
dat hij zou proberen ‘het eigen gezicht te bewaren’.102 Van der Louw ervoer al 
snel dat dit makkelijker gezegd dan gedaan was. De buitenwereld kreeg slechts 
de gezamenlijke besluiten en zorgvuldig geformuleerde verklaringen van het 
partijbestuur onder ogen, niet de interne discussies die eraan voorafgingen. 
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Bovendien besteedde het PvdA-bestuur volgens Van der Louw te veel tijd aan 
‘huishoudelijke punten’. Echte ‘politieke discussie’ bleef praktisch achterwege, 
zo klaagden Van der Louw en Ger Klein, zijn mede-Nieuw Linkser in het dage-
lijks bestuur.103 Het bestuur van de PvdA hield zich normaal gesproken bezig 
met de partijorganisatie en meer politiek-strategische zaken, terwijl politieke 
kwesties het domein van de Tweede Kamerfractie waren. In de fractie was 
Nieuw Links echter nauwelijks vertegenwoordigd. Van der Louw en Klein wil-
den daarom vanuit het partijbestuur invloed uitoefenen op de politieke stel-
lingname van de partij, tot grote ergernis van onder meer fractievoorzitter Den 
Uyl.
 Nieuw Links probeerde regelmatig het partijbestuur te bewegen tot het in-
nemen van een standpunt over actuele politieke kwesties, zoals de Vietnam-
oorlog.104 De protestacties tegen het Amerikaanse militaire optreden namen 
begin 1968 in binnen- en buitenland in omvang toe. De fjg-Amsterdam maak-
te in februari in een brief aan het partijbestuur haar ongenoegen kenbaar over 
een motie, ingediend door PvdA-buitenlandwoordvoerder Max van der Stoel, 
en aangenomen door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. De motie 
riep de regering op bij de betrokken partijen aan te dringen op staking van de 
vijandelijkheden en via de onderhandelingstafel een einde aan het conflict te 
maken. De brief, waarin de motie als te vaag werd bestempeld, was mede on-
dertekend door een aantal prominente Nieuw Linksers. Ze riepen het partijbe-
stuur op publiekelijk stelling te nemen in de kwestie-Vietnam.105

 Het PvdA-bestuur schaarde zich echter achter Van der Stoel. Na ‘een langdu-
rige en moeizame discussie’ in het dagelijks bestuur slaagde Van der Louw erin 
de steunbetuiging iets af te zwakken. De strekking bleef echter hetzelfde, tot 
ongenoegen van Van der Louw en Klein.106 Op persoonlijke titel kon Van der 
Louw zich in duidelijke bewoordingen blijven uitspreken, bijvoorbeeld door 
zijn naam te verbinden aan een open brief aan de minister van Justitie waarin 
de Amerikaanse president Johnson voor oorlogsmisdadiger werd uitgemaakt.107 
In zijn hoedanigheid als partijbestuurder lukte dat naar zijn zin onvoldoende.
 De nederlaag in de discussie over de Vietnamoorlog werd gevolgd door an-
dere dompers. Oeverloze discussies waren tijdens deze bestuursperiode talrijk, 
maar ze leidden vaak nergens toe.108 De bestuurlijke praktijk bleek taai, de 
Nieuw Linksers ondervonden regelmatig veel weerstand en het lukte hen niet 
om veel invloed uit te oefenen op de opstelling van het PvdA-bestuur. De frus-
tratie hierover nam in de loop van 1968 toe. Diekerhof, die zich aan het begin 
nog zo strijdbaar had getoond, meende al in april 1968 dat hij ‘totaal onge-
schikt’ was voor het bestuurswerk. Hij kwam vaak moedeloos uit de vergade-
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ringen en schatte zijn bijdrage heel dicht bij nul. Des te meer bewonderde hij 
Van der Louw om diens stugge doorzettingsvermogen en de tijd en de energie 
die hij in het partijbestuur stak.109 Van der Louw hield van ‘het gevecht’, vertelde 
hij in een interview. De Nieuw Linksers moesten er volgens hem voor waken 
op te gaan in het geheel van het partijbestuur, ‘we willen ons herkenbaar hou-
den en ons niet laten inpakken’.110

 Helemaal zonder resultaat waren de inspanningen van Van der Louw in het 
partijbestuur niet. Zijn pleidooi voor een centraal orgaan dat zich specifiek 
bezighield met de manier waarop de PvdA zich naar buiten presenteerde leid-
de in het voorjaar van 1968 tot de herinstelling van de Presentatieraad. Van der 
Louw werd voorzitter van deze adviesraad. Als perschef van de vara was na-
denken over communicatie en beeldvorming dagelijkse kost voor hem. Het 
was ook een belangrijk thema voor Nieuw Links. De club had zich vanaf het 
begin uitgesproken voor duidelijk herkenbare tegenstellingen in de politiek. 
De PvdA diende niet alleen inhoudelijk een andere politieke koers te gaan va-
ren, de stijl van de partij moest ook veranderen. Vorm en inhoud stonden in 
direct verband met elkaar, benadrukte Van der Louw.111 Dit had ook betrekking 
op de communicatie tussen politici en burgers. Volgens Pauka was eenrich-
tingsverkeer passé. ‘De mensen willen meepraten,’ schreef hij aan PvdA-politi-
ci. ‘De tijd dat men ademloos anderhalf uur aan de lippen van een volkstribuun 
hing, is voorbij.’112 
 Nieuw Links droeg bij aan meer professionele aandacht voor communicatie. 
In januari 1968 organiseerden Pauka en Marcel van Dam een trainingsweek 
voor PvdA-politici, waaraan Van der Louw, Den Uyl en enkele anderen deelna-
men. Er werd onder meer een experimenteel politiek café in scène gezet. Vier 
politici stonden elk in een hoek van een studio achter een spreekgestoelte, met 
in het midden een divers samengestelde groep van ruim honderd personen. De 
sprekers moesten proberen het publiek naar hun hoek te lokken en met hun 
presentatie vast te houden. Van der Louw, die de arena betrad met de Tweede 
Kamerleden Ed Berg, Ep Wieldraaijer en Gerda Brautigam, slaagde daar goed 
in. Zijn engagement werkte begeesterend. Met Den Uyl was Van der Louw van 
alle deelnemers bovendien de vlotste spreker, zo kreeg hij naderhand als op-
merking op basis van een enquête onder het publiek. Ook kon hij goed op be-
grijpelijke wijze spreken, dat was een grote kracht van hem. Wel gaf hij te wei-
nig ruimte voor inbreng van het publiek, moest hij zijn feitenkennis uitbreiden 
en bestond het gevaar dat zijn optreden ‘kreterig’ werd.113

 De aandacht voor communicatie die Nieuw Links op deze wijze in de partij 
stimuleerde, kreeg op meer permanente wijze beslag in de Presentatieraad. Van 
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der Louw bepaalde als voorzitter mede wie als lid van de raad werd uitgeno-
digd. Hij omringde zich in dit brainstormende gezelschap met mensen die hij 
goed kende en met wie hij politiek op één lijn zat. Tot de eerste leden behoor-
den onder meer de Nieuw Linksers Pauka, Van Dam en Vorrink en de sympa-
thisanten Gijs Stappershoef, voormalig adjunct-hoofd vara-televisie, en Piet 
Brattinga, vormgever van het Nieuw Links-pamflet De meeste mensen willen 
meer. Ook twee oude ajc-vrienden van Van der Louw namen op ad-hocbasis 
zitting in de raad: Peter van Halm en Mat van Hensbergen. Een belangrijk lid 
was verder Ed van Thijn. Met hem had Van der Louw geen persoonlijke band 
en hun relatie zou ook altijd wat afstandelijk blijven. Volgens Van Thijn had 
Van der Louw niet zoveel op met intellectuele types. Hij leerde Van der Louw 
kennen als een gedreven persoon, erg ambitieus en een leiderstype met een 
natuurlijke uitstraling. Ook wel een tikkeltje bazig. Van de diepgang in zijn 
argumenteerkunde raakte hij niet erg onder de indruk.114 Ook volgens Kees 
Kolthoff, die behoorde tot de kerngroep van Nieuw Links en goed met Van der 
Louw overweg kon, moest Van der Louw weinig hebben van intellectualisme. 
Kolthoff: ‘Hij was een man met een voortreffelijk verstand, maar een beperkte 
opleiding, en ik denk dat hij dat zelf gevoeld heeft.’115

 In de adviezen die de Presentatieraad aan het partijbestuur uitbracht was de 
invloed van Nieuw Links merkbaar. Het orgaan werd een instrument in de strijd 
die de groep binnen de PvdA voerde. In mei 1968 keerde de raad zich bijvoor-
beeld tegen samenwerking van de PvdA met de kvp in een toekomstig kabinet. 
Ook de overgrote meerderheid van het partijbestuur wilde een dergelijke verkla-
ring. Die was mede bedoeld als een steun in de rug van de in april 1968 opgerich-
te Politieke Partij Radikalen (ppr), een progressieve afsplitsing van de kvp. Den 
Uyl voelde echter weinig voor zo’n uitspraak, die zijn ruimte als partijleider be-
perkte. Hij kreeg in het partijbestuur tot twee keer toe voor elkaar dat met de 
anti-kvp-verklaring tot een nader moment gewacht zou worden.116

 De frustratie over het gebrek aan resultaten nam in de kringen van Nieuw 
Links toe. ‘Het is onvoorstelbaar, op wat voor een destruktieve manier vooral 
Den Uyl bezig is om alle besluitvorming en besluitvoering aan de top van de 
partij lam te leggen,’ aldus de actieve Wageningse Nieuw Linkser Arend Voort-
man.117 De kerngroep, die geregeld vergaderde bij een van de leden thuis, maakte 
zich in de zomer van 1968 op voor een publiciteitscampagne in de aanloop naar 
het congres van maart 1969.118 De tournee met Van der Louw en andere kopstuk-
ken van Nieuw Links moest sympathisanten overal in het land mobiliseren om 
de radicalisering van de PvdA een impuls te geven. Het risico dat dit kon leiden 
tot hernieuwde verwijten dat de club als een partij in de partij opereerde werd 
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welbewust genomen. Volgens de 37-jarige landbouwkundige en sociaal weten-
schapper Voortman, de organisator van de tournee, hing het slagen van Nieuw 
Links als vernieuwingsbeweging van de komende maanden af: ‘Het wordt echt 
een kwestie van d’r op of d’r onder.’119 Er werd volgens hem op korte termijn ook 
al gewerkt aan een ‘hard en trefzeker’ toeslaan in het partijbestuur.120

 Het ‘toeslaan’ volgde begin september. De zeven Nieuw Linksers presenteer-
den een uiterst kritische nota aan het partijbestuur en creëerden zo een regel-
rechte crisissituatie. De hoofdlijnen lekten al snel uit naar Het Parool. In de 
nota, waaraan Van der Louw had meegeschreven, werd geen blad voor de 
mond genomen: ‘De situatie aan de top is alarmerend. De partij vegeteert.’ Het 
partijbestuur functioneerde slecht. Enkele met naam genoemde bestuursleden 
vervulden hun taken onvoldoende, onder wie voorzitter Tans en internationaal 
secretaris Piet Dankert. Aan de positie van Den Uyl, ‘een probleem op zich’, 
werd een aparte paragraaf gewijd. Waar Van der Louw de formuleringen over 
Tans hier en daar wat afzwakte, liet hij dat bij de passages over Den Uyl na. De 
partijleider werd verweten het zelfstandig functioneren van het partijbestuur 
zoveel mogelijk te belemmeren. De Nieuw Linksers vonden dat fractieleden 
geen bestuurslid meer mochten worden. Bovendien was het nodig ‘dat wij ons 
gaan bezinnen op de plaats van Den Uyl in de partij’.121 De nota was een recht-
streekse aanval op de partijleider. 
 Het PvdA-bestuur besloot dat de partijraad zich op 21 september over de 
ontstane toestand moest uitspreken. Den Uyl hield vol dat er een ‘ontplofsitua-
tie’ was ontstaan door de nota, al ontkende Van der Louw dit. Een pluriforme 
partij moest dit kunnen verdragen volgens hem.122 Toch kwamen de Nieuw 
Linksers na aandringen met een iets minder scherpe, ‘gekuiste versie’ van de 
nota voor de partijraad. De kern bleef evenwel onveranderd. In de aanloop 
naar de partijraad verergerde de crisis toen de plannen voor de Nieuw 
Links-tournee bekend werden. De eerste bijeenkomst was gepland op 19 sep-
tember in Nijmegen. Alle zeven Nieuw Linksers in het partijbestuur zouden er 
aanwezig zijn.123 In een extra vergadering van het partijbestuur kwam onmid-
dellijk het verwijt van ongeoorloofde groepsvorming op tafel. Een scheuring 
werd door enkele verbijsterde bestuurders nu ‘welhaast onvermijdelijk’ ge-
noemd, oud-partijleider Jaap Burger stuurde er zelfs direct op aan. Daarop zeg-
de Van der Louw toe niet in Nijmegen te zullen optreden, al hield hij vol dat er 
niets ongeoorloofds aan was. De nieuwlinkse partijbestuurders gingen boven-
dien akkoord met een gezamenlijke verklaring waarin de verantwoordelijkheid 
voor het dagelijkse politieke beleid bij de fractie werd gelegd. Wel zou het par-
tijbestuur de fractie kritisch en constructief volgen, vanuit zijn eigen verant-
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woordelijkheid voor de politiek van de partij op de lange termijn. Verder werd 
expliciet het vertrouwen uitgesproken in het beleid van de Tweede Kamerfrac-
tie en haar voorzitter.124 Van der Louw en de andere Nieuw Linksers hadden 
ingebonden en Den Uyl zag zijn positie in elk geval in deze verklaring beves-
tigd. De kou leek voorlopig uit de lucht. 
 Op de ochtend voor de partijraad kwam het bestuur nog overeen om die 
middag een resolutie voor te leggen waarin stond dat vergaderingen van groe-
pen als Nieuw Links in samenwerking met en bij voorkeur onder verantwoor-
delijkheid van partijorganen zouden worden georganiseerd.125 Toch werd het 
een spannende en roerige partijraad, die voor het eerst in alle openbaarheid 
werd gehouden. Partijvoorzitter Tans probeerde die middag een discussie over 
het functioneren van het bestuur af te kappen. Dit zorgde voor irritaties en een 
dreigende motie waarin gevraagd werd om een buitengewoon congres. Dat zou 
een nieuw partijbestuur moeten kiezen. Van der Louw zorgde er uiteindelijk 
voor dat het die middag met een sisser afliep. Met een gloedvol betoog gaf hij 
blijk de situatie haarfijn aan te voelen. Rondborstig, trouwhartig en zwetend 
van oprechtheid, aldus Het Vrije Volk, nam hij Tans in bescherming.126

5.3. Druk beraad tijdens schorsing partijraad, o.a. André van der Louw, Ger Klein, Laurens 
ten Cate, Han Lammers en Marcel van Dam, 21 september 1968.
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5.4. Van der Louw houdt een gloedvol betoog op bijeenkomst partijraad, 21 september 1968.
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Van der Louw benadrukte dat het in een pluriforme partij de uitdaging was 
solidair met elkaar te blijven en zegde toe dat Nieuw Links zijn kritiek binnen 
de partijcolleges zou uiten.127 ‘Hij kletst de hele zaak om, knap hé?’ aldus de 
toekijkende Van den Doel tegen een paar verslaggevers.128

 Als gevolg van het welbewust hoge spel van Nieuw Links was Van der Louw 
klem komen te zitten tussen zijn rol als een van de aanvoerders van de groepe-
ring en zijn positie als partijbestuurder. Door de polariserende nota en de scher-
pe aanval op Den Uyl kwam zijn eigen positie en die van de andere Nieuw Link-
sers in het partijbestuur in het geding. Een breuk met de PvdA hing korte tijd als 
een reële optie in de lucht. Hij moest inbinden, wilde hij een rol blijven spelen in 
de partij. Bang voor gezichtsverlies was hij daarbij niet, zo verklaarde hij in het 
partijbestuur.129 Toen hij eenmaal koos voor een verzoenende opstelling, speelde 
hij de rol van goedmoedige verbinder met verve. Sommigen zullen zich tijdens 
Van der Louws pleidooi voor solidariteit en eenheid in de partij wellicht even in 
de arm hebben moeten knijpen, effectief was zijn verhaal zeker. De partijraad liet 
zich overtuigen en nam de door het bestuur opgestelde resoluties aan. Het Pv-
dA-bestuur bleef zitten tot het reguliere congres in maart 1969.
 Na de partijraad deed Nieuw Links ogenschijnlijk een stapje terug. De kern-
groep zou worden opgeheven, de aangekondigde tournee werd zoveel mogelijk 
in samenwerking met de gewestelijke en plaatselijke PvdA-afdelingen georga-
niseerd en de decentralisatie van Nieuw Links verder vormgegeven. De ambi-
ties van Nieuw Links waren echter niet minder geworden. De ogen waren strak 
gericht op het komende congres. De groepering publiceerde informatiebulle-
tins, kwam zo nu en dan in Utrecht bijeen, bereidde congresresoluties voor en 
dacht na over kandidaten voor partijfuncties. Van der Louw wilde graag partij-
voorzitter worden, maar kreeg in het presidium en dagelijks bestuur onvol-
doende steun.130 Hij besloot zich na een lange vergadering te schikken in een 
voordracht voor het eerste vicevoorzitterschap.131 
 De ervaren politicus Anne Vondeling was de beoogd partijvoorzitter voor 
een periode van twee jaar. Vondeling was na zijn weinig gelukkige minister-
schap in het kabinet-Cals het partijleiderschap in 1966 tot zijn spijt kwijtge-
raakt aan Den Uyl. Dit deed hun relatie geen goed.132 Door een ernstig auto-on-
geluk was hij vervolgens anderhalf jaar uitgeschakeld. Hij wilde nu zijn Tweede 
Kamerlidmaatschap combineren met het partijvoorzitterschap. Hij had zich 
tot dat moment niet laten kennen als een vriend van Nieuw Links. Het was 
prachtig als jonge partijleden voor nieuw elan zorgden, meende Vondeling, 
maar hij verweet de schrijvers van Tien over rood visieloosheid en onkunde en 
uitte zich kritisch over de wijze waarop de groepering opereerde.133 Vondeling 
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stelde zich naar eigen zeggen mede kandidaat om een voorzitterschap van de 
‘topman van Nieuw Links’, Van der Louw, te voorkomen.134 In de aanloop naar 
het partijcongres in maart 1969 verzette Vondeling zich bovendien publiekelijk 
tegen de kandidatuur van Marcel van Dam als partijsecretaris met speciale op-
dracht ledenactivering en communicatie. Na zijn verkiezing ontpopte Vonde-
ling zich niettemin als een verbindend partijvoorzitter.
 In de maanden voorafgaand aan het congres kwam een groep leden in het 
geweer tegen de wijze waarop Nieuw Links zich manifesteerde en invloed ver-
wierf in de partij. Die was ‘op zijn zachtst gezegd niet helemaal plezierig’, aldus 
voormalig wbs-medewerker en directeur van een binnenvaartrederij Henk 
Pors.135 Hij was een van de gezichten van Democratisch Appèl, zoals de groep 
zich noemde en waaraan onder meer het Tweede Kamerlid en oprichter van 
Het Parool Frans Goedhart, econoom Arnold Heertje en de directeur van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Loe de Jong hun steun verleenden. 
Inhoudelijk stoorden zij zich vooral aan de standpunten van Nieuw Links over 
buitenlandse politiek en defensie. Zij wilden met hun actie invloed uitoefenen 
op het congres.136 Van der Louw fungeerde voor hen als de kop van jut. De kern 
van de zaak was in hun ogen ‘dat de heren Van der Louw c.s. voortdurend ge-
kweld word [sic] door het verlangen sympathie te betuigen aan allerlei vormen 
van communisme (Fidel Castro, Ho Tsi Minh, Rudi Dutschke en dergelijke) en 
geen gelegenheid voorbij laten gaan om te ageren tegen de navo’.137 De messen 
werden aan verschillende kanten geslepen voor de strijd op het congres – een 
van de meest tumultueuze PvdA-congressen ooit.138 Van der Louw zou er een 
flinke bijdrage aan hebben.

Berendans

Het vara-televisieprogramma Achter het nieuws was in volle sterkte uitgerukt 
om het partijcongres te verslaan, van 6 tot 8 maart 1969 in Den Haag. Behalve 
een reguliere uitzending, maakte het actualiteitenprogramma een opmerkelij-
ke, 25 minuten durende filmische sfeerimpressie van het congres. De chaos, 
emotie en verdeeldheid kwamen via een montage van congresmomenten, dis-
cussies en toespraken, zonder begeleidend commentaar, de huiskamers bin-
nen. Er waren beelden te zien van een opzwepende rede van Van der Louw op 
de eerste dag, van fel discussiërende congresgangers in de wandelpaden en van 
tegenstanders van Nieuw Links. De verwarde discussies en felle onenigheid 
benadrukten de chaos en emoties. De vertwijfelde gezichten van partijkop-
stukken werden met een zoomlens in beeld gebracht. Vooral de reacties van 
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Van der Louw waren steeds te zien, waarmee zijn centrale rol in de strijd bin-
nen de PvdA werd benadrukt.139

 Halverwege de uitzending zat een fragment van de tweede dag waarin con-
gresvoorzitter Huub Franssen de namen van de vijf als laatste gekozen bestuurs-
leden bekendmaakte. Op de achtergrond zit Van der Louw, als een van de leden 
van het partijbestuur, op het podium. Franssen: ‘Gekozen: W. Meijer met 1500 
stemmen.’ Van der Louw kijkt verheugd op en klapt. Franssen vervolgt: ‘Irene 
Vorrink met 1410 stemmen.’ Van der Louw klapt nog enthousiaster. ‘W. Polak 
Emzn. met [onverstaanbaar].’ Van der Louw juicht van vreugde, gaat klappend 
staan en snelt over het podium naar medebestuursleden Vorrink en Polak Emzn. 
om ze uitbundig te feliciteren met hun herverkiezing. ‘Han Lammers met [door 
gejuich uit de zaal onverstaanbaar].’ Van der Louw steekt jubelend twee armen in 
de lucht, en gaat, al ‘hé, hé, hé, hé’ juichend, half huppelend terug naar zijn plek 
en blijft daar staan. Franssen klopt zichtbaar geïrriteerd met zijn hamer om stilte. 
‘Mevr. Rood-de Boer met 1378 stemmen.’ Boegeroep uit de zaal.140

 avro’s Televizier liet enkele dagen later beelden van hetzelfde moment zien. 
Wanneer Van der Louw juicht, draait de camera de zaal in, zodat te zien is dat zijn 
vreugde-uitingen werden beantwoord door juichende en opspringende congres-
gangers.141 Het door Mies Bouwman gepresenteerde vara-praatprogramma Mies 
en Scène vertoonde enkele dagen later de beelden van de uitgelaten Van der Louw 
met muziek eronder, waardoor het enigszins op een dansje leek.142 Als zodanig 
zou het ook in de publieke herinnering worden opgeslagen: de berendans van 
Van der Louw. De term was twee dagen na zijn actie al gemunt en een week later 
bestempelde een krant zijn vreugde-uiting als ‘historisch’.143 Het spontane gejuich 
op het congrespodium was niet alleen ongebruikelijk, het verbeeldde ook de in-
terne verdeeldheid en de strijd om de macht in de PvdA.
 De berendans bleef zijn leven lang aan Van der Louw kleven. Anderhalf jaar 
na het betreffende PvdA-congres had Van der Louw een interview met journa-
list en PvdA’er Dick Houwaart, die hem aan het eind vroeg of er nog een vraag 
ontbroken had. Met een briefkaart kwam Van der Louw daarop terug. Hij mis-
te de vraag wat hem in de politiek tot nu toe het meest had teleurgesteld. Het 
antwoord gaf hij er gelijk bij. Het had betrekking op de ‘paar vreugdesprongen’ 
die hij maakte toen Lammers werd gekozen. Die kwamen volgens Van der 
Louw voort uit opluchting dat Lammers het vertrouwen kreeg, ondanks alle 
kwalijke verwijten, variërend van halve tot hele communist en antidemocraat. 
‘Wat is er met die vreugde-uiting een ongerechtigheid bedreven en wat een 
politieke zweterigheid is er mee gedemonstreerd! Eindelijk hadden sommigen 
een “zwakke” plek gevonden! Mijn spontaniteit.’ Volgens hem was het echter 
nodig in de politiek je hart te tonen.144 
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 In zijn aan het einde van zijn leven geschreven boek over Nieuw Links komt 
Van der Louw uitgebreid terug op de berendans. Al in de tweede zin van het 
boek refereert hij eraan en foto’s van de iconische vreugdesprongen op het con-
grespodium sierden zelfs de omslag. Volgens zijn zoon Milan moest hij over-
tuigd worden van die omslag.145 Het feit dat hij toch instemde met die beelden 
op de cover, geeft niettemin aan dat hij allang niet meer alleen maar baalde van 
het voortdurende in herinnering roepen van de berendans. Het was, net als de 
snor en pijp, een soort beeldmerk van hem geworden. De associatie met de 
tweespalt in de partij en het rumoerige congres was na al die jaren minder 
scherp geworden.
 Het congres was tot het moment van de berendans voor Nieuw Links zeer 
wisselend verlopen. Voorafgaand hadden de belangrijkste Nieuw Linksers on-
der leiding van Van der Louw intensief overleg gevoerd over de belangrijkste 
punten.146 De groepering boekte enkele successen, maar lang niet alles verliep 
naar wens. De zogenoemde anti-kvp-motie was aangenomen. Die sloot rege-
ringssamenwerking met de ‘huidige kvp’, de grootste politieke partij, na de ko-
mende Kamerverkiezingen uit. Het door het partijbestuur toegevoegde woord 
‘huidige’ liet nog wat ruimte in de toekomst. Verder waren er wijzigingen door-
gevoerd in de organisatiestructuur van de PvdA, die deels overeenkwamen met 
door Nieuw Links bepleite veranderingen. Het partijbestuur werd terugge-
bracht tot 21 leden, waarvan er nog maar zeven Kamerlid mochten zijn. De 
partijvoorzitter mocht, tegen de zin van Nieuw Links, wel nog Kamerlid zijn. 
Verder werd de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer volledig gedecentra-
liseerd, wat de gewestelijke afdelingen meer macht gaf, maar wel ten koste ging 
van de invloed van het partijbestuur. De dag na de berendans stemde het con-
gres nog met een nipte meerderheid voor de onvoorwaardelijke erkenning van 
de ddr, al werd een ander speerpunt van Nieuw Links, het voorwaardelijke 
navo-lidmaatschap van Nederland, verworpen.147

 Bij de verkiezing van kandidaten voor partijfuncties ging het Nieuw Links 
aanvankelijk minder goed af. Van der Louw werd eerste vicevoorzitter, maar 
kreeg bij de eerste stemming gezelschap van slechts vier Nieuw Linksers in het 
partijbestuur. Hoewel Democratisch Appèl geen voet aan de grond had gekre-
gen, zag Van der Louw een nieuwe bestuursperiode, waarin de Nieuw Linksers 
wederom een afgetekende minderheid vormden in het partijbestuur, niet zit-
ten. Piet Dankert was bovendien herkozen als internationaal secretaris en niet 
de Nieuw Linkser Karel Roskam. Diekerhof werd geen penningmeester, net 
zomin als Van Dam een speciale functie voor ledenactivering en communicatie 
mocht bekleden. Die functie werd überhaupt niet gecreëerd. De vertwijfeling 
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sloeg toe, er waren op de laatste dag van het congres nog maar vijf partijbe-
stuurszetels te vergeven. 
 Van der Louw, de eveneens herkozen Klein en Lammers togen die vrijdag-
avond met wat politieke vrienden naar een café aan het Plein in Van der Louws 
geboortestad.148 In een interne strategienota had Nieuw Links de partijbe-
stuursverkiezing al aangewezen als ‘het punt waar alles om draait’. In dat gre-
mium moest een werkzame positie worden bemachtigd. Mocht dat niet luk-
ken, dan moest men niet met een paar man blijven zitten prijken ‘als vlag om 
de dubieuze lading te dekken’. Er bestond echter geen eensgezindheid over de 
vraag hoe een werkzame positie bereikt moest worden. De nota suggereerde 
om het congres onder druk te zetten, door het voorafgaand aan de stemming te 
waarschuwen.149 Van der Louw, Klein en Lammers besloten ter plekke aan de 
cafétafel in die geest een rondschrijven op te stellen, volgens Klein mede gesti-
muleerd door de alcoholconsumptie.150 Als het congres vernieuwing wenste, 
kon het maar beter voor de vijf kandidaten van Nieuw Links stemmen. ‘Als u 
de vijf mensen die wij genoemd hebben niet kiest, kunnen wij u niet de garan-
tie geven dat dit bestuur beter zal werken dan het voorgaande.’151 De volgende 
ochtend lag de gestencilde brief klaar om uitgedeeld te worden. Na felle kritiek 
op een dergelijk chantagemiddel door andere Nieuw Linksers besloten Van der 
Louw en Klein op het laatste moment van verspreiding af te zien.152 Deson-
danks pakte de bestuursverkiezing die dag goed uit voor Nieuw Links, waarna 
Van der Louw zijn berendans uitvoerde.
 Het plan van de brief lekte uit. Uiteindelijk, na veel ophef, onduidelijkheid 
en een ingelaste vergadering van het nieuwe partijbestuur, zei Vondeling als 
nieuwgekozen voorzitter dat Van der Louw en Klein hun plan betreurden en er 
spijt van hadden. Klein voelde er aanvankelijk niets voor om door het stof te 
gaan, maar Van der Louw, die de situatie beter aanvoelde, wist hem ervan te 
overtuigen dat deze knieval noodzakelijk was als ze verder wilden.153 Het PvdA- 
bestuur verklaarde unaniem erop te vertrouwen zonder groepsvorming en in 
kameraadschappelijke geest te gaan samenwerken.154 De sfeer was echter flink 
verziekt, het was enkel een gewapende vrede.155 Na afloop van het congres zaai-
de Van der Louw zelf weer verwarring met een opmerking in Achter het nieuws. 
Op de vraag of hij spijt had van de door hem en Klein gevolgde tactiek ant-
woordde hij ontkennend. 
 In de week na het congres was er in de pers sprake van dat Van der Louw 
onder druk zijn zetel zou opgeven.156 Onder meer de 82-jarige oud-premier 
Drees uitte publiekelijk felle kritiek op Nieuw Links en verklaarde in Van der 
Louw en Lammers geen vertrouwen te hebben. Hij pleitte bovendien voor het 
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organiseren van een nieuw, buitengewoon congres. Jaren later vertelde Drees 
dat hij dit had gedaan op verzoek van Den Uyl en buitenlandwoordvoerder 
Van der Stoel, die niet te spreken waren over de gang van zaken op het congres 
en enkele genomen besluiten. Den Uyl en Van der Stoel vroegen hem steun en 
medewerking te verlenen aan hun voornemen om een nieuw partijcongres te 
houden, waar Nieuw Links als organisatie ontoelaatbaar zou worden verklaard. 
Zover kwam het niet. Vondeling stelde zich verzoenend op in het partijbestuur, 
waarna Den Uyl eieren voor zijn geld koos.157 
 Al eerder had Den Uyl laten blijken bereid te zijn hard op te treden tegen 
Nieuw Links, en steeds was hij daarbij gedwarsboomd door een partijvoorzit-
ter – na Tans nu Vondeling – en een meerderheid van het partijbestuur die niet 
wilde breken met Nieuw Links. Van der Louw ontkende later dat er recht-
streeks druk op hem was uitgeoefend om het vicevoorzitterschap neer te leg-
gen. Er werd volgens hem na het congres enkele dagen helemaal niet met hem 
gesproken, ook niet door Vondeling en Den Uyl. Er viel in zijn woorden een 
‘enge broeierige stilte’. Uiteindelijk was het Vondeling die deze sfeer doorbrak, 
maar Van der Louw typeerde de dagen na het congres als de moeilijkste die hij 
ooit in de politiek doormaakte.158 
 Van der Louw had op het congres twee gezichten laten zien. In zijn toespraak 
op de eerste dag, waarin hij vooral terugblikte op de afgelopen bestuursperiode, 
verklaarde hij het nog noodzakelijk dat de PvdA erin slaagde mentaliteits- en 
generatieverschillen te overbruggen.159 Al eerder had hij zichzelf nadrukkelijk als 
bruggenbouwer gepresenteerd, bijvoorbeeld in een partijbestuursvergadering en 
in een brief aan Vondeling.160 Met zijn polariserende acties op het congres droeg 
hij echter niet bepaald bij aan de verbinding binnen de partij. Van der Louw be-
hoorde tot de Nieuw Linksers die voelden voor ‘hard opereren’ op het congres, zo 
bleek uit de brief die Van der Louw en Klein hadden willen verspreiden.161 Uitein-
delijk gingen hij en Klein gedwee door het stof en kozen ze voor samenwerking 
in het partijbestuur. Het aandeel van negen Nieuw Linksers op een totaal van 21 
partijbestuurders bood Van der Louw voldoende perspectief.162 
 Alle (in)spanningen van de afgelopen maanden gingen Van der Louw niet 
in de koude kleren zitten. Een week na het congres stortte hij in. Op een 
Utrechtse bijeenkomst van Nieuw Links onderstreepten hij en Vondeling nog 
eens hun goede bedoelingen, maar hij was er toen al niet meer helemaal bij, 
schreef hij terugblikkend. Thuisgekomen zocht hij het bed op en raakte ‘in een 
niet te stuiten, eindeloze val’.163 Van der Louw nam noodgedwongen twee 
maanden rust. In een verduisterde kamer probeerde hij prikkelingen tot een 
minimum te beperken.164 Vergaderingen van het partijbestuur of Nieuw Links 
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bezocht hij in die periode niet. Vondeling, die als partijvoorzitter een belang-
rijke rol zou gaan spelen bij de verdere integratie van Nieuw Links in de PvdA, 
schreef een aardig briefje. Hij had begrepen dat Van der Louw voorlopig de 
woorden politiek, partij en bestuur moest mijden als de pest. Indien Van der 
Louw behoefte had aan een gesprek, kwam hij graag.165 Met ‘enige vertraging’ 
drong het ook tot Den Uyl door dat Van der Louw een tijdje rust moest hou-
den, schreef de PvdA-fractievoorzitter in een opmerkelijk briefje. Hij hoopte 
dat Van der Louw gauw weer met hetzelfde elan aan de slag kon gaan. ‘Weet dat 
ook degenen, die nog wel ’ns met je plegen te botsen je graag fit en stimulerend 
terug zien.’ Blijkbaar besefte Den Uyl dat hij en Van der Louw de komende ja-
ren met elkaar verder moesten.166

Van partijrebel tot partijvoorzitter

In mei 1969 was er naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting toch weer 
een stevig verschil van mening in het partijbestuur. PvdA-burgemeester Ivo 
Samkalden liet de Amsterdamse politie het bezette bestuurlijke centrum van 
de universiteit hardhandig ontruimen. De studenten voerden actie voor mede-
zeggenschap op alle niveaus. Den Uyl veroordeelde de Maagdenhuisbezetting 

5.5. Van der Louw ontvangt de pas gekozen PvdA-voorzitter Vondeling op een bijeenkomst 
van Nieuw Links in Utrecht, 15 maart 1969.

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   142 19-03-19   15:37



143

nieuw links

in het parlement. Volgens hem waren de middelen tot overleg nog niet uitgeput 
en was van een noodsituatie, die een dergelijke uiterste actie kon rechtvaardi-
gen, geen sprake.167 Zeventig Nieuw Linksers uitten in een brief aan de fractie 
en het partijbestuur kritiek op dat standpunt en verklaarden zich solidair met 
de actievoerende studenten. Van der Louw en Lammers ondertekenden de 
brief niet, maar konden zich wel in de inhoud vinden.168 Toch schaarde het 
partijbestuur zich enkele dagen later unaniem achter de veroordeling van de 
bezetting door Den Uyl. De discussie in het partijbestuur bleef binnenskamers. 
Van der Louw, Lammers en drie anderen vonden dat ook de fouten van het 
universiteitsbestuur, stadsbestuur en politie hadden moeten worden veroor-
deeld, maar ze hadden duidelijk ingebonden ten behoeve van de eenheid. De 
principes eenheid van beleid en collectieve verantwoordelijkheid werden geac-
cepteerd.169 Dit betekende overigens niet dat de krachtmetingen met Den Uyl 
tot het verleden behoorden.
 De focus van Van der Louw kwam nadrukkelijker dan voorheen op zijn 
werk in het partijbestuur te liggen. Hij bleef wel geregeld voor of na de be-
stuursvergaderingen met zijn nieuwlinkse geestverwanten in het partijbestuur 
overleggen, meestal in een café op de Overtoom. Een enkele keer kwamen ze 
zelfs een heel weekend bij elkaar. Van der Louw nodigde hen bijvoorbeeld in 
november 1969 uit voor een informeel treffen op een boerderij in de Achter-
hoek, waar ze discussieerden over actuele kwesties en alternatieve plannen.170 
De formule van een informeel weekend met een selecte groep politiek gelijkge-
stemden zou begin jaren zeventig vaker herhaald worden.
 Van der Louw kwam verder af te staan van de activiteiten van Nieuw Links. 
Hij onderhield wel contact met nieuwe prominente Nieuw Linksers buiten het 
partijbestuur, zoals Arend Voortman en Hans Kombrink. Omdat een behoor-
lijk aantal prominente Nieuw Linksers van het eerste uur een functie in de 
partij bekleedde of was afgehaakt, trad na het congres van maart 1969 als het 
ware een nieuwe lichting naar voren.171 Van der Louw bemoeide zich niet met 
het slaan van bruggen naar buitenparlementaire actiegroepen, waartoe Nieuw 
Links besloot na de Maagdenhuisbezetting. Nieuw Links zette in de zomer van 
1969 een communicatieteam op poten en begon met de opbouw van een net-
werk van correspondenten, waardoor informatie over acties snel kon worden 
verspreid.172 Ondanks alle initiatieven leek het vuur op bijeenkomsten van 
Nieuw Links minder te branden dan in de eerste jaren.173 Helemaal afzijdig 
hield Van der Louw zich niet. Zo betoogde hij op een Utrechtse bijeenkomst in 
oktober 1969 dat Nieuw Links zich niet uitsluitend op de buitenparlementaire 
weg moest richten. Waar zijn opponent de radicalisering van de PvdA gelijk-
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stelde aan de radicalisering van een lijk, kreeg Van der Louw driekwart van de 
aanwezigen aan zijn kant met zijn aansporing te blijven werken in de PvdA en 
partijfuncties te bezetten.174 
 Het naar buiten toe meer conformeren aan de partijlijn kwam Van der Louw 
ook op kritiek vanuit zijn Nieuw Links-achterban te staan. Zo meende Kom-
brink in december 1969 dat, hoe goed het partijbestuur de laatste tijd intern 
ook mocht werken, van een snelle stellingname in controversiële zaken niet 
veel terechtkwam. Hij meende dat de PvdA veel meer actiepartij moest wor-
den. Nieuw Links zou met dit punt nog aanzienlijke invloed op Van der Louw 
en de PvdA uitoefenen.175 Soms was de kritiek feller en klonk er een verwijt in 
door dat ze te veel tot het partijestablishment waren gaan behoren. De al wat 
oudere Rotterdamse Nieuw Linkser Carlos Pronk vond bijvoorbeeld dat Van 
der Louw en de andere partijbestuurders zich te weinig inspanden voor het 
streven naar progressieve samenwerking in Brabant. Die ‘slappe houding’ zorg-
de ervoor dat velen hen als verraders bestempelden, schreef Pronk aan Van der 
Louw. ‘Zorg ervoor dat de dag niet komt dat nl openlijk stelling tegen u gaat 
nemen,’ vervolgde hij dreigend. Van der Louw kon zich Pronks teleurstelling 
wel voorstellen, maar het was volgens hem niet reëel deze kwestie de Nieuw 
Linksers in het partijbestuur aan te wrijven. Zij konden immers van een min-
derheid ook geen meerderheid maken.176

 Op het PvdA-congres in Groningen, januari 1970, bleek dat de integratie van 
Nieuw Links in de partij vergevorderd was. Van een stammenoorlog was geen 
sprake meer. ‘Zo wild het Haagse PvdA-congres in maart 1969 was, zo tam is 
het Gronings congres vrijdag en zaterdag geweest,’ schreef de Leeuwarder Cou-
rant.177 Verslaggevers viel het op dat de partijcultuur, de manier waarop het er 
in de PvdA aan toe ging, onder invloed van Nieuw Links enorm veranderd 
was. Volgens Joris van den Berg van Vrij Nederland was ‘de macht die vroeger 
voorbehouden was aan een aantal voormannen 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 verwierp’. Uitstekend voorbereid betraden ‘de 
pienterste pietjes van de afdelingen’ één voor één het podium om als ‘ambtelij-
ke democraten’ in enkele minuten tijd hun zegje te doen over allerlei uiteenlo-
pende en verdragende onderwerpen. Het gevolg was dat het allemaal erg tech-
nisch werd en voor buitenstaanders onnavolgbaar.178 Ook de Leeuwarder 
Courant meende dat het congres meer amendeerde dan inspireerde.179 Het ver-
wijt dat de PvdA zich onder invloed van Nieuw Links steeds meer vervreemd-
de van arbeiders bleef dan ook niet uit.180
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 Van der Louw had niet de uitstraling van een intellectueel, ambtelijke tech-
nocraat of het pienterste pietje van de afdeling. Bij het toespreken van congres-
sen appelleerde hij als een ‘stimulerende orator’ juist regelmatig aan emoties.181 
En hoewel hij als een van de leidende figuren van Nieuw Links de voorgaande 
jaren harde confrontaties niet uit de weg was gegaan, had hij laten zien ook een 
verbindende rol te kunnen spelen als het zo uitkwam. Ook binnen nieuwlinkse 
kringen bestond er geen twijfel over dat, als er iemand van hen in aanmerking 
kwam voor het partijvoorzitterschap, Van der Louw de aangewezen persoon 
was.182 In 1968 had hij zijn ambities op dat vlak al getoond en die waren ook 
nadien niet verdwenen. Vondeling, die had aangegeven slechts twee jaar voor-
zitter van de PvdA te willen blijven, wist dat ook. Hij vond, nu hij Van der 
Louw had leren kennen, hem ‘dé geschikte voorzitter van de toekomst’, schreef 
hij in het najaar van 1969. Maar de partij zag dat nog niet volgens Vondeling. 
Het zou teveel spanning in de PvdA veroorzaken als, met het voorzitterschap 
van Van der Louw, Nieuw Links ‘aan de macht kwam’. Vondeling vond boven-
dien dat Van der Louw eerst wat ervaring als Kamerlid moest opdoen.183

 In de loop van 1970 werd de kwestie van het partijvoorzitterschap urgent. 
Het dertigjarige nieuwlinkse partijbestuurslid Wim Meijer lobbyde voor Van 
der Louw. De keuze voor Van der Louw als partijvoorzitter zou het streven naar 
interne democratisering en politieke vernieuwing onderstrepen, meende 
Meijer. Hij vond het onacceptabel als er een tussenpaus gekozen zou worden.184 
Meijer probeerde ook Den Uyl te bewerken, maar de partijleider was sterk ge-
kant tegen een partijvoorzitterschap van Van der Louw. Meijer herinnert zich 
hoe het humeur van Den Uyl tijdens een etentje zienderogen verslechterde, 
toen hij en zijn nieuwlinkse medebestuurslid Relus ter Beek het heikele punt 
van Van der Louws kandidatuur ter sprake brachten. Den Uyl wilde er niets 
van weten. Volgens Meijer ervoer hij een partijvoorzitterschap van Van der 
Louw als een bedreiging.185 
 Den Uyls verzet viel goed te begrijpen. Van der Louw en andere Nieuw 
Linksers hadden meermaals laten blijken hem niet de meest geschikte politiek 
leider van de PvdA te vinden. Zo pleitte de door Van der Louw voorgezeten 
Presentatieraad er in december 1969 voor om vakbondsleider en PvdA-senator 
André Kloos naar voren te schuiven als lijstaanvoerder bij de eerstvolgende 
Tweede Kamerverkiezingen, in 1971. Uit opinieonderzoek bleek dat Kloos on-
der kiezers populairder was dan de intellectueel Den Uyl. De mediagenieke 
Kloos werd door de Presentatieraad bovendien gezien als geschikte kandidaat 
om aan een progressieve concentratie vorm te geven. Maar de voorzitter van 
het nvv liet in het voorjaar van 1970 weten niet beschikbaar te zijn voor de 
politiek.186
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 In maart 1970 volgde een nieuwe poging om de positie van Den Uyl te on-
dermijnen. De nieuwlinkse partijbestuurders Klein, Kolthoff en Lammers 
pleitten voor een meervoudig lijsttrekkerschap bij de verkiezingen. Door niet 
één, maar verschillende personen de fractie te laten leiden, zou de PvdA laten 
zien meerdere generaties en mentaliteiten te bundelen. Van der Louw was, 
naast Den Uyl en Vondeling, een van de namen die in dit verband werden ge-
noemd. Den Uyl verzette zich hier met steun van de Tweede Kamerfractie te-
gen. Nieuw Linkser Hans Kombrink, op dat moment nog geen partijbestuurs-
lid, deed er in de zomer nog een schepje bovenop door in een nota te schrijven 
dat het voor Nieuw Links ‘onaanvaardbaar’ was als Den Uyl opnieuw lijsttrek-
ker zou worden. Den Uyl was in het kader van de gewenste vernieuwing ‘eerder 
een remmende dan een stimulerende faktor’.187 Toen de kwestie in het partijbe-
stuur ter tafel kwam, stemde Van der Louw met de overige Nieuw Linksers 
voor een meervoudig leiderschap. Het partijbestuur bleek tot op het bot ver-
deeld. De partijraad sprak zich in september 1970 niettemin in overgrote meer-
derheid uit voor het lijsttrekkerschap van Den Uyl.188

 Nu Den Uyl opnieuw was aangewezen als PvdA-lijsttrekker, werd het partij-
voorzitterschap van Van der Louw voor Nieuw Links nog belangrijker. In het 
najaar van 1970 klonk het stellig dat Nieuw Links een ‘desavouering’ van Van 

5.6 Van der Louw feliciteert Den Uyl na diens verkiezing door de partijraad tot enige PvdA- 
lijsttrekker bij de komende verkiezingen, 20 september 1970.
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der Louw niet zou accepteren.189 Vondeling wilde tegen die tijd een voorzitter-
schap van Van der Louw steunen. Wel verbond hij daar de duidelijke voor-
waarde aan dat Nieuw Links zou stoppen met zijn activiteiten en de kerngroep 
niet meer bijeen zou komen. Hier maakte hij achter de schermen afspraken 
over met onder meer Van der Louw en Meijer.190 Ook Den Uyl schikte zich 
daarna tegen heug en meug in de kandidatuur van Van der Louw.
 Het gevolg van de afspraak met Vondeling was dat Vorrink, de 30-jarige 
Rotterdamse socioloog Bram Peper, die al enige tijd bij Nieuw Links betrokken 
was, Aad Kosto en Voortman op een Utrechtse bijeenkomst in oktober 1970 
voorstelden Nieuw Links op te heffen. Zij legden daarbij niet in alle openheid 
het verband met de deal over Van der Louws voorzitterschap. Uit de beschuldi-
gingen die door de lucht vlogen bleek evenwel dat de koehandel met Vondeling 
niet onder tafel was gebleven. De vier zouden een ‘Überfall-kommando van 
Vondeling’ vormen en het voorstel tot opheffing zou slechts uit opportunisme 
zijn gedaan namens degenen die op het pluche zaten of daarop uit waren.191 Die 
dag kwam men er in Utrecht niet uit, maar op 28 november 1970 besloot de 
meerderheid van de vergadering alsnog Nieuw Links voorlopig in de ijskast te 
zetten.192

 Bleef nog over Vondelings wens dat Van der Louw ervaring op zou doen als 
lid van de Tweede Kamer. Sinds de oprichting van de PvdA in 1946 was het 
gebruikelijk dat de partijvoorzitter gelijktijdig lid was van de Tweede Kamer-
fractie.193 Vondeling en Den Uyl vonden het belangrijk dat Van der Louw de 
fractie van binnenuit leerde kennen. Van der Louw voelde daar weinig voor, hij 
identificeerde zich als nieuwlinkse partijbestuurder niet met de fractie, maar 
ging toch akkoord.194 In een interview met Dick Houwaart in november 1970 
gaf Van der Louw opeens te kennen dat, als hij moest kiezen tussen partijvoor-
zitter en Tweede Kamerlid, zijn voorkeur uitging naar het laatste.195 Dat dit 
slechts een schijnbeweging was, bleek uit het bedankbriefje dat Van der Louw 
aan de journalist stuurde. Hij was erg tevreden over hoe in het stuk ‘op een 
nogal positieve manier’ zijn naam voor het eerst publiekelijk aan een eventueel 
kandidaat-voorzitterschap was gekoppeld.196

 In januari 1971 kwam er een plek vrij in de PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer. Van der Louw mocht die zetel bezetten; degene boven hem op de kandi-
datenlijst bedankte voor een kortstondig Kamerlidmaatschap tot de verkiezin-
gen in april 1971. Van der Louw nam zijn ontslag bij de vara en werd op 12 
januari geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Er restte te weinig tijd om 
echt mee te kunnen draaien in de fractie en het parlement. Van een maiden-
speech kwam het in 1971 dan ook niet. Op het moment van installatie was hij 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   147 19-03-19   15:37



148

hoofdstuk 5

door het bestuur al unaniem kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de 
PvdA. Vondeling werd aanbevolen als eerste vicevoorzitter en zou in het par-
tijbestuur dus van plaats wisselen met Van der Louw. Tweede vicevoorzitter 
werd Ien van den Heuvel, sinds 1969 partijbestuurslid en voorzitter van het 
Vrouwenkontakt in de PvdA.197 Niets stond een partijvoorzitterschap van Van 
der Louw nog in de weg.

*

Het aanstaande partijvoorzitterschap van Van der Louw maakte definitief dui-
delijk dat Nieuw Links in vijf jaar tijd een belangrijke en niet meer weg te den-
ken machtsfactor was geworden in de PvdA. Sinds de publicatie van Tien over 
rood had de groepering onmiskenbaar invloed op de partijcultuur en organisa-
tie en politieke positionering van de PvdA. Haar optreden en invloed riep 
weerstand op in de partij en vervreemdde een deel van de leden van de PvdA. 
Voor oud-premier Drees was het zelfs een van de redenen om zijn partijlid-
maatschap op te zeggen, al bewees hij de PvdA een dienst door ermee te wach-
ten tot na de verkiezingen van 1971.198 Zijn zoon Willem Drees jr. was bij die 
verkiezingen lijsttrekker van ds’70 (Democratisch-Socialisten 1970). Deze in 
februari 1970 opgerichte partij was een rechtse afsplitsing van de PvdA, waar 
onder meer de Tweede Kamerleden Frans Goedhart en Wybrand Schuitema-
ker naar overstapten. Ondanks bezwaren tegen de wijze waarop Nieuw Links 
zich manifesteerde, was partijvoorzitter Tans en vanaf 1969 zijn opvolger Von-
deling er veel aan gelegen Nieuw Links binnen de partij te houden en de dis-
cussie met hen aan te gaan over veranderingen binnen de PvdA. Den Uyl stelde 
zich lange tijd onverzoenlijker op en leek enkele malen zelfs aan te sturen op 
verregaande maatregelen tegen Nieuw Links.
 Van der Louw belichaamde met zijn transformatie, in minder dan vijf jaar 
tijd, van onbekende partijrebel tot voorzitter van de PvdA zowel de invloed van 
Nieuw Links als de integratie ervan in de partij.199 Op de golven van de jaren 
zestig had hij een positie weten te bemachtigen in de partij. Die had hij niet te 
danken aan zijn inhoudelijke bijdragen of vernieuwende denken over politiek 
of maatschappij. Wel bleek hij bij uitstek geschikt om Nieuw Links te vertegen-
woordigen. Hij wist mensen te enthousiasmeren met gedreven publieke optre-
dens, was verbaal sterk en koppelde een zekere mate van natuurlijk overwicht 
aan een goedmoedige uitstraling. Hierdoor lukte het hem, als de situatie erom 
vroeg, een bindende rol op zich te nemen. Als kopstuk van Nieuw Links liet hij 
zien dat hij er ook niet voor terugschrok om keihard de confrontatie aan te 
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gaan in de strijd om de macht in de partij. Juist door het polariserende optre-
den van Nieuw Links was verzoening regelmatig geboden.
 De brede steun in het partijbestuur voor Van der Louws kandidatuur was 
direct gekoppeld aan het stopzetten van de activiteiten van Nieuw Links, al was 
het elan van de beweging op dat moment ook al een stuk minder geworden. In 
mei 1971, vlak nadat hij in functie trad als voorzitter, volgde de definitieve op-
heffing van de club waaraan hij zijn razendsnelle opmars in de PvdA te danken 
had. De invloed van het nieuwlinkse denken in de PvdA was daarmee uiter-
aard niet verdwenen, zo zou in het vervolg van de jaren zeventig blijken. Van 
der Louw bleef bovendien behoefte houden aan informeel overleg met gelijk-
gestemden buiten de partijkanalen om. Een deel van de kerngroep, aangevuld 
met enkele nieuwe gelijkgestemde PvdA’ers, maakte in 1971 als het ware een 
doorstart als de Steenwijkgroep, met partijvoorzitter Van der Louw als middel-
punt.
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Partijvoorzitter

Visie en stijl

Spannend was het niet geworden, de stemming op het PvdA-congres in de 
Amsterdamse rai waar André van der Louw begin februari 1971 tot partijvoor-
zitter werd gekozen. Hij wist zich gesteund door het partijbestuur en ook veel 
lokale afdeling hadden hem voorgedragen.1 Van der Louw kreeg op het congres 
9636 stemmen, zijn tegenstrever Huub Franssen bleef steken op 1611. Zijn par-
tijvoorzitterschap werd kortom breed gesteund in de partij. In zijn toespraak 
presenteerde Van der Louw zich als een voorzitter die de partijdemocratie wil-
de versterken door leden meer zeggenschap te geven. Ook sprak hij zich uit 
voor de partij als schakel tussen actiegroepen en parlementaire besluitvorming 
en werkte hij verder aan zijn imago als bruggenbouwer. Hij had het over een 
‘voortdurend gesprek’ in de PvdA ‘tussen ouderen en jongeren’, waardoor ze 
iets van elkaar konden leren. De oudere generatie hoorde even wezenlijk bij de 
partij als de jongere, zei Van der Louw.2

 Een maand eerder had Van der Louw van de redactie van Socialisme & De-
mocratie, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, al de 
kans gekregen zijn visie op de partij uiteen te zetten. Hij greep die gelegenheid 
aan om een pleidooi te houden voor de PvdA als actiepartij. ‘Ik geloof dat par-
tijen – in elk geval onze partij – meer moeten zijn dan kiesverenigingen. Ik zou 
graag een PvdA zien die sociaal adviescentrum, vertaler van menselijke proble-
men, actiegroep, ombudsman, informatiecentrum, platform voor verkiezingen 
en “volgen” van volksvertegenwoordigers en verkiezingsinstrument tegelijk is.’ 
Het was ‘gevaarlijk’ als het politieke werk zich voornamelijk of uitsluitend in 
het parlement afspeelde. Vervreemding van de werkelijkheid en de mensen lag 
dan op de loer. Volgens Van der Louw zou de PvdA ‘in de buiten- of voor-par-
lementaire fase op dezelfde wijze herkenbaar moeten zijn als tijdens de uitein-
delijke parlementaire behandeling’. Het zou tijdens zijn voorzitterschap een 
belangrijk thema worden. Dat gold ook voor een ander punt waar hij in het 
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artikel op inging: progressieve samenwerking. De PvdA moest volgens Van der 
Louw zelfs haar eigen bestaan ter discussie stellen in de zoektocht naar nieuwe 
partijpolitieke verhoudingen. Hij pleitte voor een ‘meer blijvend samengaan’ 
van de PvdA, ppr, psp en D’66.3

 Van der Louw liet blijken niet veel op te hebben met discussies over ideolo-
gie. Hij stond huiverig tegenover een diepgaande bezinning op de ideologische 
achtergrond van de partij. Dat dreef volgens hem linkse mensen eerder uit el-
kaar dan dat het samenwerking stimuleerde. Bovendien geloofde hij niet in 
‘een ideale maatschappij ergens aan het einde van onze weg’, maar zag hij het 
socialisme als een dynamische beweging, dat uitgaande van ‘een aantal normen 
van gelijkheid en vrijheid’ het ‘samenlevingspatroon van nu’ afwees en ook 
‘toekomstige samenlevingsvormen’ daaraan wilde toetsen. Van der Louws kijk 
op politiek was in ideologische zin niet al te zwaar geladen: ‘Politiek – in elk 
geval de onze – blijft op de één of andere manier een speurtocht naar het geluk, 
het creëren van een toestand waarin de mensen in inspirerende harmonie met 
elkaar kunnen leven.’4

 nrc Handelsblad verweet Van der Louw in de aanloop naar het PvdA-con-
gres een ‘gebrek aan intellectuele diepgang’. Het was volgens de commentator 
van de liberale krant in niemands belang dat de PvdA, een partij die bekend-
stond om een hoog intellectueel peil, in handen kwam van Van der Louw.5 
Dergelijke verwijten over zijn vermeende oppervlakkigheid deden hem pijn, 
zei hij later. Hij had last van zijn beperkte opleiding, vooral als mensen hem 
erop aanspraken. Hij wilde het geen minderwaardigheidscomplex noemen, dat 
was te zwaar uitgedrukt, maar hij had in dat opzicht naar eigen zeggen wel iets 
van een minderwaardigheidsgevoel.6 Ook zijn vriend Maurice Koopman 
meent dat dit een ‘heel kwetsbaar punt’ bij hem was.7 Van der Louw vond ove-
rigens dat hij al voor zijn verkiezing tot partijvoorzitter had laten zien wel de-
gelijk iets te kunnen. Zijn kracht lag volgens hemzelf in het bundelen van men-
sen: ze stimuleren, zorgen dat niemand zich buitengesloten voelde en 
spanningen en conflicten wegnemen. Dat probeerde hij als PvdA-voorzitter 
niet alleen in het partijbestuur, maar ook binnen de vertrouwelijke kring van 
politieke geestverwanten met wie hij in informele sfeer politiek-inhoudelijke 
en strategische kwesties besprak, de zogenoemde Steenwijkgroep.
 Van der Louw was als voorzitter van de PvdA verantwoordelijk voor de par-
tijorganisatie en de politiek-strategische ontwikkelingen op de lange termijn. 
De organisatorische kant van het partijgebeuren, zoals het overleg met de ge-
westen en de organisatie van congressen en partijraden, liet hij zoveel mogelijk 
aan de partijsecretaris over. Hij richtte zich voornamelijk op de politieke aspec-
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ten van het voorzitterschap.8 Dat betekende, nog afgezien van de vergaderin-
gen van het partijbestuur en het dagelijks bestuur van de PvdA, veel beraad 
met fractievoorzitter Den Uyl en het bestuur van de Tweede Kamerfractie. Als 
PvdA-voorzitter woonde hij de vergaderingen van de fractie bij. Na het aantre-
den van het kabinet-Den Uyl in mei 1973 schoof Van der Louw ook aan bij het 
wekelijkse overleg van de PvdA-bewindslieden. Verder vertegenwoordigde hij 
de partij in overleggen met derden, zoals de andere progressieve partijen en het 
nvv. Daarnaast had hij een belangrijke stem in de verkiezingscampagnes van 
de PvdA.
 Hans Ouwerkerk, in 1971 tot partijsecretaris gekozen, merkte aan Van der 
Louw duidelijk dat hij het geweldig vond om voorzitter van de PvdA te wor-
den, een positie die toch wat voorstelde in de Nederlandse politiek. Ouwer-
kerk, acht jaar jonger dan Van der Louw, leerde hem kennen als een joviale 
man, iemand waar je moeilijk ruzie mee kon krijgen. Beiden hadden ze een 
werkkamer op de tweede etage van de mooie stadsvilla aan de Amsterdamse 
Tesselschadestraat waar het partijbureau van de PvdA was gevestigd, op een 
steenworp afstand van het Vondelpark. Van der Louw reed er elke ochtend 
vanuit Hoevelaken naartoe, als hij niet voor overleg in Den Haag hoefde te zijn. 
Zijn kamer bevond zich aan de voorzijde van het pand. Ouwerkerk herinnert 
zich nog de ‘lekkere weeë pijpgeur’ die er altijd hing.9

 De vergaderingen van het partijbestuur vonden op het Amsterdamse partij-
bureau plaats, op maandagavond van zes tot minimaal elf uur, meestal om de 
week. In de tussenliggende weken kwam in kleinere samenstelling het dagelijks 
bestuur bijeen. De doorstroom van Nieuw Linksers naar het partijbestuur had 
zich op het congres van 1971 doorgezet. Onder het voorzitterschap van Van der 
Louw vormden ze met elf bestuursleden zelfs voor het eerst een meerderheid.10 
De partijbestuursvergaderingen waren over het algemeen onrustige aangele-
genheden. Bestuursleden liepen voortdurend in en uit en voerden onderling 
overleg. Sommige leden hoorden bovendien vooral zichzelf graag praten, er 
zaten behoorlijk wat haantjes tussen met de nodige geldingsdrang.11 Het viel in 
deze rumoerige sfeer niet mee om de vaak volle agenda af te werken.12 
 Van der Louw leidde de vergaderingen op ontspannen wijze. Volgens Van 
Thijn had hij gezag en liet hij op tijd de hamer vallen.13 Zijn opvolgster Ien van 
den Heuvel noemde hem een goede, inspirerende voorzitter.14 Kolthoff herin-
nert zich dat hij in staat was om langdurige, ingewikkelde, warrige discussies 
uitstekend samen te vatten. De Nieuw Linkser Kolthoff leerde Van der Louw in 
het partijbestuur beter kennen en merkte dat hij heel wat in zijn mars had: ‘Hij 
gaf richting, hij zorgde ervoor dat er dingen gebeurden, hij bewaakte de zaken 
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goed, hij benoemde dingen goed, hij wist tot bruikbare compromissen te ko-
men, hij had gevoel voor formuleringen, en je duwde hem niet omver.’15 Kom-
brink benadrukt de open, niet-autoritaire stijl van Van der Louw. Hij zat lang 
niet altijd op één lijn met hem, toch voelde Kombrink altijd de ruimte om zijn 
eigen opvattingen in te brengen. Van der Louw wist als voorzitter te verbinden. 
Dat deed hij niet door zich snel gewonnen te geven in het debat, integendeel, 
maar wel door de discussie op open wijze te leiden, niet af te stoten. Ook Ou-
werkerk vond dat Van der Louw vasthoudend was in debatten, hoewel hij als 
voorzitter eenmaal gesloten compromissen naar buiten loyaal verdedigde.16

 Gerard Heyne den Bak, die Ouwerkerk in 1973 opvolgde als partijsecretaris, 
typeerde Van der Louws leiderschap als intuïtief en charismatisch. Hij was als 
voorzitter niet van het papierwerk. Heyne den Bak, die in zijn politieke opvat-
tingen dicht bij Van der Louw stond, noemt hem in dat opzicht zelfs ‘tamelijk 
lui’. Toch was hij van hem gecharmeerd. Hij zag met bewondering hoe Van der 
Louw tijdens partijvergaderingen, terwijl hij de stukken niet had gelezen, be-
sluiten formuleerde.17 Zijn natuurlijke charme hielp Van der Louw ook op par-
tijbijeenkomsten in het land. Al was hij niet altijd even goed geprepareerd, hij 
stelde partijleden die op de bijeenkomsten afkwamen niet teleur met zijn op-
tredens.18 Ook Van Thijn meent dat Van der Louw tijdens de vergaderingen 
inhoudelijk niet altijd goed voorbereid was. Kenmerkend voor Van der Louw 
was volgens van Van Thijn ook dat hij echt een ‘personenman’ was: hij mocht 
iemand wel of niet en stapte daar niet makkelijk overheen.19 Dat werkte ook 
door in zijn verhouding met Den Uyl; een relatie die over en weer met het no-
dige wantrouwen was omgeven na de botsingen in de voorgaande jaren. Als 
partijvoorzitter en politiek leider moesten Van der Louw en Den Uyl het niet-
temin met elkaar zien te rooien.

Van der Louw en Den Uyl

Lenin en Stalin, zo luidde het gekscherende commentaar op het PvdA-affiche 
met partijleider Den Uyl en partijvoorzitter Van der Louw voor de Tweede Ka-
merverkiezingen van april 1971.20 De vergelijking met Sovjetdictator Stalin had 
Van der Louw te danken aan zijn donkere haardos en markante snor en Den Uyl 
had met zijn kalende hoofd inderdaad wel wat weg van Lenin. Sommigen zullen 
bij deze associatie misschien ook gedacht hebben aan een mogelijke opvolging 
van Den Uyl door Van der Louw, net zoals Stalin Lenin was opgevolgd. Op het 
affiche waren Den Uyl en Van der Louw gebroederlijk naast elkaar afgebeeld. 
Samen moesten zij zo de ‘nieuwe PvdA’ verbeelden, zo suggereerde de tekst op 
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6.1 Verkiezingsposter PvdA Tweede Kamerverkiezingen 1971.
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het affiche. Volgens de reclamedeskundigen achter de PvdA-verkiezingscampag-
ne zou de combinatie Den Uyl-Van der Louw vooral bij ouderen het beeld moe-
ten opwekken dat het ‘toch niet zo’n rotzooi’ was binnen de partij. Het affiche 
moest laten zien dat de interne machtsstrijd van de voorgaande jaren was bijge-
legd. Daarnaast maakte het affiche aan jongeren duidelijk dat de ‘PvdA daadwer-
kelijk aan vernieuwing doet’.21 Van der Louw, het zojuist tot partijvoorzitter geko-
zen boegbeeld van Nieuw Links, vertegenwoordigde bij uitstek het vernieuwende 
element in de partij. Hij was voor sommigen de ‘vleesgeworden vernieuwing’.22

 Van der Louw had er zelf een belangrijke hand in dat hij op de verkiezingspos-
ter naast lijsttrekker Den Uyl was afgebeeld. In de landelijke campagnecommis-
sie, door hemzelf voorgezeten en met onder meer Den Uyl, Vondeling en Pauka 
als leden, bestond lange tijd verdeeldheid over het beeld dat van de partij en de 
lijsttrekker moest worden gecreëerd. Moest de nadruk worden gelegd op herken-
baarheid en betrouwbaarheid, kortom, alle ballen op Den Uyl? Of moest de 
PvdA worden gepresenteerd als een dynamische, vooruitstrevende partij, die 
voor vernieuwing en pluriformiteit stond?23 Hierover ontstond een ‘verbeten ge-
vecht’, maar de beslissing bleef lange tijd uit.24 Op een vergadering in februari 
1971, waarbij Van der Louw niet aanwezig was, werd besloten dat conceptaffiches 
zouden worden ontworpen met als thema ‘Kies de PvdA nu eindelijk weer eens 
in de regering’.25 Het element van vernieuwing en pluriformiteit, waar Van der 
Louw zich sterk voor maakte, dreigde hierdoor op de achtergrond te raken. Vol-
gens reclameman Cees van Staal, lid van de campagnecommissie en betrokken 
bij het ontwerp van de affiches, gaf Van der Louw hem buiten de commissiever-
gadering om de opdracht een poster te laten ontwerpen waar behalve Den Uyl 
ook hijzelf op zou staan. Van Staal en Van der Louw stonden op vriendschappe-
lijke voet met elkaar; de reclamedeskundige kwam zelfs zo nu en dan bij Van der 
Louw in Hoevelaken over de vloer.26 In de eerstvolgende vergadering kwam in-
derdaad een affiche ter sprake dat grafisch een ander beeld van de PvdA zou 
overbrengen, met als motto ‘Kies een nieuwe PvdA in een nieuwe regering’. De 
gerenommeerde grafisch ontwerper Pieter Brattinga, die al eens een publicatie 
van Nieuw Links vormgaf, maakte het affiche.27

 Een test moest de doorslag geven. Bij het Instituut voor Psychologisch 
Marktonderzoek te Schiedam werden vijf verschillende verkiezingsaffiches aan 
vijftig twijfelende, maar naar links neigende kiezers tussen de 21 en 65 jaar 
voorgelegd. Het inschakelen van dit type onderzoek tekent de professionalise-
ring van de verkiezingscampagne van de PvdA, die door reclamemakers werd 
begeleid en uitgevoerd. Behalve het affiche met de foto van Den Uyl en Van der 
Louw konden de geselecteerde kiezers hun oordeel geven over een ontwerp 
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met een grote foto van Den Uyl, een typografisch affiche met alleen tekst, een 
poster met een in grove lijnen getekende Den Uyl en een regionale kandidaat, 
en een affiche met een realistisch getekende Den Uyl en Van der Louw met als 
motto ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’.28 De uitslag was ondubbelzinnig; de 
foto van Den Uyl en Van der Louw was veruit favoriet.29

 Den Uyl had er flink de pest over in. ‘Wie is die Raspoetin naast mij?’ zo riep 
de rood aangelopen politiek leider volgens Van Staal woedend uit toen hij het 
affiche voor het eerst zag.30 Bij de vorige verkiezingen in 1967 sierde Den Uyls 
hoofd nog alleen het affiche, nu zag hij zich opeens vergezeld van de Nieuw 
Linkser Van der Louw. Dit was nu juist niet het beeld dat hij als lijsttrekker 
wilde uitstralen. Kort daarvoor zei Den Uyl al dat de kranten steeds beweerden 
dat hij ‘de schijnleider’ was en in werkelijkheid Nieuw Links de dienst uitmaak-
te in de partij.31 Deze vernederende verkiezingsposter zou dit beeld alleen maar 
versterken. Toch kon ook hij niet om de testresultaten heen. Den Uyl ging net 
als de anderen in de campagnecommissie akkoord met het affiche, al was hij 
volgens Van der Louw ‘erg boos’ over het feit dat hij pas tijdens de vergadering 
de testresultaten onder ogen kreeg. Om te voorkomen dat de suggestie werd 
gewekt dat Van der Louw in de regering zou kunnen worden gekozen, werd de 
slogan op het affiche nog veranderd in ‘Kies den Uyl in een nieuwe regering’.32

  Deze affaire laat zien dat, met het aanwijzen van Den Uyl als lijsttrekker, het 
beëindigen van de activiteiten van Nieuw Links en de verkiezing van Van der 
Louw tot partijvoorzitter, de interne strijd in de PvdA niet voorbij was. Dat 
bleek ook uit de plannen voor een schaduwkabinet, die in het najaar van 1970 
werden gesmeed. Daarbij werd opnieuw aan de stoelpoten van Den Uyl ge-
zaagd. Ook deze keer was Van der Louw daarbij betrokken. Hij behoorde tot 
een klein clubje politici van PvdA, D’66 en ppr dat informele gesprekken voer-
de over de mogelijkheid om vóór de Tweede Kamerverkiezingen een kandi-
daat-minister-president met een regeringsploeg en regeringsprogramma aan 
de kiezer te presenteren. D’66-voorman Hans van Mierlo en PvdA-Tweede 
Kamerlid Ed van Thijn waren hiervan uitgesproken voorstander. Ook Van der 
Louw was enthousiast.33 Den Uyl, voorstander van een stembusakkoord, voel-
de daarentegen weinig voor een schaduwkabinet.34 Dit bleek voor de betrokke-
nen geen reden om van het plan af te zien. Binnen D’66 en ppr werd Den Uyl 
op dat moment nog veelal gezien als een politicus van de oude stempel. De 
initiatiefnemers kwamen, zonder Den Uyl in te lichten, opnieuw uit bij Kloos 
en legden hem de vraag voor of hij kandidaat-premier van het schaduwkabinet 
wilde worden.35 Die zei ditmaal geen nee, hoewel hij de kans dat Den Uyl plaats 
voor hem zou maken klein achtte.
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 In januari 1971 gaf het reclamebureau fhv, dat in 1966 de befaamde 
D’66-campagnespot met de in gedachten mijmerende Van Mierlo had ge-
maakt, een presentatie over een mogelijk schaduwkabinet Kloos-Van Mierlo. 
De presentatie vond plaats in de kelder van het reclamebureau, in aanwezig-
heid van onder meer Kloos en Den Uyl. Den Uyl reageerde woedend, hij wilde 
onder geen beding het veld ruimen voor Kloos. Diezelfde maand bracht Van 
der Louw het partijbestuur op de hoogte van de plannen voor een schaduwka-
binet. Hij vond dat de PvdA, ondanks de bezwaren van Den Uyl, niet het on-
aanvaardbaar moest uitspreken ten aanzien van Kloos.36 Uiteindelijk ging Den 
Uyl onder druk toch akkoord met de vorming van het schaduwkabinet, maar 
dan uiteraard onder zijn leiding. Van Thijn beweerde achteraf dat hij het naar 
voren schuiven van Kloos van meet af aan enkel bedoeld had om Den Uyl te 
laten instemmen met een schaduwkabinet.37

 Deze affaire bracht Den Uyl en Van der Louw vanzelfsprekend niet dichter 
bij elkaar – al zag Den Uyl al snel dat het schaduwkabinet een gouden greep 
was en ging hij ‘de zaak uitdragen alsof hij het zelf had bedacht’.38 Van der Louw 
zag Den Uyl lange tijd als een representant van de PvdA waartegen hij met 
Nieuw Links rebelleerde, wiens denken te veel bepaald werd door de Koude 
Oorlog en met een te eenzijdige focus op de economie.39 Het wederzijds wan-
trouwen drukte een stempel op hun verhouding, die verder vooral functioneel 
was. Van een echte relatie kon je nauwelijks spreken, zo keek Van der Louw 
later op die periode terug. Zelfs de informele ontmoetingen verliepen vaak in 
een gespannen sfeer.40 Dat de werelden van Van der Louw en Den Uyl, afgezien 
van de PvdA, weinig raakvlakken vertoonden hielp daarbij niet. Terwijl Den 
Uyl gaandeweg een goede verstandhouding ontwikkelde met Nieuw Linksers 
als Van den Doel, Van Dam en Lammers, duurde het lang voor hij Van der 
Louw accepteerde.41

 Dat Van der Louw Den Uyl niet als een vernieuwer zag bleek enkele maan-
den later opnieuw toen Den Uyl, Van Mierlo en ppr-lijsttrekker Jacques Aar-
den het schaduwkabinet gingen formeren. Van der Louw probeerde de ruimte 
van Den Uyl zoveel mogelijk te beperken. Hij en andere nieuwlinkse partijbe-
stuurders poogden, tevergeefs, invloed te krijgen op de samenstelling van het 
schaduwkabinet. Ze wilden niet alleen maar ja of nee kunnen zeggen tegen het 
voorgestelde team. Van der Louw was bang dat ‘de vernieuwingsgedachte’ on-
voldoende tot uitdrukking zou komen in de keuze van de kandidaat-minis-
ters.42 In het regeringsprogramma van de drie progressieve partijen hadden 
nieuwe thema’s, zoals democratisering en leefbaarheid, al wel een prominente 
plek gekregen.43 
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 Toen de drie lijsttrekkers de beoogde regeringsploeg rond hadden, kwam 
er inderdaad kritiek vanuit het PvdA-bestuur. Van den Doel was de enige 
kandidaat-minister uit de gelederen van Nieuw Links, al kwamen wel enkele 
staatssecretarissen uit die hoek, zoals Marcel van Dam en Irene Vorrink. De 
keuze voor Den Uyls vertrouweling en Nieuw Links-criticaster Max van der 
Stoel op Buitenlandse Zaken werd door sommige PvdA-bestuurders zelfs on-
aanvaardbaar genoemd. Ook Van der Louw was daar allerminst over te spre-
ken. Desondanks stemde het PvdA-bestuur in met het resultaat. Het scha-
duwkabinet Den Uyl-Van Mierlo-Aarden kon twee weken voor de 
verkiezingen aan de pers worden gepresenteerd.44 Voor het eerst van hun le-
ven, zo luidde althans de boodschap aan de kiezer, konden Nederlanders hun 
eigen regering kiezen.
 Van der Louw en de andere wegbereiders van het schaduwkabinet konden 
tevreden zijn over de publiciteit die dit nieuwe initiatief genereerde. Door da-
gelijkse persconferenties wisten de progressieve drie voortdurend in het nieuws 
te blijven.45 Van der Louw trad tijdens de campagne door het hele land op.46 Hij 
verscheen ook enkele malen in een televisieprogramma. Een aantal PvdA-le-
den werd gevraagd hun indruk van de uitzending te geven; het tekent opnieuw 
de professionalisering van de politieke communicatie. Van der Louw kwam 
sympathiek over op de achterban. Hij kreeg met name waardering voor zijn 
vlotte en begrijpelijke taalgebruik, wel maakte hij een wat felle indruk. Hij had 
het voordeel van de twijfel na zijn optredens met Nieuw Links, zo meende een 
39-jarige partijgenoot uit Laren. Ook zijn feministische partijgenote Hedy 
d’Ancona vond dat hij er goed uitzag op het scherm en helder en overtuigend 
praatte, maar ze had één bezwaar: ‘Hij stórt zich er zo in – maakt zich over álles 
geweldig druk – brengt te weinig nuances aan.’47 Niet alle zaken waren even 
belangrijk, vond d’Ancona.
 De verkiezingsuitslag in 1971 was een meevaller voor de PvdA. Voor het 
eerst sinds vijftien jaar boekte de partij een bescheiden winst bij de Tweede 
Kamerverkiezingen. De PvdA kreeg 39 zetels, twee zetels meer dan in 1967, 
en werd daarmee de grootste partij in het parlement. D’66 behaalde elf ze-
tels, nieuwkomer ppr twee. In totaal kwam de progressieve concentratie uit 
op 52 zetels. Bij lange na geen meerderheid, maar daar had ook niemand op 
gerekend. Dat ds’70 onder leiding van Willem Drees jr. acht zetels in de 
Tweede Kamer kreeg deed evenmin weinig aan de tevredenheid af.48 Drie 
dagen na de verkiezingen verkeerde Van der Louw nog steeds een beetje in 
een overwinningsroes. De zetelwinst was een mooi begin van zijn partij-
voorzitterschap. Op zijn eerste officiële dag in functie was hij op een ‘1 
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mei-viering oude stijl’ in Den Haag, de stad waar hij opgroeide en als jonge 
ajc’er veelvuldig de dag van de arbeid had gevierd. ‘Vaandels, een koortje, 
nieuwe leden: hier is onze nieuwe partijvoorzitter!’ Afgaande op zijn aante-
keningen genoot hij van zowel het warme, rode bad als zijn prominente po-
sitie in het geheel.49

 Ruim twee maanden later trad de antirevolutionair Barend Biesheuvel als 
premier aan. De centrumrechtse coalitie was een voortzetting van het kabi-
net-De Jong, aangevuld met ds’70. De PvdA wachtte opnieuw de oppositie. 
Den Uyl slaagde erin zijn positie als politiek leider te verstevigen in de periode 
tot de val van het kabinet-Biesheuvel, in de zomer van 1972. Hij streefde zelfs 
premier Biesheuvel voorbij als de politicus die het meeste vertrouwen genoot 
onder kiezers.50 Van der Louw verzoende zich, net als de meeste andere Nieuw 
Linksers van weleer, voorlopig met het leiderschap van Den Uyl. De verhou-
ding tussen de twee PvdA-kopstukken verbeterde gedurende Van der Louws 
partijvoorzitterschap, al was van een hartelijke relatie zeker geen sprake en 
bots ten ze intern geregeld. Meijer herinnert zich hoe Van der Louw dan soms 
wrokkig aan zijn pijp zat te lurken en Den Uyl op een sigaar aan het knagen 
was, ‘dat waren vertoningen, dat was niet om aan te zien’.51 Volgens Van Thijn 
zagen ze desondanks de waarde van elkaar in. Den Uyl kon Van der Louw ge-
bruiken om namens de vernieuwde partij te kunnen opereren en Van der Louw 
had Den Uyl nodig als electorale troefkaart.52 
 Een echte uitdager om het leiderschap van Den Uyl over te nemen had zich 
vanuit de hoek van Nieuw Links ook niet aangediend. Van der Louw leek daar-
voor nog de meest aangewezen persoon. Hij kon zich echter qua bestuurlijke 
ervaring, intellectuele denkkracht en, in toenemende mate, ook populariteit 
niet meten met Den Uyl. Van der Louw erkende in intellectueel opzicht ook 
zelf Den Uyl als zijn meerdere, al had de PvdA-leider volgens hem wel die ‘ty-
pische intellectuele handicap’ dat hij zeer lang moest wegen om tot een beslis-
sing te komen. Daartegenover stelde Van der Louw zijn bindende vermogens 
als zijn belangrijkste kwaliteit. Hij was niet zonder kritiek op Den Uyl, zei hij in 
mei 1972, maar hij vond dat de PvdA-leider zich in positieve zin had ontwik-
keld, onder meer omdat hij minder eenzijdig op de economie gericht was dan 
voorheen. Hij zei ook dat Den Uyl een betere minister-president zou zijn dan 
hijzelf. Hij voelde zich ‘nog niet gekwalificeerd genoeg’ voor dat ambt. Niette-
min zou hij Den Uyls plaats innemen, mocht die het niet goed doen.53 Van der 
Louw accepteerde voorlopig Den Uyl als politiek leider, maar was zijn ambitie 
en geldingsdrang niet verloren.
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Partij in actie

Het was vanaf het begin helder dat Van der Louw geen partijvoorzitter was die 
alleen op de winkel zou passen. Hij was als boegbeeld van Nieuw Links met een 
politieke opdracht op de voorzittersstoel terechtgekomen. Van der Louw was bo-
vendien de eerste partijvoorzitter die zich fulltime op zijn taak kon richten; zijn 
salaris was geheel afkomstig uit de partijkas. Zijn voorgangers combineerden 
hun functie veelal met een bestaan als parlementariër. Dat Van der Louw dit niet 
deed was mede ingegeven door de sterkere positie van het partijbestuur ten op-
zichte van de Tweede Kamerfractie, mede door toedoen van Nieuw Links. Van 
der Louw had hierdoor een betere positie om werk te maken van zijn ideeën. 
 Een van zijn belangrijke politieke agendapunten was de omvorming van de 
PvdA tot actiepartij.54 Het activisme dat in Nederland in de tweede helft van de 
jaren zestig opbloeide, groeide in de jaren zeventig verder en werd veelal radi-
caler. Oude en nieuwe bewegingen vertolkten een breed gedeeld streven naar 
hervormingen, inspraak en participatie. Vakbonden, milieu-, studenten- en 
vrouwenbeweging en een keur aan actiegroepen, comités en werkgroepen zet-
ten hun eisen en verlangens kracht bij met demonstraties en bezettingen, boy-
cotten en stakingen, discussieavonden en informatiekranten, affiches en alter-
natieve experimenten. Van huisvesting en woningbouw tot onderwijs en 
internationale solidariteit – het engagement strekte zich uit over vrijwel alle 
sectoren van het maatschappelijke leven.55

 Nieuw Links probeerde vanaf 1969 nadrukkelijk aansluiting te zoeken bij 
het buitenparlementaire activisme. Door aan te haken bij actiegroepen kon de 
PvdA helpen maatschappelijke tegenstellingen te ontsluieren en bijdragen aan 
politieke bewustwording van de bevolking.56 Binnen de PvdA lokten de plei-
dooien vanuit Nieuw Links tegenspraak uit. Den Uyl en anderen bekritiseer-
den het afdingen op de betekenis van het parlement en wezen op de noodzaak 
van het afwegen van verschillende belangen in de politiek.57 Niettemin werkte 
de door Nieuw Links gepropageerde lijn door in de PvdA. Het partijcongres 
van februari 1971 spoorde met een resolutie het bestuur aan waar mogelijk con-
tacten tot stand te brengen tussen parlement en buitenparlementaire initiatie-
ven, zover die in overeenstemming waren met de denkbeelden van de PvdA.58

 Ook Van der Louw wilde dat de partij aansluiting zou zoeken bij buitenpar-
lementaire initiatieven. Wel plaatste hij daarbij andere accenten dan meer radi-
cale Nieuw Linksers. Van der Louw legde de nadruk op het overbruggen van de 
kloof tussen burger en politiek. Die kloof ontstond volgens hem als het politie-
ke werk beperkt bleef tot het parlement. De partij dreigde dan de voeling te 
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verliezen met wat er in de samenleving speelde. Om dat te voorkomen zou de 
PvdA soms moeten aanhaken bij bestaande actievormen; dan weer zou de par-
tij zelf initiatieven moeten ontplooien waar problemen voelbaar waren. Hij 
prees bijvoorbeeld het Tweede Kamerlid Van den Doel, die met acties tegen 
huurverhoging in zijn kiesdistrict Apeldoorn volgens hem aantoonde over een 
goede radar te beschikken.59 Met het oog op de partijorganisatie zag Van der 
Louw in het actiemodel bovendien een mogelijkheid om partijleden te active-
ren en de belangstelling voor het werk van de partij ‘los te maken van het res-
pekt voor plaatselijke en landelijke “kanonnen”’.60

 In augustus 1971 kwamen de leden van het partijbestuur en de Eerste en 
Tweede Kamerfractie, aangevuld met vertegenwoordigers van de vrouwen- en 
jongerenorganisatie in de PvdA, gedurende een weekend bijeen in Driebergen 
om van gedachten te wisselen over de PvdA als actiepartij. De politicoloog 
Henk Molleman had een theoretische beschouwing geschreven over het feno-
meen actiegroepen in relatie tot de PvdA. Hij wees er onder meer op dat er 
weinig aanleiding was om te veronderstellen dat de leden bereid waren in gro-
ten getale acties te voeren.61 Van der Louw had de discussie voorbereid door 
een kleine dertig stellingen op papier te zetten. Zijn invalshoek kwam daarin 
duidelijk naar voren.62 Volgens Van der Louw lag in de PvdA te veel nadruk op 
het bestuurlijke aspect van politiek. Hierdoor vervreemdde de partij zich van 
de problemen waarmee de burger in het gewone leven geconfronteerd werd. 
Een goed functionerende partij diende zich in zijn ogen dan ook bezig te hou-
den met de voorgaande fasen: de bewustwording en politisering van proble-
men en het samen met betrokkenen ijveren voor oplossingen. 
 Van der Louw zag verschillende mogelijkheden om de kloof tussen partij en 
burger te overbruggen. Hij besteedde met name aandacht aan de ombudsfunc-
tie die de PvdA volgens hem moest gaan vervullen door zich te bekommeren 
om problemen van individuele burgers. De partij diende mensen bewust te 
maken van de politieke aspecten van hun problemen, ondersteuning te bieden 
bij het zoeken naar oplossingen en de kwesties op de politieke agenda zien te 
krijgen. Van der Louw refereerde in zijn stellingen aan het opzienbarende 
vara- televisieprogramma De Ombudsman, dat sinds 1969 werd uitgezonden. 
Het was bedacht door Tom Pauka en werd gepresenteerd door Marcel van 
Dam, beiden prominente Nieuw Linksers. Het vara-programma wist een 
groot aantal misstanden en onrechtvaardigheden aan het licht te brengen en 
confronteerde autoriteiten met hun falen en tekortkomingen.63 Volgens Van 
der Louw kon men van het programma leren dat ombudswerk een persoonlijk 
en geen institutioneel karakter moest hebben. Hij meende dat de Tweede Ka-
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merleden een gezicht moesten geven aan dit werk; ieder Kamerlid in zijn eigen 
kiesdistrict, waar ze van de partij ook geacht werden te wonen. Ondersteuning 
moest komen van het gewestelijke en lokale partijkader.
 Van der Louw noemde ook andere aandachtsgebieden voor de partij in ac-
tie, zoals huisvesting, bedrijfs- en onderwijsdemocratisering, milieuvervuiling 
en achtergebleven gebieden in het land, met name het noorden. Landelijke 
werkgroepen zouden aansluiting moeten zoeken bij bestaande actiegroepen, 
relaties leggen met onderzoeksinstanties en informatie geven aan politici en 
bestuurders van de PvdA. Uit de discussie door de partijtop in Driebergen 
bleek dat een achterliggende gedachte bij zowel het ombudswerk als de andere 
aandachtspunten het activeren van de partij was. Leden moesten gestimuleerd 
worden aan iets concreets mee te werken.64 De PvdA moest meer worden dan 
een kiesvereniging, had Van der Louw al eerder betoogd.65

 Politieke bewustwording, sociale actie, confrontatie – Van der Louws nota 
met stellingen was doordesemd van de geest van die jaren. Een doorwrochte 
beschouwing was het niet. Hij richtte de aandacht op een aantal mogelijkheden 
om in de praktijk vorm te geven aan de leus ‘partij in actie’. De actiepartij was 
een vaag concept en zou dat ook blijven; met Mollemans kanttekeningen werd 
in dat opzicht weinig gedaan. Er vielen uiteenlopende zaken onder, van indivi-
duele hulpverlening tot het zelf opzetten van acties, samenwerking met actie-
groepen en partijinterne communicatie. Potentiële spanningen binnen de par-
tij, zoals tussen actievoerders en bestuurders, werden nauwelijks aangestipt.66 
Van der Louw meende dat de PvdA ook actiepartij moest blijven als zij deel 
ging uitmaken van een regering. Hij zag in goede communicatie tussen activis-
ten en bestuurders de remedie voor interne spanningen.67 De uitwerking van 
zijn voorstellen was in augustus 1971 nog zeer voorlopig. Hij vertrouwde er 
kennelijk op dat die gaandeweg vorm zou krijgen. Van der Louw merkte overi-
gens wel op dat de partij wat betreft mankracht en financiën beperkt was, maar 
vertaalde dit niet in duidelijke keuzes.68

 Tijdens het weekend in Driebergen passeerden allerlei mogelijkheden, pro-
blemen en gevaren van de PvdA als actiepartij de revue. Toen een maand later 
het partijbestuur toe was aan het nemen van besluiten, ging het echter alleen 
nog over voorwaarden en prioriteiten bij het omvormen van de PvdA tot actie-
partij. De ‘activistische’ lijn was de officiële lijn geworden – een succes voor Van 
der Louw. In 1973 werd de omvorming van de PvdA tot actiepartij bevestigd 
door het partijcongres.69 Het besluit om de PvdA te veranderen was vlot geno-
men, en ook in folders, advertenties en partijkranten afficheerde de partij zich 
al snel als zodanig. Er daadwerkelijk gestalte aan geven bleek lastiger. In feite 
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slaagde de partij daarin alleen door middel van huuracties, waar anderen kon-
den aansluiten bij het pionierswerk van Van den Doel. De huuracties waren 
gericht op voorlichting van burgers over mogelijkheden om huurverhogingen 
te weigeren. De acties, die werden gecoördineerd door een landelijke werk-
groep onder leiding van partijbestuurslid Kombrink, kwamen snel van de 
grond. Er werd een uitgebreid netwerk van plaatselijke huurombudslieden op-
gebouwd. De werkgroep instrueerde de lokale partijactivisten en zorgde voor 
de verspreiding van documentatie en folders. De huuracties kwamen evenwel 
ten einde toen in mei 1973 het kabinet-Den Uyl tot stand kwam en de PvdA 
regeringspartij werd. De werkgroep legde zich vanaf dat moment toe op de 
interne partijdiscussie over volkshuisvesting.70

 Het door Van der Louw zo krachtig bepleite individuele ombudswerk kwam 
daarentegen moeizaam van de grond. Hij was niet in staat er zijn stempel op te 
drukken. Het partijbestuur gaf de regie grotendeels uit handen door het om-
budswerk op het bordje te leggen van de Tweede Kamerleden en de gewesten.71 
De fractie vormde een ombudsteam, dat in zijn werkzaamheden ondersteund 
moest worden door de partijorganisatie op gewestelijk niveau. Een landelijke 
medewerker coördineerde het ombudswerk, maar er bleef veel onduidelijk 
over de uitvoering en verantwoordelijkheden. De gewesten moesten boven-
dien zelf voor de kosten opdraaien. Ook werd onvoldoende publiciteit aan het 
initiatief gegeven. Tegen de zin van Van der Louw kwamen er onpersoonlijke 
postbusadressen waar burgers met problemen naar konden schrijven. De ver-
eiste persoonlijke benadering ging hiermee in zijn ogen verloren.72 De proble-
men bleken bovendien vaak individueel van aard; een bredere maatschappelij-
ke dimensie was meestal afwezig.73

 Op de andere genoemde terreinen voor de ‘PvdA in actie’, zoals milieuvervui-
ling, bedrijfs- en onderwijsdemocratisering en Noord-Nederland, gebeurde nog 
minder. Afgezien van de huuracties en de op eigen initiatief gevoerde acties van 
de vrouwenorganisatie van de PvdA, bleef de ‘actiepartij’ grotendeels een loze 
kreet die organisatorisch onvoldoende gestalte kreeg. Bovendien bleken de ver-
wachtingen wat betreft de actiebereidheid van PvdA-leden te hoog gespannen. 
Daarvoor was Van der Louw vanaf het begin gewaarschuwd, maar deze kritische 
kanttekeningen werden door hem en anderen genegeerd. Van der Louw had in 
januari 1972 nog wel een poging gedaan om de nieuwe actiestrategie beter in te 
bedden in de partijorganisatie, met onder meer een voorstel voor het aanstellen 
van actiesecretarissen in de afdelingen en gewesten.74 De gewesten adviseerden 
het partijbestuur echter om de ontwikkeling voorlopig aan te zien, waarna het 
landelijk bestuur de zaak liet rusten.75 Een van de voornaamste punten van Van 
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der Louws programma als partijvoorzitter bleef hierdoor grotendeels een lege 
huls. Van der Louw slaagde er, na een veelbelovend begin waarin de PvdA offici-
eel tot actiepartij werd omgedoopt, niet in om de partij daadwerkelijk te transfor-
meren in een actiepartij. Het lukte hem niet om er in de partijorganisatie daad-
werkelijk handen en voeten aan te geven.
 Na de val van het kabinet-Biesheuvel in de zomer van 1972 eisten verkie-
zings- en formatieperikelen de aandacht van de partij op. Vanaf mei 1973 maak-
te de PvdA deel uit van de regering. Dat noodzaakte tot het sluiten en verdedi-
gen van compromissen en bevorderde de ontwikkeling van het actiewezen in 
de partij niet – hoeveel nadruk er in nota’s ook op werd gelegd dat regerings-
deelname er niet toe mocht leiden dat het spoor van de actiepartij werd verla-
ten.76 De verkiezingen in november 1972 en de daaropvolgende regeringsdeel-
name bleken ook contraproductief voor het tweede centrale punt op Van der 
Louws agenda als partijvoorzitter: verregaande progressieve samenwerking, 

Progressieve Volkspartij

In tegenstelling tot de omvorming van de PvdA tot actiepartij was verregaande 
progressieve samenwerking geen wens die duidelijk voortkwam uit Nieuw 
Links; de groepering was over deze kwestie verdeeld. In de jaren voorafgaand 
aan zijn partijvoorzitterschap had Van der Louw zich als partijbestuurder al 
ingezet voor progressieve samenwerking. Hij was voorstander van samenwer-
king met D’66 en ppr – ook met de psp, maar die partij had zich in 1969 terug-
getrokken uit het overleg. Volgens hem bood samenwerking met deze partijen 
een alternatief voor ‘coalities van het oude soort’. Hij verwees daarmee naar de 
praktijk van het vormen van regeringscoalities na verkiezingen, zonder dat de 
kiezer invloed had op de vraag welke partijen samen gingen regeren.77

 Van der Louw bezag progressieve samenwerking bovendien in het kader van 
de polarisatie in de politiek, die de PvdA mede onder invloed van Nieuw Links 
wilde afdwingen. De fundamentele tegenstellingen in de maatschappij moes-
ten tot uitdrukking komen in de politiek.78 Voor confessionele partijen was 
vanuit dat perspectief in feite geen plaats meer. Progressieve samenwerking 
zou bijdragen aan de gewenste tweedeling in de Nederlandse politiek. Hij ver-
wachtte dat het doorbreken van de bestaande politieke verhoudingen meer 
kans van slagen had dan in 1946, toen de PvdA werd opgericht met een soort-
gelijke doelstelling.79 Hij was ervan overtuigd dat een meerderheid in Neder-
land ‘niet alleen de protesterende groepen, maar ook de zwijgende meerder-
heid mét ons links af wil slaan’.80
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 Van der Louw voelde verwantschap met partijen die, net als Nieuw Links, in 
de politiek uitdrukking waren van de hervormingsgezinde geest van de jaren 
zestig en zeventig en die streefden naar wijzigingen in het politieke bestel en 
een radicaler beleid. Behalve ‘gemeenschap’ en ‘gelijkheid’ vormden ook ter-
men als ‘individuele ontplooiing’, ‘democratisering’ en ‘vernieuwing’ een vast 
bestanddeel van zijn politieke vocabulaire.81 Ondanks het pragmatisme van 
D’66 wilde Van der Louw samenwerken met de partij van generatiegenoot Van 
Mierlo, vanwege het democratisch elan en antipaternalisme. Hij was zelfs net 
als Van Mierlo voorstander van het opgaan van de PvdA met D’66 en ppr – en 
indien mogelijk psp – in één nieuw te vormen progressieve volkspartij (pvp).82 
 Veel Nieuw Linksers, maar ook anderen in de PvdA, hadden zo hun beden-
kingen bij de pragmatisch ingestelde democraten. D’66 wilde immers welis-
waar breken met de gevestigde politieke orde, maar moest weinig hebben van 
‘oude ideologieën’ zoals het socialisme. De partij stond bovendien een rechtser 
sociaal-economisch beleid voor. In de PvdA hadden zowel de radicale linker-
vleugel als sociaaldemocraten van de oude stempel bezwaren tegen het over-
boord zetten van de socialistische identiteit van de partij, waarmee de oprich-
ting van een pvp gepaard zou gaan. Zij wilden geen brede progressieve partij 
en zagen juist meer in het steviger verankeren van de socialistische beginselen 
van de PvdA.83

 Van der Louw niet. Hij noemde zich onomwonden socialist, maar keerde 
zich tegen het benadrukken van verschillen op de linkerflank van het politieke 
spectrum. Hij kon ermee leven als het socialisme slechts een inspiratiebron zou 
zijn voor de nieuw op te richten progressieve partij. Een andere bron was het 
democratiseringsstreven.84 De nieuwe partij zou zo het beste van twee werel-
den verenigen, meende Van der Louw. ‘Ik geloof dat een blijvende samenvoe-
ging van het socialisme en radicale democratie, bij zal dragen tot een inhoude-
lijke politieke vernieuwing. Ik denk dat het mogelijk is tot een partij te komen, 
waarvan de politieke lading meer in overeenstemming is met datgene waar-
voor Nieuw Links heeft gestaan, dan wanneer de PvdA apart zou blijven be-
staan,’ schreef hij in 1971 aan Kombrink.85 Bovendien zouden met de pvp ook 
de laatste nog bestaande associaties met de traditionele bestuurderspartij van 
de jaren vijftig en zestig verdwenen zijn. 
 Van der Louw bleek weinig gehecht aan de PvdA. Het is niet zo dat hij hele-
maal geen oog had voor de emotionele betrokkenheid van leden bij de partij. 
Zijn uitlatingen waren tegenstrijdig op dit punt. Enerzijds meende hij dat ‘veel 
symbolen en uiterlijke rim-ram’ gemist konden worden ‘als kiespijn’. Ander-
zijds was partijpolitiek niet slechts een rationele zaak, schreef hij. De overgang 
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van de sdap naar de PvdA in 1946 had veel leden het gevoel gegeven hun huis 
te hebben verloren. De sfeer in een partij was van grote betekenis.86 Het geven 
van een gevoel van geborgenheid, van warmte, van veiligheid zag hij als een 
van de voornaamste opdrachten van de socialistische beweging. Hoe hij dat 
rijmde met het optreden van Nieuw Links vertelde hij er niet bij.87 Deze over-
wegingen hadden in elk geval geen invloed op zijn standpunt over het opgaan 
van de PvdA in een nieuwe partij. Daarover zou hij zich ‘bijzonder verheugen’.88

 Op het moment dat Van der Louw als partijvoorzitter in functie trad leken 
de sterren voor een verdere ontwikkeling van de progressieve samenwerking 
op het eerste oog gunstig te staan. De verkiezingen van 1971 hadden de aanzet 
gegeven tot een stembusakkoord, een gezamenlijk verkiezingsprogramma en 
een geslaagde presentatie van een schaduwkabinet van ‘de progressieve drie’. 
Voorafgaand aan de verkiezingen hadden de drie partijen zich bovendien uit-
gesproken te streven – rechtstreeks of via een federatief verband – naar de tot-
standkoming van een grote progressieve volkspartij, die wezenlijke hervor-
mingen beoogde. Deze congresuitspraak was door D’66 als voorwaarde gesteld 
voor samenwerking.89 
 Binnen de top van de PvdA bestond niettemin verdeeldheid over een sa-
mensmelting tot één partij. Behalve Van der Louw stond ook vicevoorzitter Von-
deling er in beginsel welwillend tegenover. Hij was een kwarteeuw eerder, bij de 
oprichting van de PvdA, zelf uit vrijzinnig-democratische hoek overgekomen. 
Den Uyl daarentegen voelde weinig voor het opgaan van de PvdA in een pro-
gressieve partij. Hij wilde wel samenwerking op de progressieve flank, maar was 
ervan overtuigd dat het afschudden van de sociaaldemocratische identiteit elec-
toraal negatief zou uitpakken. Na de verkiezingen plaatste hij publiekelijk vraag-
tekens bij de wenselijkheid van een pvp. Voor Van der Louw was dat weer reden 
om in de media te melden dat de PvdA zich ‘volstrekt loyaal’ zou houden aan de 
plannen over de vorming van een pvp. Ook het partijbestuur toonde zich een 
stuk minder enthousiast over de pvp dan zijn voorzitter en was in de jaren die 
volgden eerder een remmende dan een stimulerende factor.90

 D’66, en vooral Van Mierlo, wilde er geen gras over laten groeien. Direct na 
de verkiezingen van 1971 stelde de partij voor om een instituut in het leven te 
roepen dat als taak had de pvp op te richten.91 Dit plan viel slecht bij het PvdA- 
bestuur. Het was ook niet de weg die Van der Louw voor ogen stond. De basis 
van de partij moest nadrukkelijk bij het proces betrokken worden en niet 
slechts aan het einde ja of nee kunnen zeggen. Dat was naar Van der Louws 
overtuiging een beslissende voorwaarde voor het welslagen van dit ‘krankzin-
nig avontuur’, zoals Van Mierlo het had bestempeld, en bovendien een harde 
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eis van het partijbestuur.92 Op het partijbureau bereikten Van der Louw vanuit 
verschillende afdelingen al verontruste brieven over een ophanden zijnde pvp.93 
De drie partijen kwamen na moeizaam beraad overeen een permanent overleg-
orgaan in te stellen, dat moest nagaan wat er diende te gebeuren om verdere 
samenwerking tot stand te brengen. Daarin zaten de drie fractie- en partijvoor-
zitters en drie afgevaardigden van elke partij.94 
 Van der Louw wilde ondertussen proberen binnen en buiten de partij het kli-
maat rijp te maken voor de pvp. Er mocht niet ‘geritseld’ worden met het proces 
van menings- en besluitvorming, maar hij wilde wel met ‘elan’ aan dit proces 
deelnemen. Hij toonde zich niet benauwd om voor de troepen uit te lopen.95 De 
partijvoorzitter pleitte daarom meermaals voor gezamenlijk optrekken van de 
Tweede Kamerfracties van de drie partijen en meende dat het einddoel daarbij 
niet uit het oog mocht worden verloren. Den Uyl en ook de meeste partijbe-
stuursleden namen een meer afwachtende houding aan.96 Op een partijraadbij-
eenkomst in januari 1972 hield Van der Louw een hartstochtelijk pleidooi voor de 
pvp. Hij meende dat de PvdA ervoor moest zorgen dat het elan niet werd gedood, 
ondanks de organisatorische zorgen en de nuanceverschillen tussen de betrok-
ken partijen. Het momentum voor een nieuwe linkse partij, ‘bepaald niet minder 
radikaal dan de Partij van de Arbeid, beter toegerust voor toekomstige taken en 
met een grotere werfkracht’, mocht niet worden gemist.97

 Ondertussen was er op initiatief van D’66 een adviesgroep ingesteld, die met 
voorstellen voor fundamentele hervormingen kwam. Dit was de commissie 
van zes, naar haar voorzitter ook wel bekend als de commissie-Mansholt.98 In 
haar in maart 1972 uitgebrachte rapport klonk de door de Club van Rome aan-
gekaarte problematiek van de eindigheid van de aarde duidelijk door. Econo-
mische groei stond niet langer gelijk aan vooruitgang, maar moest juist worden 
beperkt. De overheid diende meer greep te krijgen op de economie, terwijl 
burgers door verregaande democratisering meer bij de besluitvorming betrok-
ken moesten worden.99 De reacties op het rapport liepen uiteen. Van der Louw 
vond het een goed stuk, maar wel ‘heel moeilijk’. De benadering van ‘zo kan het 
niet langer’ sprak hem aan. Anderen waren kritischer. Volgens Ien van den 
Heuvel, tweede vicevoorzitter van de PvdA, was het ‘meer een boetepreek dan 
een politiek stuk’. Den Uyl, medeauteur, meende dat het vooral een studeerka-
merwerk was.100 Het rapport moest de basis vormen voor een progressief pro-
gramma op hoofdlijnen, uit te werken door een commissie met personen van 
binnen en buiten de drie partijen. Daarnaast wilden PvdA, D’66 en ppr in het 
najaar van 1972 een gezamenlijke discussie aan de basis organiseren over de 
noodzakelijke hervormingen.101 
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6.2 Van der Louw aan het woord op een PvdA-bijeenkomst over de Progressieve Volkspar-
tij, 2 oktober 1971.
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 De uitgestippelde route kon van tafel door de onverwachte val van het kabi-
net-Biesheuvel in juli 1972. De ministers van ds’70 boden hun ontslag aan uit 
onvrede over bezuinigingen en het loonbeleid. Premier Biesheuvel regeerde 
met de ministers van de overige vier partijen verder tot de verkiezingsdatum, 
die werd vastgesteld op 29 november 1972. Van der Louw was op het moment 
van de kabinetscrisis op vakantie in Joegoslavië. Hoewel hij met zijn gezin en 
vrienden uit Hoevelaken in de vrije natuur kampeerde, wisten de Joegoslavi-
sche autoriteiten hem snel op te sporen.102 Hij keerde voor overleg terug naar 
Nederland. Het partijbestuur wilde ditmaal direct een gezamenlijk progressief 
programma voor het te vormen schaduwkabinet. Van der Louw zag het als 
winst dat het schrijven van afzonderlijke programma’s werd overgeslagen.103

 De gelijktijdige verkiezingscongressen van PvdA, D’66 en ppr moesten be-
gin oktober het programma getiteld Keerpunt 1972 goedkeuren. Van der Louw 
had nog gepleit voor een gezamenlijk congres op de afsluitende zaterdag, maar 
dat hield D’66 af.104 Dit tekende de groeiende angst bij die partij voor identi-
teitsverlies als gevolg van de samenwerking in de aanloop naar de verkiezin-
gen. Het PvdA-congres nam, tegen de zin van het partijbestuur, enkele radica-
le amendementen op het programma aan. Amendement 007, ook wel het James 
Bond-amendement genoemd, drong bijvoorbeeld aan op allerlei hervormingen 
binnen de navo. Indien aan deze eisen in 1976 niet was voldaan, diende Nederland 
uit de navo te treden. Den Uyl was hier fel op tegen. Van der Louw besefte dat 
dergelijke standpunten voor D’66 moeilijk te verteren waren en de progressieve 
samenwerking in gevaar brachten.105 
 De partijtoppen slaagden er tijdens nachtelijke onderhandelingen in compro-
missen te formuleren, die erop neerkwamen dat de meest radicale besluiten wer-
den teruggedraaid. Van der Louw, die de nachtelijke plenaire vergadering voor-
zat, was dolblij dat de partijen er onderling uit kwamen. Hij vreesde de schade die 
ze zouden oplopen bij een mislukking.106 De volgende dag aanvaardde het PvdA- 
congres onder grote druk van de partijleiding het akkoord. Ook de congressen 
van D’66 en ppr stemden in. Het was typerend voor de rol die Van der Louw als 
PvdA-voorzitter de komende jaren vaker zou spelen op congressen. Waar hij als 
Nieuw Linkser pleitte voor radicalisering van de PvdA, moest hij in zijn nieuwe 
positie compromissen verdedigen tegenover de, mede onder invloed van Nieuw 
Links, flink gegroeide en actieve radicale vleugel van de PvdA-achterban.
 De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in november 1972 was voor de 
PvdA verheugend. De partij kreeg er vier zetels bij, kwam uit op 43, en werd 
verreweg de grootste. De progressieve drie groeiden gezamenlijk van 52 naar 56 
zetels. De ppr had zich tijdens de gepolariseerde campagne nadrukkelijk in de 
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kijker weten te spelen en werd beloond met vijf zetels winst. De pijn zat hem 
wat de progressieve samenwerking betreft echter in het verlies van vijf zetels bij 
D’66. De partij weet dat aan een gebrekkige profilering. Van der Louw consta-
teerde in februari 1973 dat de progressieve samenwerking gekenmerkt werd 
door een ‘aarzelende, afwachtende sfeer’.107 Een maand later meende hij dat de 
door D’66 gewenste profilering binnen het kader van de samenwerking ‘voor 
de lange termijn grote gevolgen kan hebben, want de vraag dringt zich op of er 
nog een gemeenschappelijk eindpunt is’.108 Zo kon het gebeuren dat de progres-
sieve drie gezamenlijk het rode hart van het kabinet-Den Uyl gingen vormen, 
maar dat tegelijkertijd de steun voor de pvp afbrokkelde. Van Mierlo, pleitbe-
zorger van de pvp, trad na de slechte verkiezingsresultaten van D’66 terug als 
fractievoorzitter. Zijn opvolger Jan Terlouw sprak in niet mis te verstane woor-
den over fusilleren in plaats van fuseren met verwijzing naar de pvp.109

 In de aanloop naar het PvdA-congres dat in september 1973 diende te beslis-
sen over de vorming van een eventuele pvp nam ook het partijbestuur een 
nieuwe positie in. Electorale en programmatische overwegingen waren aanlei-
ding om in plaats van een fusie op korte termijn een voorstel in te dienen voor 
een federatie van de drie partijen. Van der Louw pleitte er op een fractie- en 
partijbestuursweekend niettemin voor het perspectief op de lange termijn naar 
die ene partij vast te houden, anders dreigde er een algehele malaise.110 De ppr 
wees echter al voor het congres een federatie af, die de PvdA een te dominante 

6.3 Marcel van Dam, André van der Louw en op de rij erachter Joop den Uyl stemmen op 
het PvdA-congres tegen ingrijpende hervormingen binnen de navo, 6 oktober 1972.
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positie zou geven.111 Het PvdA-congres zette vervolgens een definitieve streep 
door de plannen voor een verder gaande vorm van progressieve samenwer-
king. Dit was een enorme domper voor Van der Louw. Zijn krachtige pleidooi 
voor een partijenfederatie kon de achterban niet overtuigen. Volgens Van 
Mierlo vocht de PvdA-voorzitter er echt voor, in tegenstelling tot Den Uyl.112 
Het was tevergeefs. Met 5470 tegen 4648 stemmen wees het congres het voor-
stel van het partijbestuur af. Slechts de huidige vorm van samenwerking mocht 
worden gecontinueerd. De nadruk moest sterker komen te liggen op de socia-
listische identiteit van de PvdA. Het partijbestuur zag zich zelfs genoodzaakt 
tegemoet te komen aan de wens een nieuw beginselprogramma op te stellen.113

 De door Van der Louw gewenste progressieve volkspartij raakte, ook op lange-
re termijn, uit beeld. De voorspelde malaise in de samenwerking kwam daadwer-
kelijk. Hij voorzag dat de PvdA zich weer zou gaan vastklampen aan het confessi-
onele midden. Hij voelde zich, zo liet hij tijdens een overleg van de drie partijen 
begin 1974 weten, een ‘narrig, gefrustreerd, bitter teleurgesteld man’. Hij was ‘nog 
steeds erg somber’ en had ‘moeite om weer enthousiast te worden’, al ontbrak het 
hem niet aan goede wil om het nog eens te proberen. Door het wegvallen van het 
einddoel was evenwel ‘de bodem onder de samenwerking uitgeslagen’.114 Binnen 
het partijbestuur was er in elk geval weinig animo voor een nieuwe poging, merk-
te Van der Louw. Hij meende dat hij ‘emotioneel-psychologisch geen ruimte kreeg 
voor zijn streven naar een hechtere progressieve samenwerking’.115

 Van der Louw had zich persoonlijk sterk verbonden aan het samengaan van 
de partijen op de linkervleugel. Het vastlopen van de progressieve samenwer-
king beïnvloedde de wijze waarop hij zijn eigen positie in de partij bezag. In 
februari 1974 kwam voor het eerst een mogelijke kandidatuur van de PvdA- 
voorzitter voor het Rotterdamse burgemeesterschap ter sprake in het partijbe-
stuur. Naar eigen zeggen had Van der Louw daar op dat moment nog geen 
keuze over gemaakt. Het gebrek aan ruimte voor zijn strategie gericht op pro-
gressieve samenwerking was voor hem niettemin een argument om te stoppen 
met het voorzitterschap.116

Buiten de kaders van het partijbestuur: de Steenwijkgroep en meer

Van der Louw was allesbehalve een solist en zo zag hij zichzelf ook niet. In een 
reactie op een brief waarin Kombrink had geschreven dat Van der Louw, net als 
hijzelf, nogal eigenwijs kon zijn, antwoordde Van der Louw dat zijn eigenwijs-
heid werd begrensd door ‘solidariteit en kameraadschap van mensen in mijn 
omgeving en dat heel sterk’. Veel dichter bij de waarheid lag het volgens Van der 
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Louw als hem werd verweten ‘dat ik nooit de grote politicus wil spelen die in 
eenzaamheid belangrijke beslissingen neemt. Ik heb, dacht ik, in geen enkele 
kwestie alleen op eigen kompas gevaren; elke belangrijke stap is gezet óf op 
voorstel óf met goedkeuring van de kameraden.’ Met de kameraden doelde hij 
op zijn politieke vrienden van Nieuw Links. Hij meende in diezelfde brief uit 
september 1971 dat zij ‘eens na moeten gaan welke punten er thans zijn waar-
voor wij ons graag willen inzetten en of daar een apart kontakt voor nodig is’.117 
Hij vroeg zich nog wel af of hij zich dat in zijn positie als partijvoorzitter eigen-
lijk wel kon permitteren, maar vond dat kennelijk toch geen bezwaar.
 Met Wim Meijer, een vertrouweling, nam Van der Louw het initiatief tot een 
dergelijk informeel overleg. Meijer, die na de mulo en de sociale academie als 
vormingswerker in Hengelo aan de slag was gegaan, was sinds 1969 lid van het 
partijbestuur. Op voorspraak van Van der Louw werd hij in 1971 lid van het 
dagelijks bestuur. Dat jaar werd Meijer, 31 jaar oud, bovendien gekozen tot lid 
van de Tweede Kamer. In het kabinet-Den Uyl werd hij staatssecretaris van 
crm. Meijer stond op goede voet met de voorzitter van de partijafdeling Steen-
wijk. Die was bereid zo nu en dan zijn vakantiehuisje aldaar ter beschikking te 
stellen voor het contact tussen de nieuwlinkse vrienden. De Steenwijkgroep 
was geboren. De club kwam enkele malen per jaar gedurende een weekend 
bijeen om actuele kwesties te bespreken. Aanvankelijk in Steenwijk, later ook 
elders.118 Behalve Van der Louw, Meijer en Kombrink maakten Bram Peper, 
Relus ter Beek, Jan Pronk, Ger Klein, Gerard Heijne den Bak, Jaap van der 
Doef, Jan Schaefer, Arend Voortman en Piet de Ruiter deel uit van de vaste 
kern van de Steenwijkgroep. Soms schoven ook anderen aan. Van der Louw 
was de vanzelfsprekende discussieleider van het gezelschap, hoewel het er tij-
dens die bijeenkomsten niet altijd geordend aan toe ging. Pittige inhoudelijke 
debatten en lolbroekerij wisselden elkaar af en er werd stevig gedronken.119

 Volgens Ed van Thijn was de Steenwijkgroep een nauwelijks verkapte voort-
zetting van Nieuw Links waarvan de invloed duidelijk merkbaar was in de par-
tij.120 De personen die erbij betrokken waren kwamen inderdaad grotendeels 
uit die hoek, al was een deel er pas in een laat stadium bij betrokken geraakt. In 
tegenstelling tot Nieuw Links had de Steenwijkgroep geen officiële achterban 
en trad hij niet met verklaringen of publicaties naar buiten.121 De meeste be-
trokkenen vervulden inmiddels een functie in of namens de PvdA, als partijbe-
stuurder, Tweede Kamerlid of als staatssecretaris of minister ten tijde van het 
kabinet-Den Uyl. Volgens Meijer bood het overleg Van der Louw en anderen 
de mogelijkheid om te reflecteren op hun nieuwe positie en kwesties aan ande-
ren voor te leggen. Hij herinnert zich ook dat de bijeenkomsten af en toe een 
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educatief karakter hadden. Zo gaf de econoom Pronk eens een uitgebreide uit-
eenzetting over overheidsfinanciën.122

 Hoewel enkele betrokkenen de invloed van de Steenwijkgroep relativeerden, 
waren de bijeenkomsten zeker niet geheel vrijblijvend.123 Door zaken vooraf door 
te spreken en meningen af te stemmen werd wel degelijk geprobeerd om een 
stempel te drukken op het beleid van de PvdA. Met name in het partijbestuur 
nam de club een zeer sterke positie in.124 Volgens Heyne den Bak, die als partijse-
cretaris vanaf 1973 door Van der Louw bij het overleg betrokken werd, was het 
informele beraad effectief: ‘Iedereen die erbij was voelde zich aan de uitgezette 
lijn gebonden.’125 Kombrink vond ook dat het afstemmen van de meningen soms 
werkte, al lag de nadruk volgens hem toch vooral op het debat.126 Terugkerende 
gespreksonderwerpen waren de strategieën die de PvdA diende te volgen en mo-
gelijke kandidaten voor vrijkomende partijpolitieke functies.127 Zo kwam de 
Steenwijkgroep ten tijde van de formatie van het kabinet-Den Uyl tot de conclu-
sie dat Klein staatssecretaris voor hoger onderwijs moest worden. Van der Louw 
belde de volgende ochtend direct Den Uyl op. Volgens Klein ging Den Uyl pas 
om toen Van der Louw mededeelde dat ‘het hele feest’ niet door zou gaan als 
Klein niet benoemd zou worden. Op verzoek van Den Uyl ging ook de beoogde 
minister Van Kemenade akkoord met Klein als staatssecretaris.128

 De leden van de Steenwijkgroep zaten lang niet altijd op één lijn. Het voor-
beeld van de pvp laat dat zien. Van der Louw was positiever over een partijen-
fusie dan de meeste anderen. Verschillende opvattingen hoefden afstemming 
overigens niet altijd in de weg staan. ‘Praten om taktisch op één lijn te blijven, 
terwijl onze strategische overwegingen en schattingen uiteenlopen,’ zo schetste 
het radicale Tweede Kamerlid Voortman het doel van een bijeenkomst van de 
groep ten tijde van de formatie van het kabinet-Den Uyl. Erg succesvol waren 
de ‘taktische manoeuvres’ volgens hem niet. Het was in zijn ogen vooral Den 
Uyl die de positie van de PvdA bepaalde. ‘Zolang vooral het probleem van de 
onvervangbaarheid van Joop (door een “groot-politikus-nieuwe-stijl” of door 
een “kollektief leiderschap”) niet is opgelost, blijven we in een positie van be-
trekkelijke machteloosheid verkeren,’ aldus Voortman.129

 Tijdens de formatie was het inderdaad niet de Steenwijkgroep die de ont-
wikkelingen dicteerde, al laat de benoeming van Klein tot staatssecretaris zien 
dat de club op bepaalde momenten wel degelijk wat in de melk te brokkelen 
had. De Steenwijkgroep was, samen met Van Thijn, wel van groot belang bij het 
doorzetten van de polarisatiestrategie en drukte daarmee een belangrijke stem-
pel op de PvdA in de jaren zeventig. Door de confrontatie met de confessione-
len te blijven zoeken, ook nadat ministers van PvdA, kvp en arp samen in het 
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kabinet-Den Uyl zaten, zou op langere termijn de tweedeling in de Nederland-
se politiek in de hand worden gewerkt. Dan ontstond er uitzicht op een pro-
gressieve meerderheid in het parlement, zo verwachtten Van der Louw en an-
dere leden van de Steenwijkgroep. Dit pakte anders uit, zo bleek in de tweede 
helft van de jaren zeventig en in de jaren tachtig. Aanwijzingen, al ten tijde van 
Van der Louws voorzitterschap, dat het niet zo’n vaart zou lopen met het ver-
dwijnen van het confessionele midden, werden door hen genegeerd.130

 Van der Louw vond het belangrijk dat het beraad van de Steenwijkgroep de 
politiek uit de zakelijke sfeer haalde en in een meer vriendschappelijke omge-
ving bracht. Al ten tijde van Nieuw Links probeerde hij die werelden van privé 
en politiek met elkaar te verbinden en was hij een drijvende kracht achter de 
barbecuefeesten bij kerngroepleden thuis.131 Dit deed niets af aan de scherpte 
van de onderlinge discussies, maar Van der Louw koesterde kameraadschappe-
lijkheid in de politiek. Het persoonlijke element in de politiek werd erdoor 
versterkt; het maakte sympathie en trouw belangrijk.132 De andere kant van de 
medaille was dat bij Van der Louw politieke verschillen van inzicht makkelijk 
konden ontaarden in een loyaliteitskwestie. Dat merkte bijvoorbeeld Nagel, 
toen hij tegen de zin van Van der Louw een motie steunde op een PvdA-con-
gres. Van der Louw vond dat zijn vriend hem in de steek liet en meer begrip 
moest hebben voor zijn positie als partijvoorzitter. Hij kon in dat soort situaties 
heel fel en emotioneel zijn. De twee spraken wekenlang niet met elkaar.133

 Hoewel Nieuw Links zijn activiteiten definitief staakte op het moment dat 
Van der Louw partijvoorzitter werd, zette een club prominente Nieuw Linksers 
het onderlinge contact als Steenwijkgroep voort. Van der Louw was er de initi-
ator van. Hij bleef ook als PvdA-voorzitter een sterke behoefte houden aan 
vertrouwelijk overleg met gelijkgestemden, buiten de kaders van het partijbe-
stuur. Hij had een klankbord nodig. Hij was geen man die zijn oordeel vormde 
door vanachter zijn bureau uitgebreid studie te maken van bepaalde onderwer-
pen. Van der Louw zocht geestverwanten om zich heen, zodat hij door middel 
van discussie en dialoog zijn mening kon vormen, problemen kon voorleggen, 
gedachten kon aanscherpen en zijn positie kon bepalen.134

De Steenwijkgroep kwam ook wel bij Van der Louw thuis bijeen.135 Maar ook 
los van dat gezelschap haalde Van der Louw het politieke leven graag in de 
privésfeer. Regelmatig zat de ruime woonkamer van zijn huis in Hoevelaken 
vol met vrienden en bekenden. Gezeten rond een grote schaal met doppinda’s 
en onder het genot van bier en whisky wisselde Van der Louw met hen van 
gedachten over politiek. Zijn oudste zoon Milan herinnert zich hoe hij soms de 
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volgende ochtend tussen de restanten op zoek ging naar pinda’s die over het 
hoofd waren gezien.136

 Van der Louws huis leende zich goed voor dergelijke bijeenkomsten. In 1968 
was hij met zijn vrouw Corinna en twee zoons binnen Hoevelaken verhuisd 
naar een woning aan de Kyftenbeltlaan. Die maakte deel uit van een kleine 
buurt, ontworpen door architect Jan Verhoeven. Zoals Van der Louw zich af-
zette tegen de PvdA van de jaren vijftig en zestig, zo wilde Verhoeven breken 
met de massale eenvormigheid van de woningbouw uit de wederopbouwperi-
ode. In het Hoevelaakse buurtje waren individuele huizen gebouwd rond klei-
ne, veelhoekige, gemeenschappelijke pleinen. Verhoeven wilde met zijn ont-
werp sociaal contact tussen bewoners stimuleren. Hij had ook veel aandacht 
voor de leefbaarheid van de buurt en bewoners kregen veel ruimte voor in-
spraak. Van der Louw had altijd al interesse gehad in nieuwe woonvormen en 
dit sprak hem en zijn vrouw aan.137 Het experimentele woningbouwproject 
kreeg veel aandacht. Minister W.H. Schut, verantwoordelijk voor woningbouw, 
kwam in 1968 zelfs langs toen de eerste woningen werden opgeleverd.138 Van 
der Louw was zo te spreken over zijn huis dat hij tijdens zijn burgemeester-
schap in Rotterdam opnieuw zijn woning door Verhoeven liet ontwerpen. 
 In Hoevelaken maakte het gezin Van der Louw deel uit van een hechte 
vriendengroep van ongeveer tien families. Met enkele gezinnen brachten zij 
gezamenlijk vakanties door, onder meer in het door hem geliefde Joegoslavië. 
De meesten waren op de een of andere manier betrokken bij de PvdA en de 
vara. De familie Nagel maakte bijvoorbeeld deel uit van die kring, net als de 
latere vara-televisiedirecteur Maurice Koopman. Met hen zou Van der Louw 
zijn verdere leven bevriend blijven. Ook zijn voormalige collega bij de vara- 
persdienst Elly Brandsma-de Ruijter en haar man en kunstenaar Jan Brandsma 
behoorden tot die kring, evenals Van der Louws jongste zus Marjolein en haar 
man Nico van Alphen, die enige tijd PvdA-wethouder in Hoevelaken was. 
Deze kleine, maar uitgesproken linkse gemeenschap in Hoevelaken werd gek-
scherend wel een bolwerk van het nieuwe socialisme genoemd.139 Partijpolitiek 
vormde het belangrijkste onderwerp van gesprek, met vooral Van der Louw en 
Nagel als centrale personen. Maar ook de vara was nooit ver weg. Volgens 
Nagel kwamen Van der Louw en hij tijdens een gezamenlijke vakantie in Italië 
op het idee voor een radioprogramma in de entourage van een politiek café. Zij 
legden zo de basis van het spraakmakende In de Rooie Haan, dat in 1974 be-
gon.140

 Het was in bepaalde opzichten een tamelijk vrijgevochten milieu. De seksu-
ele revolutie van de jaren zestig en zeventig was niet aan hen voorbijgegaan.141 
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Dat gold zeker ook voor Van der Louw. Hij was van mening dat een gesloten 
huwelijk iets engs had en vond dat je met meerdere personen tegelijk diepgaan-
de relaties moest kunnen hebben. Al voor hij met Corinna trouwde hield hij er 
soms andere vriendinnen op na. Dit bleef ook nadien zo.142 Volgens zijn Hoe-
velaakse vriend Jan Brandsma was Van der Louw een echte womanizer. Hij was 
open in het aangaan van seksuele contacten, meent ook Kombrink. Hij herin-
nert zich bijvoorbeeld dat Van der Louw als partijvoorzitter een affaire had met 
een secretaresse op het partijbureau. Ook Marian van der Meer, die hem kende 
uit de tijd van Nieuw Links en sinds 1971 lid was van het partijbestuur, meent 
dat Van der Louw regelmatig vreemdging. Daar werd volgens haar in die tijd 
ook niet geheimzinnig over gedaan en in de kringen van Nieuw Links niet raar 
van opgekeken.143 Toen hem in de jaren negentig eens gevraagd werd naar de 
(seksuele) interesse van vrouwen in hem als bekende persoon, antwoordde Van 
der Louw dat een deel van zijn leven die ‘interesse wederzijds’ was geweest.144

 De escapades van Van der Louw wierpen een schaduw over zijn huwelijk. 
Door zijn affaires werd het op den duur een ‘knoeiboel’, aldus Corinna. Zij 
vond weliswaar ook dat je met meerdere mensen een relatie moest kunnen 
hebben, maar in de praktijk had ze er problemen mee. ‘Ik werd altijd betrokken 
bij relaties waar ik helemaal niet bij betrokken wilde worden. En als ik dan 
moeite met dingen had, zei hij: maar je hebt het toch goedgevonden?’145 Dat 
Van der Louw door zijn drukke werkzaamheden steeds minder tijd had voor 
haar en het gezinsleven hielp in dat opzicht niet. Als partijvoorzitter was hij 
ook in de avonden vaak weg voor vergaderingen en spreekbeurten in het land. 
De opvoeding van de kinderen en de huishoudelijke taken kwamen vooral op 
haar bordje terecht. Ook politiek gezien had Nieuw Links zich nooit om het 
feminisme bekommerd, bekende Van der Louw. Het onderwerp paste volgens 
hem ‘op een of andere manier niet binnen het denkkader’ van Nieuw Links.146  
In zijn eigen gezin was de rolverdeling in elk geval tamelijk traditioneel, alle 
vernieuwing van de jaren zestig ten spijt.147

 Desondanks probeerde Corinna zelf ook een werkend bestaan op te bou-
wen. Met twee vriendinnen had ze enkele jaren een boetiek met cadeauartike-
len in Hoevelaken. Later ging ze als vrijwilliger aan de slag als remedial teacher 
in het basisonderwijs. André moedigde dat aan, maar als puntje bij paaltje 
kwam gingen zijn werkzaamheden als vanzelfsprekend voor en dat kon Corin-
na soms moeilijk accepteren. ‘Als André een vergadering heeft, gaat-ie gewoon. 
Als ik weg wil zal ik toch eerst moeten zien dat de kinderen verzorgd zijn,’ 
vertelde ze een journalist van Het Vrije Volk.148 Hun huwelijk kwam in de jaren 
zeventig in toenemende mate onder druk te staan.
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 André en Corinna van der Louw wilden hun kinderen op antiautoritaire 
wijze grootbrengen, een opvoedingsstijl die in progressieve kringen in de late 
zestiger en de zeventiger jaren tot de verbeelding sprak. Op school zorgden de 
vrijgevochten jongens voor nogal wat problemen. Zij hadden beiden moeite 
het gezag van leraren te accepteren. Zijn zoons typeren Van der Louw als een 
warme vader, die, beter dan hun moeder, in staat was om affectiviteit te tonen. 
Van der Louw nam hen, als het paste, geregeld mee naar congressen en later 
ook naar voetbalwedstrijden. Wel namen ze het hem soms kwalijk dat hij vaak 
weg was. Pétar, de jongste zoon van Van der Louw, vroeg zich terugkijkend af 
of die antiautoritaire opvoeding niet ook gemakzucht was. Door zijn kinderen 
veelal hun gang te laten gaan hoefde Van der Louw niet veel energie te stoppen 
in de opvoeding.149

 Terwijl Van der Louw de opvoeding van zijn eigen zoons vooral aan zijn 
vrouw overliet, raakte hij vanuit de PvdA midden jaren zeventig wel betrokken 
bij discussies over een Vereniging voor Socialistische Opvoeding. Het doel er-
van zou zijn ‘de vorming van kritische en zelfstandige mensen’ die bereid zou-
den zijn ‘te bouwen aan een socialistische maatschappij’.150 De Vereniging voor 
Socialistische Opvoeding zou in zijn ogen nauw verbonden moeten zijn aan de 
PvdA. Tijdens de oprichtingsvergadering in 1975 bleek echter dat juist dit punt 
voor grote verdeeldheid zorgde, waardoor van de oprichting uiteindelijk niets 
terechtkwam.151 Binnen de PvdA besteedde Van der Louw als partijvoorzitter 
ook aandacht aan de organisatie van jonge leden. De fjg leed begin jaren ze-
ventig een kwijnend bestaan. Een groeiende, jonge partij moest volgens Van 
der Louw ook een bloeiende jongerenorganisatie hebben. Hij zag een organisa-
tie voor zich die zowel een gedegen politieke vorming zou verzorgen, als dans-
avonden zou organiseren waar politieke pamfletten werden uitgedeeld. Kinde-
ren en jongvolwassenen zouden er onderdak moeten vinden.152 Van der Louw 
was van mening dat er na de opheffing van de ajc een leegte was ontstaan. Een 
opmerkelijk standpunt, aangezien hij vijftien jaar daarvoor als hoofdbestuurs-
lid zelf achter de opheffing van de ajc had gestaan. Het boek Rood als je hart 
over de ajc, dat hij in het laatste jaar van zijn partijvoorzitterschap schreef, 
eindigde met een pleidooi voor een nieuwe socialistische jongerenorganisatie. 
Die zou de machtsbasis van de progressieve krachten moeten versterken.153 Een 
dergelijke nieuwe organisatie kwam er niet, maar tijdens Van der Louws voor-
zitterschap werd wel de aanzet gegeven tot een revitalisering van de fjg.154

*
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Van der Louw had aan het begin van zijn partijvoorzitterschap duidelijk ge-
maakt dat het omvormen van de PvdA tot actiepartij en verregaande progres-
sieve samenwerking voor hem speerpunten waren. Aanvankelijk leken beide 
onderwerpen voor hem in een hoopvolle richting te ontwikkelen, maar uitein-
delijk overheerste de teleurstelling. Vooral het wegvallen van het perspectief 
op het samengaan van PvdA, ppr en D’66 in een progressieve volkspartij was 
voor Van der Louw een persoonlijke nederlaag. De omvorming tot actiepartij 
was op papier wel geslaagd en kreeg met name in de huuracties ook enige tijd 
een praktische invulling. Van der Louw slaagde er echter onvoldoende in om 
de PvdA als actiepartij in bredere zin en voor de langere termijn gestalte te 
geven.
 In andere opzichten was zijn voorzitterschap wel een succes. De PvdA vond 
aansluiting bij een jonge generatie. De jarenlange daling van het ledental werd 
omgebogen in groei. In 1964 had de PvdA 142.000 leden, vijf jaar later nog 
maar 107.000 en in 1972 werd het dieptepunt bereikt met 94.000 PvdA-leden. 
Begin 1974 kon Van der Louw meedelen dat de grens van honderdduizend op-
nieuw was gepasseerd, ditmaal in de goede richting. De groei zou doorzetten 
tot het einde van de jaren zeventig. Jaarlijks meldden zich gedurende Van der 
Louws periode meer dan tienduizend mensen aan als PvdA-lid, in 1973-1974 
zelfs meer dan vijftienduizend. Vooral veel jonge mensen werden actief in de 
partij, al stemden jonge kiezers niet bovengemiddeld vaak op de PvdA.155

 In het partijbestuur kreeg Van der Louw de credits voor het nieuwe elan in 
de PvdA.156 Onder invloed van Nieuw Links had de PvdA meer voeling gekre-
gen met de tijdgeest. Van der Louw was er als partijvoorzitter het gezicht van 
en zijn enthousiasme droeg bij aan de verlevendiging van de PvdA. Hij pro-
beerde dat de partij ook te laten uitstralen. Zo konden bezoekers van partijcon-
gressen niet alleen debatteren over politiek, maar elkaar in de avonduren ook 
op de dansvloer treffen. Van der Louw schroomde niet om voor de draaiende 
camera’s van kro’s Brandpunt al swingend in een corduroy pak het goede voor-
beeld te geven.157 Het nieuwe elan van de PvdA was zeker ook een gevolg van 
Den Uyls groei als progressief leider vanaf het begin van de jaren zeventig. 
Omdat Den Uyl bovendien de traditionele achterban bleef aanspreken, vond 
de PvdA ook electoraal de weg omhoog. Het samenwerkingsverband dat gaan-
deweg en bepaald niet van harte tussen Den Uyl en Nieuw Links was ontstaan, 
wierp in de jaren zeventig zijn vruchten af. 
 Door de aanwas van relatief jonge, hoogopgeleide leden, veelal werkzaam 
in het onderwijs, onderzoek of de sociaal-culturele sector, veranderde de 
partijcultuur. Zij bepaalden in toenemende mate de toon in de afdelingen en 
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6.4 André van der Louw en zijn vrouw Corinna dansen op PvdA-congres, 5 februari 1971.

gewesten en verdrongen laagopgeleide actieve PvdA’ers. De radicale jonge 
kaderleden vertegenwoordigden in algemene zin een zeer kritische maat-
schappelijke onderstroom. Al sinds Nieuw Links was het uitgangspunt van 
vertrouwen in de partijleiding steeds meer vervangen door een wantrouwen-
de opstelling. Dit was ook op verschillende manieren verankerd in de partij-
structuur. Maar terwijl Van der Louw en veel andere Nieuw Linksers bereid 
bleken concessies te doen als het erop aankwam, hield het radicale partijka-
der veelal vast aan principiële politieke standpunten. Het toonde weinig be-
grip voor het sluiten van compromissen om in de politieke praktijk van alle-
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dag zaken te doen.158 Van der Louw kwam door de regeringsdeelname van de 
PvdA in het kabinet-Den Uyl steeds meer in een tussenpositie terecht – be-
paald niet tot zijn eigen genoegen.
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Het kabinet-Den Uyl

Van der Louws voorzitterschap van de PvdA, van 1971 tot 1974, stond niet alleen 
in het teken van progressieve samenwerking en de actiepartij, maar werd ook 
sterk bepaald door de regeringsdeelname van de PvdA. In mei 1973 presenteerde 
premier Den Uyl, na een langdurige formatie, zijn kabinet met ministers uit de 
PvdA, ppr, D’66, arp en kvp. Regeringsdeelname was op voorhand allesbehalve 
vanzelfsprekend geweest, al had de PvdA verkiezingswinst geboekt. Den Uyl was 
weliswaar steeds vastbesloten om te gaan regeren, maar de sociaaldemocraten 
hadden in de verkiezingscampagne vastgehouden aan de polarisatiestrategie te-
genover de confessionele partijen. Van der Louw moest als partijvoorzitter voor-
komen dat de kloof te groot werd tussen de radicale linkervleugel, die wilde 
wachten tot een in hun ogen werkelijk progressief kabinet mogelijk zou zijn, en 
meer gematigde middengroepen, die meenden dat de sociaaldemocraten deze 
kans op regeringsdeelname niet mochten verspelen. Van der Louws optreden 
kreeg in deze situatie een ambivalent karakter.
 Als partijvoorzitter was Van der Louw nauw bij de formatie van het kabi-
net-Den Uyl betrokken. Dat betekende in de praktijk vooral het proberen te 
beperken van de onderhandelingsruimte van Den Uyl. Ook deed Van der 
Louw zijn best om invloed uit te oefenen op de keuze van de PvdA-bewindslie-
den. Het kabinet moest politieke vernieuwing uitstralen, ook in de personen 
van de ministers en staatssecretarissen.1 Hij slaagde er tot zijn spijt niet in om 
een stokje te steken voor het ministerschap van Max van der Stoel op Buiten-
landse Zaken. In de herfst van 1973 kwam het tot een knallende ruzie tussen 
deze twee partijgenoten die elkaar al langer slecht konden verdragen. Nadat het 
kabinet-Den Uyl aan zijn taak was begonnen, probeerde Van der Louw het 
draagvlak voor de regering in de partij te vergroten. De ontvangst was bij het 
radicale deel van de partij namelijk allerminst enthousiast geweest. Tegelijker-
tijd oefende het partijbestuur onder zijn leiding voortdurend druk uit op Den 
Uyl en de andere PvdA-bewindslieden om zo snel mogelijk met aansprekende 
beleidsdaden te komen.2
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 Zijn positie als partijvoorzitter bleef al die tijd onomstreden. Op het partij-
congres van september 1973 was zijn herverkiezing slechts een formaliteit. 
Toch verruilde Van der Louw ruim een jaar later het PvdA-bureau aan de Am-
sterdamse Tesselschadestraat voor het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsin-
gel. Was hij gedesillusioneerd geraakt als partijvoorzitter, zag hij weinig per-
spectief om zijn ambities te verwezenlijken nu Den Uyl als PvdA-leider stevig 
in het zadel zat of beschouwde hij het burgemeesterschap van Rotterdam voor-
al als een mooie bestuurlijke post? Het kabinet-Den Uyl was verantwoordelijk 
voor zijn politiek hoogst omstreden benoeming. Van der Louw nam in novem-
ber 1974 afscheid van het partijbestuur, maar niet van de Steenwijkgroep. Hij 
bleef hierdoor ook nadien nauw betrokken bij de landelijke PvdA. De informe-
le club hief zich op toen het tweede kabinet-Den Uyl, na lang slepende onder-
handelingen, niet doorging. Ook Van der Louw mocht zich de rigide opstelling 
van de PvdA tijdens de formatie in 1977 tegenover de christendemocraten aan-
rekenen. Spijt hierover kwam te laat; de sociaaldemocraten waren na vier jaar 
kabinet-Den Uyl weer veroordeeld tot de oppositie.

Regeren met de confessionelen?

In de zomer van 1972 was Van der Louw tot de conclusie gekomen dat Den Uyl 
de centrale positie moest innemen tijdens de campagne van de PvdA voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 29 november van dat jaar. Aanvankelijk wilde 
hij nog inzetten op een team rondom de lijsttrekker, om de partij minder af-
hankelijk te maken van één man, maar daar kwam hij weer van terug.3 In de 
campagnecommissie was daar ook weinig steun voor. Den Uyl werd in 1972 
voor het eerst zonder noemenswaardige weerstand tot lijsttrekker gekozen.
 De houding ten opzichte van de confessionele partijen was daarentegen wel 
een heet hangijzer in de PvdA, zowel in de aanloop naar de verkiezingen van 
november 1972 als daarna. Door het uitzicht op mogelijke regeringsdeelname 
van de PvdA werd dit weer een actueel thema. De anti-kvp-resolutie die de 
partij in 1969 onder invloed van Nieuw Links had aangenomen, was in 1971 
ingetrokken. Regeren met de confessionelen werd niet langer bij voorbaat uit-
gesloten. Van een terugkeer naar ‘oude politiek’, waarbij voor de burger geheel 
onduidelijk was welke coalitie er na de verkiezingen werd gevormd, mocht 
evenwel geen sprake zijn.4 Er werd geen afscheid genomen van de strategie van 
polarisatie. De PvdA stelde zich namelijk op het standpunt dat regeringssa-
menwerking slechts mogelijk was met partijen waarmee voorafgaand aan de 
Tweede Kamerverkiezingen afspraken waren gemaakt. Van der Louw hamerde 
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in de aanloop naar de verkiezingen op het bindende karakter van dergelijke 
afspraken, daar viel volgens hem naderhand niet mee te marchanderen. Ook 
Den Uyl hield naar buiten toe aan die strategie vast. Intern stelde de lijsttrekker 
evenwel al ruim voor de verkiezingen dat dit ‘een stukje zelfbedotterij’ was. Na 
de verkiezingen praten was volgens hem nu eenmaal altijd nodig.5

 Van der Louw en de rest van de partijtop werden door een deel van de ach-
terban met het nodige wantrouwen in de gaten gehouden. Dat blijkt wel uit een 
brief die Van der Louw twee maanden voor de verkiezingen ontving van de 
Groningse wethouder Max van den Berg. Die uitte scherpe kritiek op de partij-
top en het beeld van ‘gezwabber of concessies’ dat hij in de media ontwaarde. 
Dat wilden de leden volgens hem niet.6 Een verontwaardigde Van der Louw 
reageerde per kerende post op de suggestie dat hij met de kvp aan het ‘ritselen’ 
was. Voor hem stond maar één ding voorop, zo liet hij Van den Berg weten, 
namelijk ‘de vraag hoe wij zo snel mogelijk tot de meest radikale hervormingen 
in socialistische zin in ons land kunnen komen. Daar zit ik voor in de partij en 
dat is het enige dat mij werkelijk interesseert.’7

 De PvdA ging de verkiezingen in met Keerpunt 1972, dat de partij samen met 
D’66 en ppr presenteerde als een niet-onderhandelbaar progressief regerings-
programma. Den Uyl wilde met dit programma in de hand voorafgaand aan de 

7.1 André van der Louw met Hans van Mierlo (D’66) en Joop den Uyl op partijraad van de 
PvdA, 16 september 1972.
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verkiezingen ook besprekingen aangaan met de confessionelen, om te laten 
zien dat de PvdA regeringsverantwoordelijkheid wilde dragen. Van der Louw 
stelde zich afwijzender op, maar toen de kvp bereid bleek aan enkele door de 
PvdA gestelde voorwaarden te voldoen, vond ook hij dat de partij een gesprek 
niet kon ontlopen. De linkerflank van het partijbestuur en een aanzienlijk deel 
van het partijkader wilden daarentegen helemaal geen afspraken met de kvp, 
arp of chu. Ook een deel van de Steenwijkgroep wilde daar niets van weten. 
Zij wilden de polarisatiestrategie onverkort volhouden. Veelzeggend was het 
hoongelach dat op het verkiezingscongres in oktober 1972 klonk, toen Van der 
Louw een uitnodiging van de kvp voor een gesprek hardop voorlas. Het con-
gres stelde vervolgens dusdanige voorwaarden voor een dergelijk gesprek dat 
het daar inderdaad niet van kwam voor de verkiezingen.8 Door in het scha-
duwkabinet van PvdA, D’66 en ppr enkele plaatsen open te houden voor links-
georiënteerde confessionele ministers, probeerde het partijbestuur nog wel een 
positief signaal te geven aan progressieven in confessionele kring. Ook Van der 
Louw was daar voor.9

 De opstelling van Van der Louw in de discussie over de houding ten opzich-
te van de confessionelen was typerend voor de positie die hij als partijvoorzit-
ter innam tussen het radicale deel van de PvdA en de sociaaldemocraten onder 
aanvoering van Den Uyl, die de kans om te regeren niet wilden laten schieten. 
De laatsten wezen daarbij vooral op de kiezers, die volgens hen verwachtten 
dat de partij regeringsverantwoordelijkheid zou nemen.10 Van der Louw was als 
partijvoorzitter meer geneigd rekening te houden met wat er in de partij leefde. 
Hoewel hij niet altijd op één lijn zat met de linkervleugel in het partijbestuur en 
het radicale deel van het partijkader, was hij beducht voor een vervreemding 
van de partij van het partijbestuur en de partijtop. Dit bleek ook toen bij de 
kabinetsformatie een oplossing moest worden gevonden voor de patstelling die 
door de uitslag was ontstaan.
 De PvdA was met 43 (+4) zetels veruit de grootste partij geworden. De vvd 
(+6) en de kvp (-5) volgden met respectievelijk 28 en 27 zetels. Voorstanders 
van de polarisatiestrategie zagen in de uitslag een bevestiging van deze opstel-
ling. Van een progressieve meerderheid was evenwel bij lange na geen sprake, 
ook al vormden PvdA, D’66 en ppr met 56 zetels een groter blok dan de kvp, 
arp en chu met 48 zetels. De vijf partijen die het kabinet-Biesheuvel hadden 
gevormd behielden zelfs ternauwernood een krappe meerderheid in de Twee-
de Kamer. Voor die coalitie met ds’70 bleek bij de confessionele fracties echter 
onvoldoende steun. Dat de PvdA na de verkiezingen vooralsnog vasthield aan 
de onaantastbare status van Keerpunt 1972 maakte de zaak bepaald niet een-
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voudiger. Het was klip-en-klaar dat er bij de confessionelen weinig animo be-
stond om de uitvoering van dat progressieve regeerakkoord zonder meer mo-
gelijk te maken.
 Er zat bijna een halfjaar tussen de verkiezingen en de beëdiging van het kabi-
net-Den Uyl op 11 mei 1973. Met name formateur van PvdA-huize Jaap Burger 
toonde zich een politieke krachtpatser, door met doortastendheid en onconven-
tionele acties zowel aan progressieve als confessionele zijde de zaken in bewe-
ging te krijgen. Binnen de PvdA was de opstelling van Den Uyl cruciaal. Hij 
slaagde er keer op keer in ruimte te creëren voor de nodige concessies aan de 
confessionelen, zoals het bijstellen (‘faseren, actualiseren en uitwerken’) van 
Keerpunt 1972 en het accepteren van het confessionele Program op hoofdpunten 
als gelijkwaardig aan het progressieve program. Er moest heel wat geslikt wor-
den bij zowel confessionele als progressieve partijen, maar uiteindelijk stonden 
de ministers en staatssecretarissen van PvdA, ppr, D’66, kvp en arp – rood met 
een witte rand – rondom koningin Juliana op de trappen van Huis ten Bosch.11

 Van der Louw, die als partijvoorzitter nauw betrokken was bij de formatie, 
speelde een ambivalente rol in het proces. Hij bleef zich lang verzetten tegen 
concessies. Twee maanden na de verkiezingen stelde hij in een partijbestuurs-
vergadering dat de PvdA consequent moest blijven in haar stellingname en 

7.2 Vrolijke gezichten bij Den Uyl en Van der Louw op de avond van de Tweede Kamerver-
kiezingen, 29 november 1972.
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vast moest blijven houden aan de vorming van een progressief minderheidska-
binet. Als dat werd weggestemd, dan ‘hebben wij tot het einde toe geprobeerd 
ons standpunt waar te maken’, aldus Van der Louw. Partijbestuurslid Klaas 
Dorsman vroeg zich daarop af of hij een vergadering van de sgp was binnenge-
lopen. Van der Louw haalde tijdens die vergadering bakzeil. De meerderheid 
van het partijbestuur schaarde zich die avond achter Den Uyl en de fractie, die 
ruimte wilden maken voor inbreng vanuit confessionele hoek.12 De volgende 
dag kwam tijdens een partijraad kritiek op deze ‘confessionele aanvulling’. 
Hoewel Van der Louw volhield dat de congresbesluiten ‘naar de letter en naar 
de geest’ zouden worden nageleefd, zei hij nu ook dat de partij het zich niet kon 
permitteren weer langs de kant te blijven staan.13

 Deze ambivalente opstelling kwam hem op kritiek van radicale PvdA’ers te 
staan. Voortman, lid van de Steenwijkgroep, verweet Van der Louw (net als 
Meijer en Klein) bijvoorbeeld een al te groot ongeduld om de regeringsmacht 
te grijpen. Hij vond dat Van der Louw de mogelijkheden om het formatiepro-
ces onder controle te houden overschatte. Het was Den Uyl die de opstelling 
van de PvdA bepaalde, aldus Voortman. Het is opvallend hoezeer het radicale 
Tweede Kamerlid de formatie als een strijd tussen de linkervleugel en Den Uyl 
voorstelde. Het dragen van regeringsverantwoordelijkheid kon beter nog wor-
den uitgesteld, zodat later een werkelijk linkse politiek mogelijk zou zijn.14 Van 
der Louw koos voor een andere lijn, maar hij probeerde met het partijbestuur 
de onderhandelingsruimte van Den Uyl wel steeds tot een minimum te beper-
ken. Zo hield hij vast aan de verdeelsleutel van tien progressieve ministers te-
genover zes van confessionele zijde op een moment dat Den Uyl elf tegenover 
zeven ook een optie noemde.15

 Niettemin schoof Van der Louw gaandeweg het formatieproces steeds op en 
stemde hij uiteindelijk in met het resultaat, al besloot hij daartoe naar eigen 
zeggen pas in de allerlaatste fase.16 Van belang is bovendien dat Van der Louw 
de concessies die de PvdA deed bij de onderhandelingen steeds loyaal tegen-
over de achterban verdedigde. Op de partijraad van 16 maart 1973 kwam er 
vanuit het partijkader bijvoorbeeld nogal wat kritiek op de partijleiding, waar-
bij onder meer het woord kiezersbedrog viel. Van der Louw ging in zijn reactie 
uitvoerig in op de pijn die de PvdA tijdens de formatieperikelen had moeten 
lijden, maar hij maakte ook duidelijk waarom hij van mening was dat de con-
cessies het waard waren gedaan te worden.17 Zo probeerde hij de partij bij el-
kaar te houden en mee te krijgen. In de politiek moest je bereid zijn om mede 
verantwoordelijkheid te dragen voor ‘dingen die moeilijk over te dragen zijn op 
je meest direkte achterban’, had hij Kombrink eerder al eens voorgehouden. 
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‘Dan is het even bijten en slikken geblazen, maar meestal blijkt al vrij kort daar-
na dat het knarsetandend verwerken niet zonder effekt blijft, en dat je wat de 
grote lijnen betreft, je achterban recht in de ogen kunt kijken.’18

 Toen het aankwam op de personele bezetting van het kabinet probeerde Van 
der Louw net als bij de schaduwkabinetten politieke geestverwanten naar voren 
te schuiven. De vernieuwing van de partij in de voorgaande jaren moest tot uit-
drukking komen in de samenstelling van het kabinet.19 Daarin slaagde hij maar 
gedeeltelijk. Met Pronk en Vorrink kwamen slechts twee van de zeven PvdA-mi-
nisters uit de nieuwlinkse hoek. Meijer, Van Dam, Klein en Schaefer konden als 
staatssecretaris aan de slag. Volgens Van Thijn was van een ministerspost voor 
Van der Louw bij deze formatie geen sprake, omdat hij pas net partijvoorzitter 
was.20 Van der Louw schreef zijn eigen naam op geen van de lijstjes met mogelij-
ke kandidaten voor zowel het schaduwkabinet als het daadwerkelijke kabinet.21 
 De overgrote meerderheid van het partijbestuur stemde, net als Van der 
Louw, in met de deelname van de PvdA aan het kabinet. Ook de partijraad van 
5 mei schaarde zich achter het bereikte resultaat, al was van enthousiasme nau-
welijks sprake. Den Uyl werd met een lauw applaus ontvangen en Van der 
Louw moest fel van zich afbijten om te voorkomen dat het formatieresultaat in 
strijd werd verklaard met de besluiten van het verkiezingscongres van oktober 
1972.22 Aan deze kritische sfeer rondom het kabinet had Van der Louw overi-
gens zelf bijgedragen, door voor en ook nog na de verkiezingen voortdurend te 
hameren op beloften die niet houdbaar bleken toen de PvdA wilde regeren. 
 De reactie bij een deel van de actieve PvdA-leden deed niets af aan de hoog-
gespannen verwachtingen – en gevoelens van onbehagen bij tegenstanders – 
die dit overwegend progressieve kabinet opriep.23 Premier Den Uyl temperde 
dit bepaald niet. Hij sprak tijdens de regeringsverklaring in de Tweede Kamer 
de pretentie uit te willen werken aan een fundamentele vernieuwing van onze 
samenleving en schetste het kader waarbinnen het kabinet zijn plannen zag: 
het terugdringen van bestaande ongelijkheid in inkomen, bezit, macht en ken-
nis.24 Het partijbestuur onder voorzitterschap van Van der Louw zou het kabi-
net scherp in de gaten houden.

Chili en het Oostblok: Van der Louws internationale oriëntatie

De benoeming van partijgenoot Max van der Stoel tot minister van Buiten-
landse Zaken was voor Van der Louw een nederlaag. Den Uyl had bij de vor-
ming van het schaduwkabinet voor de verkiezingen al heel bewust vastgehou-
den aan zijn vertrouweling en generatiegenoot op die post en bleef dat ook bij 
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de formatie doen. Hij negeerde daarmee het beroep dat vanuit het partijbe-
stuur op hem was gedaan om Van der Stoel buitenboord te houden. Van der 
Louw was ronduit ongelukkig over de benoeming. Jos van Kemenade, PvdA- 
minister van Onderwijs en Wetenschappen in het kabinet-Den Uyl, keek ervan 
op hoe ‘onvoorstelbaar hard en grof ’ Van der Louw uitviel tegen Van der Stoel 
tijdens een vergadering van de beoogde PvdA-bewindslieden, waarbij ook de 
partijvoorzitter aanwezig was.25 Van der Louw sprak zijn ongenoegen over de 
benoeming van Van der Stoel ook publiekelijk uit. In een interview verklaarde 
hij eufemistisch dat hij niet hoefde te verbergen ‘dat er door mij wel eens is 
uitgekeken naar een andere minister van Buitenlandse Zaken, die meer repre-
sentatief is voor het soort vredespolitiek dat de PvdA naar veler inzicht op het 
ogenblik wil’.26 Van der Louw moest de benoeming van Van der Stoel tot minis-
ter van Buitenlandse Zaken slikken, maar maakte duidelijk dat deze keuze niet 
zijn stempel van goedkeuring droeg.
 Voor Nieuw Links was het terrein van buitenlandse politiek een uiterst be-
langrijk onderwerp geweest. De voorstellen om de communistische Duitse De-
mocratische Republiek (ddr) en de Vietcong onvoorwaardelijk te erkennen en 
het lidmaatschap van de navo op te zeggen als het dictatoriale Portugal lid zou 
blijven of het Spanje van generaal Franco lid zou worden van het Atlantische 
bondgenootschap, riepen veel weerstand op in de partij. Het waren bij uitstek 
herkenbare strijdpunten waarmee Nieuw Links zijn progressieve gezindheid 
kon demonstreren en zich afzette tegen het establishment. Op partijcongressen 
riepen moties die op deze punten voortborduurden emotionele discussies op. 
Als buitenlandwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie had Van der Stoel 
als overtuigde, hoewel geen kritiekloze atlanticus vanaf de publicatie van Tien 
over rood recht tegenover Nieuw Links gestaan. Van der Stoel wilde uitgaan van 
de bestaande internationaal-politieke verhoudingen en van daaruit via diplo-
matieke onderhandelingen werken aan mensenrechten en ontspanning tussen 
Oost en West. Hij moest niets hebben van de nieuwlinkse strijdpunten inzake 
buitenlandse politiek en vrede en veiligheid en de wijze waarop Nieuw Links 
opereerde in de PvdA. Meermalen drong hij er bij Den Uyl op aan dat de partij 
zou breken met Nieuw Links, dat hij na het partijcongres van maart 1969 zelfs 
typeerde als ‘fundamenteel ondemocratisch’.27 Van der Louw zag Van der Stoel 
op zijn beurt als een exponent van het koudeoorlogsdenken.28

 Er ging na de installatie van het kabinet-Den Uyl een halfjaar overheen alvo-
rens de PvdA-voorzitter en de minister van Buitenlandse Zaken hard botsten 
naar aanleiding van gebeurtenissen in Chili. In 1970 was in dat Zuid-Ameri-
kaanse land een coalitie van linkse partijen onder leiding van de socialist Sal-
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vador Allende op democratische wijze aan de macht gekomen. De regerings-
partijen wilden een ‘Chileense weg naar het socialisme’ bewerkstelligen, niet 
via een gewelddadige revolutie, maar langs de weg van de democratie. De rege-
ring-Allende kon op veel sympathie rekenen in progressieve kringen in Neder-
land. Het PvdA-bestuur initieerde bijvoorbeeld op 1 mei 1973 een succesvolle 
steunactie voor Chili.29 De verbijstering was groot toen het leger onder aanvoe-
ring van generaal Augusto Pinochet in september 1973 een staatsgreep pleegde 
en alle tegenstand met bruut geweld werd neergeslagen. Allende pleegde waar-
schijnlijk zelfmoord, nadat de luchtmacht zijn presidentiële paleis bombar-
deerde. Beelden van de coup gingen de hele wereld over. In Nederlandse steden 
liepen tienduizenden mensen mee in demonstraties.30 Van der Louw identifi-
ceerde zich in een toespraak enkele dagen na de coup nadrukkelijk met Allen-
de en de Chileense socialisten.31 
 Van der Louw leidde kort daarna een informatiemissie van de Socialistische 
Internationale tijdens een vijfdaags bezoek aan de hoofdstad van Chili. Ze 
spraken onder meer met vertegenwoordigers van de voormalige regeringspar-
tijen en bezochten familieleden van opgepakte politici en Europese ambassa-
des. Toen zij als eerbetoon tweehonderd rode anjers op Allendes graf wilden 
leggen, werden ze door politieagenten onder schot gehouden en zelfs korte tijd 

7.3 Van der Louw loopt mee in grote demonstratie voor vrede in Vietnam in Utrecht; uiterst 
rechts oud-minister Marga Klompé, 7 januari 1973.
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in hechtenis genomen.32 Van der Louw trof een land aan waarin Pinochets jun-
ta alle linkse partijen en vakbonden had verboden, het parlement had opgehe-
ven en een grootschalige klopjacht was begonnen op Allende-aanhangers en 
andere personen die verdacht werden van linkse sympathieën. Executies waren 
aan de orde van de dag. Velen probeerden in buitenlandse ambassades in vei-
ligheid te komen.33 Tijdens een bezoek aan de Nederlandse ambassade weiger-
de de ambassadeur Louis Goedhart Van der Louws verzoek om enkele promi-
nente Chileense socialisten bescherming te bieden. Van der Stoel had de 
opname van niet-Nederlandse vluchtelingen door een verruiming van het 
mandaat nadrukkelijk mogelijk gemaakt, maar dat was door betrokken ambte-
naren op zijn ministerie restrictief geïnterpreteerd. Uiteindelijk konden de 
Chileense geestverwanten bij de Zweedse ambassadeur terecht, die zich ruim-
hartig opstelde. Bij terugkomst spuide een verontwaardigde Van der Louw te-
genover journalisten felle kritiek op de Nederlandse ambassadeur. Zijn bood-
schap vond weerklank in de landelijke pers, linkse partijen stelden Kamervragen, 
de druk op Van der Stoel om in te grijpen groeide.34 Met zijn publieke veront-
waardiging hielp Van der Louw de publieke opinie te mobiliseren.
 Daar bleef het niet bij, ook intern uitte Van der Louw zijn verontwaardiging. 
Vlak na zijn terugkomst uit Chili vond een bewindsliedenoverleg plaats in de 
Scheveningse flat van staatssecretaris Meijer. Nog onder de indruk van zijn 
ervaringen in Chili ging Van der Louw vol in de aanval tegen minister Van der 
Stoel, terwijl er van een inhoudelijk meningsverschil nauwelijks sprake was. 
Het was bovenal een botsing tussen de expressieve politieke stijl van Van der 
Louw en die van de diplomatiek opererende Van der Stoel. Volgens Van Thijn 
waste Van der Louw op grove wijze Van der Stoel de oren. Behalve verontwaar-
diging over het vermeende tekortschieten van zijn partijgenoot, leek hier ook 
persoonlijke aversie uit te spreken. Van der Louw was erg op personen gericht. 
Mensen met wie hij zich politiek en persoonlijk verwant voelde, was hij bereid 
tot het uiterste te verdedigen. Voor zijn verhouding met Van der Stoel gold 
eerder het tegenovergestelde. Van der Louw had in de kwestie van de Chileense 
vluchtelingen een stok gevonden om zijn opponent mee te slaan. In elk geval 
een deel van de aanwezige bewindslieden steunde Van der Louw tijdens dit 
Scheveningse PvdA-overleg.35 Van der Stoel, die allerminst te spreken was over 
het optreden van de Chileense ambassadeur, riep kort daarop Goedhart terug 
naar Nederland. Na een gesprek mocht hij weer terugkeren op zijn post in 
Chili. In de daaropvolgende maanden stelde de Nederlandse ambassade in 
Chili zich, ook in vergelijking met de meeste andere West-Europese landen, 
ruimhartig op bij de opvang van vluchtelingen. Ook bood Nederland in de 
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daaropvolgende jaren relatief veel Chileense politieke gevangenen asiel.36

 Ondanks Van der Stoels ingreep bleef er een verschil van inzicht bestaan. 
Het conflict kreeg trekken van een prestigestrijd tussen partijvoorzitter en mi-
nister. Ook hier tekende zich weer het verschil in politieke stijl af. Van der 
Louw vond namelijk dat de minister de ambassadeur de hand boven het hoofd 
hield. Goedhart had niet mogen terugkeren op zijn post. In het partijbestuur 
werd Van der Stoel fel aangevallen. Nagel eiste dat Van der Stoel zou toegeven 
dat Goedhart fout was geweest en Peper meende zelfs dat Van der Louw door 
de minister ‘min of meer belachelijk’ was gemaakt door de ambassadeur naar 
Chili te laten terugkeren.37 De verhouding tussen Van der Louw en Van der 
Stoel was al slecht, maar raakte volledig verziekt als gevolg van deze kwestie. 
Een jaar later zou Van der Stoel zich proberen te revancheren in een poging 
Van der Louws benoeming tot burgemeester van Rotterdam te voorkomen.38  
 Van der Louw bleef betrokken bij de Chileense vluchtelingen in Nederland 
en protesten tegen de dictatuur van Pinochet. Als partijvoorzitter bood hij 
geestverwante Chilenen die politieke actief wilden worden een bureau aan op 
het PvdA-kantoor en organiseerde daar ook een nieuwjaarsreceptie voor 
vluchtelingen, waarvan de kosten hoofdelijk werden omgeslagen over de leden 
van het partijbestuur.39 Dit was een manier om op concrete wijze uiting te ge-
ven aan de solidariteit met de Chileense vluchtelingen. Nog lang nadat hij was 
gestopt als PvdA-voorzitter bleef hij lid van de commissie-Chili van de Socia-
listische Internationale. Ook als burgemeester van Rotterdam zette hij zich na-
drukkelijk in voor de Chileense zaak. Zijn publieke engagement aangaande 
Chili versterkte zijn imago als linkse bestuurder. De Chileense kwestie werd in 
de jaren zeventig een van de brandpunten van linkse internationale solidariteit. 
Van der Louw sloot daar met zijn betrokkenheid bij Chili feilloos bij aan.
 Was er bij Van der Louw sprake van selectieve verontwaardiging als het ging 
om schendingen van mensenrechten? Van der Stoel had dit in elk geval Nieuw 
Links verweten. De groepering ging ‘op kruistocht’ tegen rechtse dictaturen, 
maar eiste tegelijkertijd dat de PvdA zich solidair zou verklaren met de Viet-
cong, een beweging die ‘geen enkele verwantschap met het democratisch soci-
alisme’ had.40 Ook uitlatingen over de ddr van Han Lammers, die binnen de 
kerngroep van Nieuw Links gold als dé specialist op het terrein van de buiten-
landse politiek, hadden destijds verontwaardiging gewekt. Zijn pleidooien 
voor onvoorwaardelijke erkenning van de ddr waren vooral gericht op verder 
gaande ontspanning tussen Oost en West. Aanvankelijk maakte Lammers zich 
weinig illusies over het democratische gehalte van het communistische sys-
teem in Oost-Duitsland. Dat veranderde na een bezoek aan het land op uitno-
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diging van de Oost-Berlijnse persvereniging in 1967. Lammers belichtte na te-
rugkeer vooral de positieve kanten van de Oost-Duitse maatschappij, zoals het 
ontbreken van werkloosheid en het onderwijs. Ook was er in zijn ogen wel 
degelijk een pluriform politiek landschap. Negatieve aspecten negeerde of ba-
gatelliseerde hij. Het schieten op vluchtelingen door Oost-Duitse grenssolda-
ten hoorde volgens Lammers nu eenmaal bij de bewaking van een staatsgrens, 
over de dodelijke slachtoffers zweeg hij.41

 Van der Louw liet zich niet op een dergelijke eenzijdige positieve manier uit 
over communistische landen in Oost-Europa. Door vele bezoeken aan Joego-
slavië sinds het einde van de jaren vijftig had hij wel een speciale band ontwik-
keld met dat communistische land. Hij was ook onder de indruk van het model 
van arbeiderszelfbestuur aldaar. Bovendien was hij voorstander van het zoeken 
van toenadering tot het Oostblok, waar Joegoslavië overigens geen deel van 
uitmaakte. Dat was al gebleken voor Nieuw Links begon, tijdens een bezoek 
aan de ddr in januari 1966, samen met Jan Nagel, Hitweek- en vara-collega 
Wim Bloemendaal en journalist en Oost-Europa-kenner Dick Verkijk. De vier 
PvdA’ers hadden zelf het initiatief genomen tot deze opmerkelijke reis, door 
een brief te sturen aan de Oost-Duitse minister-president Willy Stoph. Ze wil-
den met hun bezoek de dialoog op gang helpen brengen en bijdragen aan het 
normaliseren van de betrekkingen met de ddr en het doorbreken van de 
Oost-West-tegenstelling. Doordat Nagel partijbestuurslid was, werd in de ddr 
de rode loper voor hen uitgerold. Ze werden officieel ontvangen, al had het 
PvdA-bestuur nadrukkelijk bezworen dat het bezoek een strikt particuliere 
aangelegenheid was. Met name Nagel werd als PvdA-bestuurslid in de ddr met 
alle egards behandeld. Voor het vervoer van het viertal werden twee luxueuze 
auto’s ter beschikking gesteld en de gemaakte kosten waren voor rekening van 
de Oost-Duitsers. Het viertal bleef niettemin kritisch over de boodschap waar 
ze in gesprekken mee werden geconfronteerd. Een Oost-Duitse ambtenaar 
rapporteerde bijvoorbeeld een opmerking van Van der Louw, die na een uit-
eenzetting over de leidende rol van de communistische sed ten opzichte van 
andere Oost-Duitse partijen niet wenste te geloven dat een partij zich vrijwillig 
zou uitroepen tot partij van de tweede rang. Ook in de serie artikelen die de 
vier naderhand schreven voor Het Parool oordeelden ze vrij negatief over de 
ddr; ze beschouwden het als een ondemocratisch en militaristisch land. Toch 
concludeerden zij dat erkenning van Oost-Duitsland onvermijdelijk was met 
het oog op ontspanning op het Europese continent, de ddr was nu eenmaal 
een naoorlogse realiteit.42 In 1975 tapte Nagel uit een ander vaatje, toen hij als 
lid van een officiële PvdA-delegatie op het hoogste niveau ontvangen was in 
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Oost-Duitsland. Hij zei op een persconferentie bij terugkeer in Nederland zelfs 
dat de Berlijnse Muur ‘historisch juist [was] geweest, ondanks alle nadelige ef-
fecten die er aan kleefden’.43

 Dergelijke publieke miskleunen maakte Van der Louw als het om het com-
munistische Oost-Europa ging niet. Wel had Van der Louw opvallend optimis-
tische voorstellingen van een openhartige en constructieve dialoog met Oost- 
Europese leiders. Hij ging als partijvoorzitter meermalen op bezoek bij 
communistische regimes in Oost-Europa.44 Zo bracht een door Van der Louw 
geleide delegatie van de PvdA in mei 1972, op uitnodiging van de Roemeense 
communistische partij, voor het eerst een bezoek aan een Oostblokland. Het 
communistische Roemenië was lid van het Warschaupact, maar probeerde in die 
jaren een onafhankelijker koers te varen ten opzichte van de Sovjet-Unie, onder 
meer door relaties aan te knopen met West-Europese sociaaldemocratische par-
tijen. Overigens had de Roemeense communistische leider Nicolae Ceauşescu 
begin jaren zeventig nog niet de meedogenloze reputatie die hij later zou krijgen, 
wat niet wegneemt dat de Roemeense bevolking systematisch werd onderdrukt. 
Naast Van der Louw maakten onder meer Den Uyl, Ter Beek, Kombrink en Na-
gel deel uit van de PvdA-delegatie. Zij spraken met allerlei hoogwaardigheidsbe-
kleders, onder wie zelfs twee keer president Ceauşescu. In zijn slottoespraak be-

7.4. PvdA-delegatie op bezoek in Roemenië, linksvoor Ceauşescu, rechts Van der Louw, 
Den Uyl, Nagel en Kombrink, mei 1972.
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nadrukte Van der Louw nog maar eens het belang van voortgaande dialoog en 
typeerde hij hun eigen houding tijdens het bezoek als ‘open, honest and critical’. 
Beide partijen konden het echter niet eens worden over een gezamenlijk com-
muniqué, aangezien de PvdA’ers daarin, behalve punten van overeenstemming, 
ook verschillen van inzicht wilden opnemen.45

 Van der Louws houding ten opzichte van communistische Oost-Europese 
landen was ambivalent. Hij bleef oog houden voor het gebrek aan democratie 
en de militaristische kenmerken van de Oost-Europese communistische regi-
mes, maar was niettemin voorstander van een ontspanningspolitiek en dia-
loog. Hij geloofde in een politiek gericht op betere verhoudingen met Oost-Eu-
ropese staten en wilde daar ‘heel ver’ in gaan, zei hij in 1974, maar hij had 
tegelijk ‘een bloedhekel aan alles wat naar een politiestaat ruikt’.46 Ook als bur-
gemeester van Rotterdam bleef Van der Louw geloven in ontspanning door 
toenadering en dialoog en probeerde hij daar door veelvuldige delegatiereizen 
een bijdrage aan te leveren.
 Van der Louw oordeelde bij een bezoek met een Rotterdamse delegatie aan 
China in 1978 wel opmerkelijk positief over de twee jaar eerder overleden Mao. 
De gevolgen van diens rampzalige beleid waren kennelijk nog niet tot hem 
doorgedrongen. Hij schreef in een reisverslag voor nrc Handelsblad dat de 
confrontatie met het gebalsemde lichaam van de Chinese communistische lei-
der in het mausoleum op het plein van de Hemelse Vrede hem niet onberoerd 
liet. Vervolgens merkte hij op dat Mao ‘zijn volk van ruim negenhonderd mil-
joen een route heeft gewezen die (hoezeer wij wellicht ook in de knoop kunnen 
komen met politieke criteria die in ons deel van de westelijke wereld opgeld 
doen) in deze ontwikkelingsfase meer humane waarden heeft gerealiseerd, dan 
welk ander mens, welke andere macht dan ook, zou zijn gelukt’.47 Zelfs zijn 
zwak geformuleerde relativering tussen haakjes kon niet verhullen dat Van der 
Louw hier de plank volledig missloeg.

Druk op de ketel

De confrontatie tussen Van der Louw en Van der Stoel in het Scheveningse 
appartement herinnert Meijer zich als de enige keer dat een minister letterlijk 
met slaande deuren vertrok bij een overleg ten tijde van het kabinet-Den Uyl.48 
Het was zeker niet de enige keer dat Van der Stoel vanuit zijn eigen partij uiter-
mate kritisch bejegend werd. Hij voelde naar eigen zeggen gedurende zijn hele 
ambtstermijn ‘de hete adem van het partijbestuur in de nek’, al liet de Tweede 
Kamerfractie zich in dat opzicht ook niet onbetuigd.49 Ook de vrij onbekende, 
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nog jonge minister van Financiën Wim Duisenberg, voormalig hoogleraar ma-
cro-economie, werd vanuit het partijbestuur met het nodige wantrouwen be-
keken. Het door Van der Louw geleide PvdA-bestuur had er meer in het alge-
meen geen groot vertrouwen in dat Keerpunt 1972 zou worden uitgevoerd. Het 
bestuur was voornemens druk op de ketel te houden, partijgenoot-bewindslie-
den moesten zoveel mogelijk aan de leiband van de partij lopen. Het PvdA-be-
stuur wilde rechtstreeks invloed uitoefenen op het kabinetsbeleid.50

 Van der Louw gaf als partijvoorzitter mede vorm aan die wantrouwende 
partijcultuur ten tijde van het kabinet-Den Uyl. In de nazomer van 1973 stelde 
hij tijdens een gezamenlijk weekend van partijbestuur en Tweede Kamerfractie 
een aantal ‘spelregels’ voor, die het partijbestuur in staat moest stellen greep te 
houden op de uitvoering van Keerpunt 1972. Zo dienden bewindslieden in een 
vroegtijdig stadium het partijbestuur en de fractie op de hoogte te stellen van 
hun beleidsvoornemens. Ook wilde Van der Louw een stuurgroep in het leven 
roepen, met daarin onder meer Den Uyl, fractievoorzitter Van Thijn en hem-
zelf, die moest nagaan of het kabinet het progressieve programma wel uitvoer-
de. Staatssecretaris Van Dam, die niet behoorde tot de Steenwijkgroep en zich 
van Nieuw Linkser had ontwikkeld tot een geestverwant van Den Uyl, meende 
dat een dergelijke stuurgroep het beeld opriep van een politbureau.51 Het duur-
de uiteindelijk nog een jaar voordat de zogenoemde Keerpuntbewakingscom-
missie er daadwerkelijk kwam, maar het tekende de houding die Van der Louw 
als partijvoorzitter innam tegenover het kabinet.52 Ook in zijn toespraken voor 
congressen was Van der Louw zelden onomwonden positief. Enerzijds had hij 
het over ‘ons kabinet’, en probeerde zo de vereenzelviging met de regering bij de 
achterban te vergroten. Anderzijds verbond hij dit direct aan de uitvoering van 
Keerpunt.53

 Het opvoeren van de druk op het kabinet kreeg ook nog op andere wijze 
vorm. Elke maandagavond waarop een bestuursvergadering plaatsvond togen 
een of meerdere ministers en/of staatssecretarissen van de PvdA naar het par-
tijbureau aan de Tesselschadestraat, vaak ook de minister-president. Den Uyl 
had hier overigens zelf op aangestuurd, nog voor het kabinet rond was.54 Het 
agendapunt ‘Politieke situatie’ nam tijdens deze vergaderingen meestal veel 
ruimte in beslag. Het gaf gelegenheid tot uitgebreide discussies over het rege-
ringsbeleid, van de oliecrisis tot de woningbouw en van abortus tot de erken-
ning van Guinee-Bissau. Aanwezige bewindslieden werd gevraagd de situatie op 
een bepaald beleidsterrein uiteen te zetten, een toelichting te geven op genomen 
besluiten of werden aan de tand gevoeld over tot dan toe ondernomen actie.
 Al binnen een jaar na het aantreden van het kabinet-Den Uyl raakte de sfeer 
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in de PvdA flink bedrukt als gevolg van uitblijvende hervormingen. De oliecri-
sis van eind 1973 leidde tot hogere inflatie en begrotingsproblemen. In decem-
ber 1973 concludeerde Van der Louw na een discussie in het partijbestuur dat 
de nadruk sterker moest komen te liggen op immateriële beleidsvoornemens.55 
De PvdA toonde zich in toenemende mate ongeduldig over het kabinetsbeleid. 
Den Uyl probeerde begrip te kweken voor de situatie, maar dat was tevergeefs. 
Fractievoorzitter Van Thijn kondigde in juni 1974 aan dat de Tweede Kamer-
fractie de regering het komende jaar, dat hij bestempelde als ‘een soort jaar van 
de waarheid’, zou gaan opjagen op de immateriële punten.56

 In de laatste paar maanden van Van der Louws voorzitterschap werd de stem-
ming bepaald niet beter. Van Thijn waarschuwde na de zomer nogmaals dat het 
kabinet spijkers met koppen moest slaan bij thema’s als inkomensherverdeling, 
democratisering en openbaarheid. Van der Louw meldde aan het partijbestuur 
dat de afhoudende reactie van Den Uyl hierop – ‘het ligt moeilijk, de konfessio-
nele weerstanden worden groter’ – voor een gedeprimeerde stemming zorgde. 
Het was tijd voor een zachte waarschuwing aan het kabinet en een harde aan de 
confessionelen, zo concludeerden fractie en partijbestuur. Ze moesten niet door-
gaan met het op de lange baan schuiven van belangrijke beslissingen.57 
 De partijvoorzitter uitte in oktober 1974, enkele dagen voor zijn voordracht 
voor het burgemeesterschap van Rotterdam en in aanwezigheid van Den Uyl, 
zijn zorgen over de kloof tussen kabinet en partij. Er heerste ‘een soort katterig-
heid’ in de partij, die onder meer voortkwam uit een gebrek aan identificatie 
met het kabinet. Den Uyl moest volgens hem niet tussen de confessionelen en 
de PvdA in gaan staan. Kabinet en partij moesten snel weer op één lijn komen. 
Den Uyl vond dat in principe ook, maar zag weinig ruimte om nog meer te 
doen. Hij vond weinig gehoor.58 De strategie van het ongeduld, die de verhou-
dingen met de confessionelen in toenemende mate onder druk zette, ging het 
handelen van de partij bepalen, ook nadat Van der Louw eind november de 
voorzittershamer overdroeg aan vicevoorzitter Van den Heuvel.59 Hoewel de 
strategische formules in de daaropvolgende jaren steeds weer werden aange-
past – van nederlagenstrategie tot maximale drukstrategie, hobbelstrategie en 
meerderheidsstrategie – bleef een aantal zaken voor het partijbestuur steeds 
overeind: de eenheid in de partij ging boven goede coalitieverhoudingen, de 
confessionelen moesten uit elkaar worden gespeeld in het kader van de polari-
satie in de politiek en de PvdA moest blijven streven naar een progressieve 
meerderheid. Van der Louw bleef zich als lid van de Steenwijkgroep nadrukke-
lijk met de politieke strategie van de PvdA bemoeien.
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Een omstreden benoeming

In december 1973 ontving Van der Louw een officiële uitnodiging van het 
PvdA- gewest Rotterdam voor een gesprek over een eventuele opvolging van 
Wim Thomassen als burgemeester van die stad.60 De PvdA was in de Rotter-
damse politiek al vele jaren verreweg de grootste partij. Het lag om die reden 
voor de hand dat de opvolger van Thomassen uit sociaaldemocratische hoek 
zou komen. Dat de veertigjarige Van der Louw in beeld kwam voor deze pres-
tigieuze functie was minder vanzelfsprekend. Hij had inmiddels de nodige er-
varing als partijbestuurder, maar dat was bepaald wat anders dan het burge-
meesterschap van de grootste havenstad van de wereld. En was hij als voor malig 
boegbeeld van Nieuw Links wel in staat om boven de partijen te staan? De ge-
westelijk voorzitter van de PvdA Rotterdam, J.H. Jettinghoff, vond bovendien 
dat Van der Louw onvoldoende opleiding had genoten voor deze functie. Hij 
stond in het gewestelijk bestuur alleen met zijn bezwaren. Arie Lems, Pv-
dA-fractievoorzitter in de Rotterdamse gemeenteraad, was juist gecharmeerd 
van de partijvoorzitter. Hij meende dat Van der Louw vanwege zijn volkse, 
toegankelijke uitstraling goed zou liggen in de arbeidersstad Rotterdam; be-
leidsmatig zou hij wel kunnen steunen op de wethouders en het ambtelijk ap-
paraat.61

 Er werd in veel opzichten gezocht naar een tegenpool van de ervaren Thomas-
sen, zo kan worden afgeleid uit het conceptprofiel dat de Rotterdamse PvdA op-
stelde voor de nieuwe burgemeester. Thomassen had zich met veel succes, maar 
volgens een aanzienlijk deel van de PvdA te eenzijdig, ingezet voor de ontwikke-
ling van de haven. Hij kon bovendien autoritair uit de hoek komen. In het profiel 
werd gevoel voor de handels- en transportfunctie van de haven weliswaar ge-
noemd, maar er werd ook gezocht naar een kandidaat die ‘het klimaat van het 
economisch denken’ kon doorbreken. Dat laatste paste goed bij de uit de culture-
le wereld afkomstige Van der Louw. De communicatief sterke partijvoorzitter 
beschikte bovendien over ‘moderne partijpolitieke opvattingen’ – al was dat een 
vaag begrip – en was jonger dan 55 jaar.62

 Van der Louw was geen onbekende voor de Rotterdamse PvdA’ers. In 1971 
had hij met een afvaardiging van het landelijk partijbestuur bemiddeld in een 
hooglopend conflict. Enkele PvdA-wethouders waren in ongenade gevallen bij 
de kort daarvoor sterk verjongde raadsfractie en een bestuurscrisis dreigde. 
Raadsleden, gewestelijk bestuurders, wethouders en burgemeester Thomassen 
beschuldigden elkaar over en weer. Door Nieuw Links geïnspireerde raadsle-
den en gewestelijk bestuurders wilden ook polarisatie in de lokale politiek. 
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PvdA- wethouders moesten zich duidelijker aan het partijprogram committe-
ren, de leefbaarheid van de stad moest meer prioriteit krijgen ten opzichte van 
de haven, de stadsvernieuwing moest anders aangepakt en de wethouders en 
burgemeester Thomassen dienden zich in hun ogen minder regentesk op te 
stellen. De commissie onder voorzitterschap van Van der Louw stelde een aan-
tal spelregels op voor de raadsfractie die de verhoudingen tussen wethouders 
en overige raadsleden moesten verbeteren. De PvdA-wethouders hoefden niet 
het veld te ruimen, maar dienden zich wel nadrukkelijker als ‘vooruitgescho-
ven posten’ van de partij op te stellen.63 Na de interventie door het partijbestuur 
verbeterden de interne verhoudingen, al waren de verschillen in opvattingen 
over gemeentepolitiek bepaald niet verdwenen. Van der Louw had wel zijn vi-
sitekaartje afgegeven.
 Het gesprek van Van der Louw met de Rotterdamse delegatie over een mo-
gelijke kandidatuur voor het burgemeesterschap vond plaats op het partijbu-
reau aan de Tesselschadestraat. Johan Mastik, die als PvdA-raadslid meeging, 
herinnert zich nog de indrukwekkende hoeveelheid lege blikken pijptabak die 
de partijvoorzitter op zijn kamer had verzameld. Van der Louw toonde zich 
tijdens het gesprek geïnteresseerd, maar bleef afwachtend.64 Hij wist natuurlijk 
dat een eventuele benoeming niet alleen van zijn instemming afhing. In de 
kranten werd al snel gespeculeerd over zijn kandidatuur. Andere namen die 
genoemd werden waren onder meer vakbondsman Arie Groenevelt, ser- 
kroonlid prof. Cees de Galan en de burgemeesters Reint Laan van Zaan stad en 
Harm Buiter van Groningen.65 Begin februari kwam zijn kandidatuur in het 
partijbestuur ter sprake. Veel bestuursleden ontraadden Van der Louw voor 
Rotterdam te kiezen. Een van de genoemde bezwaren was dat het burgemees-
terschap niet politiek genoeg zou zijn voor hem. Van der Louw had nog geen 
beslissing genomen, maar wees erop dat hij al acht jaar lid was van het partij-
bestuur (in feite waren het er op dat moment ruim zes) en dat hij weinig steun 
kreeg voor zijn streven naar hechtere progressieve samenwerking.66

 Kort daarvoor had Van der Louw een gesprek gehad met Den Uyl en Van 
Thijn, waarin diens kandidatuur was besproken. Den Uyl had als minister-pre-
sident een belangrijke stem en hij stond niet afwijzend tegenover Van der 
Louws kandidatuur, zo valt uit de aantekeningen die Van Thijn van dit gesprek 
maakte af te leiden. Zag Den Uyl in een Rotterdams burgemeesterschap van 
Van der Louw een kans om een toekomstige concurrent voor het leiderschap 
van de PvdA op een zijspoor te zetten? Volgens Van Thijn zat Den Uyl zo niet 
in elkaar.67 Het valt ook niet af te leiden uit de bronnen die beschikbaar zijn; 
Den Uyl noemde aanvankelijk zelfs enkele bezwaren tegen een burgemeester-
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schap van Van der Louw in Rotterdam.68 Volgens hem was de partij nog onvol-
doende gestabiliseerd en kwam een vertrek van Van der Louw als partijvoorzit-
ter te vroeg. Den Uyl zag geen geschikte, beschikbare opvolger voor die functie. 
Hieruit sprak zeker waardering voor de wijze waarop Van der Louw het voor-
zitterschap uitoefende. In het gesprek werden enkele andere mogelijkheden 
voor Van der Louw op termijn genoemd, zoals burgemeesterschappen elders, 
een nieuwe functie als gevolg van een reshuffle van het kabinet of het voorzit-
terschap van de nos.69 Den Uyl hield in maart 1974 ook tegenover een delegatie 
van de Rotterdamse PvdA enkele slagen om de arm, al zei hij toe de stemming 
bij de ministers ten aanzien van een benoeming van Van der Louw te willen 
peilen.70 De partijvoorzitter bleek op dat moment voor de Rotterdamse PvdA 
steeds duidelijker dé kandidaat om Thomassen op te volgen. Intern stuurde 
Van der Louw daar in mei 1974 zelf evenzeer op aan.71 
 Er was ook luid protest te horen tegen de kandidatuur van Van der Louw, 
met name vanuit confessionele hoek. De Rotterdamse cda-lijsttrekker richtte 
zich tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 29 mei 1974 
zelfs in een advertentie tot de kiezer met de vraag: ‘Wilt u Van der Louw niet? 
Wij ook niet. Help ons.’72 Ook arp-fractievoorzitter Willem Aantjes bemoeide 
zich ermee. Hij suggereerde op basis van een stukje in De Telegraaf op een 
ar-partijraad in Rotterdam dat Van der Louw, voorstander van linkse pro-
gramcolleges, alleen belangstelling had voor het burgemeesterschap als de 
PvdA in Rotterdam een meerderheid zou behalen bij de gemeenteraadsverkie-
zingen. Dan zou hij niet als onpartijdig raadsvoorzitter hoeven op te treden. 
Daarmee had hij zich volgens Aantjes gediskwalificeerd.73 Van der Louw eiste 
via via van Aantjes dat hij deze uitspraken zou terugnemen. Toen de ar-politi-
cus dat niet deed, viel hij hem publiekelijk hard aan.74

 Ook in zijn eigen partij waren er tegenstanders van een burgemeesterspost 
voor Van der Louw. Dat gold zeker voor Van der Stoel. Anderhalf jaar daarvoor 
had Van der Louw diens ministerschap nog proberen te blokkeren en nadien 
waren de twee hevig in aanvaring gekomen. Van der Stoel zette in twee brieven 
aan Den Uyl zijn bezwaren tegen een voordracht uiteen. Hij vond Van der 
Louw niet ervaren genoeg en onvoldoende stressbestendig.75 Bovendien hekel-
de hij Van der Louws ‘uitgesproken autoritaire en intolerante instelling’ en zijn 
‘(naar buiten althans) absoluut vasthouden aan het eigen gelijk’.76 Vondeling 
probeerde Van der Louw om heel andere redenen over te halen op zijn post te 
blijven. Hoewel het goed ging met de partij, meende hij dat er grote behoefte 
bleef aan zekerheid. De PvdA was regeringspartij in een politiek labiele periode 
en de generatiewisseling was nog lang niet voltooid, schreef Vondeling aan zijn 
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opvolger als PvdA-voorzitter. Van der Louw had zijn taak nog niet afgerond en 
bovendien ontbrak het aan een geschikte opvolger. Er zouden voor hem nog 
kansen bij de vleet komen, hield Vondeling hem begin juni in lijn met Den Uyl 
voor.77

 Van der Louw antwoordde Vondeling dat hij er toch toe neigde voor Rotter-
dam te kiezen. Hij was feitelijk de enige kandidaat voor de Rotterdamse PvdA, 
zei Van der Louw, een argument dat hij steeds zou blijven herhalen. Hij noem-
de het later zelfs het beslissende punt.78 De vraag wie hem moest opvolgen als 
partijvoorzitter, schreef hij verder aan Vondeling, zou over een paar jaar net zo 
goed spelen en Den Uyl had toegezegd zich sterk te willen maken voor zijn 
benoeming. De premier had hem meegedeeld op te zien tegen de voorzitters-
wisseling en eventuele discussies in het kabinet, maar hij achtte de kans dat Van 
der Louw zonder conflict in het kabinet benoemd zou kunnen worden meer 
dan 50 procent.79 Eind juni maakte Van der Louw ook in het partijbestuur zijn 
keuze voor het burgemeesterschap kenbaar, al zei hij erbij aanvankelijk getwij-
feld te hebben over zijn capaciteiten voor deze functie. Het partijbestuur zag 
hem met lede ogen vertrekken. De PvdA-bestuurders wilden desondanks niet 
zijn ambities dwarsbomen. Er klonken veel waarderende woorden. Het zou 
altijd moeilijk blijven deze voorzitter op te volgen, beweerde bijvoorbeeld Van 
Thijn. Den Uyl zegde toe voor de zomer een peiling te houden in het kabinet 
over een mogelijke voordracht. Als Van der Louw zou solliciteren, moest er 
namelijk zekerheid zijn dat de zaak niet zou stranden.80

 In het kabinet werd de benoeming van Van der Louw gekoppeld aan die van 
Biesheuvel als commissaris van de Koningin in Zeeland. De koppeling viel ove-
rigens op het allerlaatste moment weg, omdat de oud-premier de functie vlak 
voor de bekendmaking weigerde. Door de packagedeal moest de benoeming 
van Van der Louw beter te verkroppen zijn voor de confessionelen, voor Aan-
tjes in het bijzonder. Die maakte in augustus achter de schermen nog grote 
bezwaren tegen een burgemeesterschap van de bestuurlijk onervaren Van der 
Louw, die hij zelfs afschilderde als een ‘polariserende weerwolf ’.81 Dat de kop-
peling met Biesheuvel op het allerlaatste moment niet doorging, was voor Aan-
tjes dan ook bijzonder zuur.82 Overigens hoopte en verwachtte men in antire-
volutionaire kringen dat arp-minister van Binnenlandse Zaken De Gaay 
Fortman de Nieuw Linkser Van der Louw niet wilde voordragen.83 J.H. Chris-
tiaanse, de leider van de cda-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad, tevens 
arp-senator, die zich tijdens de campagne fel had gekant tegen Van der Louws 
mogelijke komst naar Rotterdam, wendde zich persoonlijk tot De Gaay Fort-
man. Hij vond een benoeming van Van der Louw ‘onvoorstelbaar’ en ging er-
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van uit dat de minister zijn veto zou gebruiken.84 Dat bleek een misvatting. 
Aanvankelijk had de eigenzinnige minister zijn twijfels of de PvdA-voorzitter 
niet te veel een partijganger zou zijn. Maar Van der Louw wist De Gaay Fort-
man in ‘een geweldig goed gesprek’ te overtuigen. ‘Ik dacht: die kan regeren.’85 
 In de ministerraad maakte De Gaay Fortman duidelijk dat hij Van der Louw 
geschikt achtte.86 Desondanks was hij niet te spreken over het feit dat de 
Zuid-Hollandse commissaris van de Koningin, de PvdA’er Maarten Vrolijk, 
maar één kandidaat op de voordracht had geplaatst.87 Dit leek op ‘partijdwang’. 
Ook bleek hij rekening te houden met het indienen van een motie van afkeu-
ring door Aantjes en kvp-leider Frans Andriessen bij een benoeming van Van 
der Louw. In de ministerraad bleek het pijnpunt voor de confessionele minis-
ters niet zozeer Van der Louws onervarenheid, maar vooral de recente vorming 
van linkse meerderheidscolleges in Rotterdam en Rijnmond. Tot woede van de 
confessionelen was het cda daar welbewust buiten het bestuur gehouden. Vol-
gens minister van Justitie Dries van Agt kon het landelijke PvdA-bestuur onder 
leiding van Van der Louw daar ‘niet vreemd’ aan zijn. Ruud Lubbers, minister 
van Economische Zaken, vond dat de voordracht van één kandidaat paste in 
het beeld dat de PvdA in Rotterdam uitdroeg: ‘wij leggen onze wil op’. De Gaay 
Fortman stelde voor de benoeming over de aankomende Algemene Beschou-
wingen te tillen, zodat Den Uyl in het parlement een gebaar kon maken rich-
ting de confessionelen. Zo geschiedde. De premier maakte in de Tweede Ka-
mer een opmerking over de vorming van meerderheidscolleges en de positie 
van politieke minderheden in een democratie en een week later, op 18 oktober, 
maakte het kabinet de voordracht van Van der Louw aan de koningin bekend. 
De kvp- en arp-fractie betreurden die keuze, maar een motie bleef uit.88

 In een brief aan koningin Juliana lichtte De Gaay Fortman de voordracht 
nog eens toe. Hij had ‘meer dan normale aandacht’ besteed aan de persoon, 
omdat Van der Louw geen ervaring in het openbaar bestuur had, Rotterdam 
economisch de belangrijkste stad van Nederland was en vanwege de college-
vorming in Rotterdam en Rijnmond. Gesprekken met Van der Louw en ande-
ren overtuigden hem dat hij geschikt was. Volgens de minister konden de ver-
stoorde verhoudingen in Rotterdam alleen worden hersteld door een 
burgemeester ‘die het levensgevoel van de generatie, die thans in bestuurlijke 
zin in Rotterdam aantreedt, verstaat’. Bovendien achtte hij Van der Louw in 
staat zich te verplaatsen in de gedachtewereld van de raadsleden die gekrenkt 
waren.89 Voor Van der Louw had de bekendmaking van de benoeming ‘een 
enigszins verlossend karakter’, schreef hij aan de minister.90

 Zijn gezin was helemaal niet enthousiast over zijn keuze voor het Rotter-
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damse burgemeesterschap. Zijn zoons Milan en Pétar zagen erg op tegen de 
verhuizing van het vertrouwde Hoevelaken naar Rotterdam.91 Ook zijn vrouw 
Corinna was allesbehalve te spreken over deze stap in de loopbaan van haar 
man. Ze voelde er niets voor om als burgemeestersvrouw door het leven te 
gaan. ‘Dat was nu werkelijk het laatste dat ik leuk vond.’ Ze had een hekel aan 
decorum en sprak daar openhartig over in interviews.92 Dat hun relatie al on-
der spanning stond, maakte het voor haar niet eenvoudiger om zich neer te 
leggen bij Van der Louws besluit. Uiteindelijk ging ze akkoord, maar van harte 
ging het niet.93

 Volgens Herman Wigbold, hoofdredacteur van Het Vrije Volk en voormalig 
vara-collega, betekende Van der Louws benoeming dat ‘de vernieuwingsgolf 
die ontstond aan het einde der zestiger jaren – de opkomst van een nieuwe 
generatie, het openbreken van gevestigde verhoudingen, de ontmanteling van 
de autoriteit – thans ook het stadhuis van de eerste grote stad in Nederland 
heeft bereikt’.94 Buiten de gelederen van de PvdA werd Van der Louw na de 
bekendmaking van de voordracht, mede door de uitlatingen uit confessionele 
hoek, sterk geassocieerd met polarisatie in de politiek. Hij mocht als partijbe-
stuurder blijk hebben gegeven over verbindende eigenschappen te bezitten, in 
niet-progressieve kringen kleefde aan hem, afgezien van snor en pijp, toch 
vooral het imago van een polariserende Nieuw Linkser.95 Nog voor hij geïnstal-
leerd was als burgemeester probeerde hij in interviews dat beeld bij te stellen.96 
 Over zijn eigen ambities was Van der Louw al die tijd niet erg mededeel-
zaam geweest. Het was vooral de Rotterdamse PvdA die hem zo graag wilde. 
Het relativeren van zijn persoonlijke aspiraties deed hij vaker. Hij beweerde 
eerder eens dat hij ‘de drang om stapjes hogerop te doen’ niet zo voelde.97 Dat 
hij desondanks snel omhoog was geklommen in de PvdA verklaarde hij door 
te wijzen op zijn politieke vrienden om hem heen: ‘Ik heb nooit gezegd dat ik 
iets wilde – ik werd altijd gevraagd, kandidaat gesteld. Na een heleboel overleg 
zei men dan: het lijkt ons ’t beste als je dat en dat gaat doen.’ Dat Van der Louw 
omringd werd met politieke geestverwanten die hem bij het veroveren van po-
sities steunden was zonder meer waar, dat was in de aanloop naar zijn partij-
voorzitterschap duidelijk gebleken. Volgens Van der Louw had hij zijn keuze 
voor het burgemeesterschap van Rotterdam ‘een stuk eenzamer’ gemaakt.98 Uit 
een opmerkelijke brief die Van der Louw vlak voor zijn installatie in Rotterdam 
ontving van Meijer, staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en een vertrouweling van hem, bleek dat deze stap in ieder geval niet op 
diens aanraden was gemaakt. Meijer was er weliswaar van overtuigd dat Van 
der Louw het zou gaan maken in de Maasstad, maar eigenlijk had hij ‘een ander 
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politiek perspektief ’ voor ogen voor zijn kameraad. Van der Louw moest op 
termijn Den Uyl opvolgen als politiek leider van de PvdA. Volgens Meijer was 
het uitzicht op het leiderschap door zijn keuze voor het burgemeesterschap 
evenwel niet verdwenen. Dat perspectief zou terugkomen. ‘Rotterdam is, ik 
geef dat nu toe, een goed tussenstation.’99 Uit het tussenzinnetje valt af te leiden 
dat Van der Louw wel degelijk de ambitie had, en bleef houden, om op termijn 
Den Uyl op te volgen als PvdA-leider. Ook volgens Nagel koesterde Van der 
Louw wel degelijk die aspiratie.100

 Kennelijk meende Van der Louw dat het partijvoorzitterschap niet het ge-
wenste ‘perspectief ’ bood. De partij stond er in menig opzicht beter voor dan 
toen hij tot voorzitter gekozen werd. Van der Louw wees daar een halfjaar voor 
zijn vertrek in het partijbestuur zelf op: de PvdA deed het electoraal goed, fi-
nancieel ging het goed, er kwamen steeds meer leden bij en de werfkracht van 
de partij was vergroot.101 Dit was niet alleen zijn verdienste, de electorale aan-
trekkingskracht van Den Uyl was in dit plaatje een beslissende factor.102 Wel 
was Van der Louw een van de voornaamste gezichten van de onder invloed van 
Nieuw Links verjongde en in sommige opzichten geradicaliseerde partij. Dat 
het, ondanks alle interne conflicten van de voorgaande jaren, in de PvdA tot 
een krachtig samenwerkingsverband kwam tussen Nieuw Links en Den Uyl, 
was mede de verdienste van Van der Louw.
 Door het vastlopen van de progressieve samenwerking zag Van der Louw de 
ruimte om als partijvoorzitter zijn stempel te kunnen drukken op de PvdA in-
geperkt. Toen zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap ter sprake kwam 
in het partijbestuur vroeg men hem in eerste instantie op zijn post te blijven, 
om het beeld van de PvdA mede te blijven bepalen. Maar, zo schreef Van der 
Louw aan Vondeling, ‘als ik dan de vraag stel hoe, […] dan kan niemand daar-
op – en dat is begrijpelijk – antwoorden’. Den Uyl zat als politiek leider stevig 
in het zadel en de Tweede Kamerverkiezingen waren nog ver weg. Bovendien 
moest hij er ‘niet aan denken’ om mee te doen ‘aan de volgende jacht op ver-
kiesbare plaatsen in de Tweede Kamer’.103 Het burgemeesterschap van Rotter-
dam was voor de ambitieuze Van der Louw een uitgelezen kans om een volgen-
de, grote stap te zetten in zijn pijlsnelle politiek-bestuurlijke carrière.
 Als partijvoorzitter vervulde hij een brugfunctie tussen de principieel inge-
stelde radicale vleugel van de partij en het door Den Uyl aangevoerde deel dat 
streefde naar een machtspositie en vandaaruit probeerde met kleine stappen 
het sociaaldemocratische programma te realiseren. Die brugfunctie vervulde 
hij door als voorzitter van het partijbestuur het optreden van de fractie en het 
kabinet zeer kritisch te volgen en in interne discussies lang vast te houden aan 
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bepaalde uitgangspunten, maar op beslissende momenten concessies te doen 
en die vervolgens met overtuigingskracht te verdedigen naar de achterban. 
Sommige PvdA’ers vonden hem soms niet consequent genoeg, terwijl anderen 
hem ervan verdachten te veel rekening te houden met het partijkader. Van der 
Louw was niet onverdeeld gelukkig met deze positie. Nadat het partijbestuur 
op een partijraad in december 1973 met veel moeite het kader had weten te 
weerhouden van al te radicale standpunten tegenover het kabinet-Den Uyl uit-
te Van der Louw intern zijn onvrede: ‘Het is irritant dat de partijraad het par-
tijbestuur steeds in een positie dwingt waarin het partijbestuur moet “rem-
men”.’104 Tegen Haagse Post-journalisten Arend Jan Heerma van Voss en Kees 
Tamboer zei Van der Louw kort voor hij afscheid nam als partijvoorzitter dat 
hij in die functie op congressen en partijraden altijd ‘de redelijkheid’ verdedig-
de. Daarvan had hij tabak gekregen: ‘Ik wil niet rechts of gematigd gevonden 
worden.’105 Blijkbaar zag hij in het Rotterdamse burgemeesterschap een kans 
om zijn linkse imago te versterken.

Een havik legt een duivenei: Van der Louw en de Steenwijkgroep na 1974

Van der Louw kwam als burgemeester op grotere afstand van de landelijke 
PvdA te staan, maar het overleg met nieuwlinkse geestverwanten van de Steen-
wijkgroep ging na 1974 gewoon door. Hij kon in deze informele setting blijven 
meediscussiëren over partijpolitieke kwesties en zo invloed uitoefenen op de 
wijze van opereren van de club in de PvdA. Ze troffen elkaar niet meer in de 
Overijsselse gemeente, waar de groep haar naam aan ontleende. Meestal spra-
ken ze op een doordeweekse avond bij Van der Louw of bij een ander lid af om 
actuele vraagstukken door te spreken. Ook spraken ze, net als voorheen, zo nu 
en dan een heel weekend af, soms met aanhang. De Steenwijkgroep kwam in de 
jaren 1975-1977 gemiddeld acht keer per jaar bijeen. In 1978 vond de laatste 
bijeenkomst van de Steenwijkgroep plaats.106 
 Ook al was Van der Louw geen partijvoorzitter meer, hij bleef dé centrale 
figuur van deze club. Op foto’s van een gezamenlijk weekend in 1975 in een 
vormingscentrum in het Noord-Brabantse Helvoirt is te zien hoe het gezel-
schap in een kring bij elkaar zit. Met Pronk, Peper, Heijne den Bak, Piet de 
Ruiter, Jaap van der Doef, Kombrink, Voortman, Klein en Nagel waren die dag 
personen uit kabinet, Tweede Kamerfractie en partijbestuur vertegenwoor-
digd. Andere belangrijke leden waren staatssecretaris Meijer en Tweede Ka-
merlid Ter Beek. De halflange haren en wijde pijpenbroeken situeren het ge-
heel duidelijk in de jaren zeventig. De informele sfeer spreekt ook uit de flesjes 
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bier, wijnglazen en glaasjes sterkedrank die op tafel stonden.
 In 1976, tien jaar na het verschijnen van Tien over rood, had de groep zelfs 
concrete plannen om opnieuw een pamflet te publiceren. Hieruit bleek eens te 
meer dat de Steenwijkgroep de politieke erfgenaam van Nieuw Links was en zich 
ook zo beschouwde. Het geschrift zou moeten bestaan uit een terugblik en een 
vooruitblik, inclusief een ‘programmatische opstelling voor de komende 8 jaar’. 
Het doel was volgens Peper ‘uiteraard’ politieke invloed uit te oefenen, met het 
oog op de Tweede Kamerverkiezingen in mei 1977 en de discussie over het begin-
selprogramma in de PvdA.107 Het bleef bij plannen. Het is goed mogelijk dat men 
er uiteindelijk voor terugschrok om zo nadrukkelijk als een aparte groep met een 
eigen programma naar buiten te treden. Toen rond die tijd iets over een infor-
meel overleg van de club in de pers verscheen, ontvingen Van der Louw en Meijer 
onmiddellijk een brief van een verontwaardigde Vondeling, die meende dat hier-
mee de afspraken die zij in 1970 hadden gemaakt over het opheffen van Nieuw 
Links werden geschonden. Vondeling schreef dat hij ‘maar een pink’ hoefde op te 
steken om ook tot fractievorming binnen de partij te komen.108 Hij legde niet uit 
wat hij daarmee bedoelde, maar het was duidelijk bedoeld als waarschuwing.
 Een centraal onderwerp voor de Steenwijkgroep was en bleef de strategie 

7.5 Goede stemming tijdens een weekendbijeenkomst van de Steenwijkgroep in een vor-
mingscentrum bij Den Bosch, 1975. V.l.n.r. de volgende leden: Pronk, Van der Louw, Peper, 
Heijne den Bak, De Ruiter, Kombrink, Nagel (op de rug).
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van de PvdA, met als een belangrijke vraag hoe de partij zich moest verhouden 
tot andere politieke partijen. Van der Louw publiceerde er samen met Peper in 
september 1975 een omvangrijk stuk over in Socialisme & Democratie, het tijd-
schrift van het wetenschappelijk bureau van de PvdA.109 Peper nam het leeu-
wendeel van het schrijfwerk voor zijn rekening, maar ze hadden wel samen het 
initiatief genomen en voerden overleg over de inhoud. De aan de Rotterdamse 
Erasmus Universiteit verbonden socioloog Peper was in 1973 lid geworden van 
het landelijk PvdA-bestuur, sinds 1975 als vicevoorzitter. Bovendien was hij 
persoonlijk adviseur van minister Harry van Doorn en staatssecretaris Meijer 
op het ministerie van crm. Van der Louw en Peper waren in de voorgaande 
jaren zeer goed bevriend geraakt.
 Ze begonnen het artikel met een tussentijdse evaluatie van het kabinet-Den 
Uyl. Het oordeel viel positief uit: ‘Dit kabinet is rechts een doorn in het oog en 
dat is een teken dat wij op de goede weg zijn.’ Mede dankzij de ‘voortdurende 
druk van fractie en partij op het kabinet’ was het progressieve karakter in grote 
trekken overeind gehouden, al somden ze ook minpunten op zoals de aanschaf 
van f16-gevechtsvliegtuigen en de ontruiming van de antiautoritaire zwakzin-
nigeninrichting Dennendal. De kvp en, in mindere mate, arp hingen volgens 
Peper en Van der Louw aan de rem als het ging om de structurele hervormin-
gen. Ze signaleerden bovendien dat, na de maatschappelijke opschudding 
sinds 1965, de conservatieve krachten in de maatschappij weer aan kracht won-
nen. Als voorbeeld wezen ze op de macht van de werkgevers, de restauratieve 
tendensen in kerkelijke sfeer en de groei van de Evangelische Omroep en tros. 
Polarisatie was in hun ogen ‘nog steeds geboden om maatschappelijke tegen-
stellingen duidelijk te maken en deze in de politieke strijd te betrekken’. 
 Moest de PvdA doorgaan op de weg van samenwerking met de confessione-
len als kvp en arp met de behoudende chu zouden fuseren tot het cda? Van 
der Louw en Peper beantwoordden die vraag onomwonden met nee. Het zou 
‘de dood in de pot voor een progressieve politiek’ betekenen. De PvdA moest 
daarom duidelijk uitspreken dat de partij niet zou gaan regeren met de chu, 
ook niet als die partij opging in het cda. Zo moest de PvdA proberen de vor-
ming van het cda te voorkomen. Indien het cda er toch kwam, moesten de 
sociaaldemocraten zoeken naar een ‘nieuwe progressieve formule’, waarbij de 
auteurs hun hoop stelden op progressieve confessionelen en D’66. Die zouden 
een voorkeur moeten uitspreken voor regeringssamenwerking met PvdA en 
ppr. Zelfs al zou het cda een ‘herkenbaar deel van ons programma accepteren 
als grondslag voor een nieuwe regering’, aldus Van der Louw en Peper, een co-
alitie van cda en PvdA zou in de praktijk ‘verzanden in mistige en zielloze 
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compromissen’. Ze vervolgden: ‘We zijn niet tegen compromissen en willen in 
een enkel geval wel eens mee “schipperen” in de politiek. Maar er zijn grenzen, 
die door een combinatie met het cda duidelijk worden overschreden.’ Die 
boodschap herhaalden ze nog eens in maart 1976. De PvdA moest het risico dat 
de partij hierdoor buiten een volgende regering kon vallen welbewust nemen.110

 Die grenzen bleken voor Van der Louw bij nader inzien toch niet zo duide-
lijk; hij was steeds bereid om de voorwaarden voor regeringssamenwerking 
aan te passen. Nadat kvp, arp en chu in 1976 besloten met één cda-lijst en één 
lijsttrekker (Dries van Agt) aan de volgende landelijke verkiezingen mee te 
doen, werd regeren met het cda voor Van der Louw toch een optie; anders 
dreigde een ‘rechtse regering onder Wiegel-vlag’.111 De PvdA diende aan die 
regeringssamenwerking wel harde voorwaarden te stellen, zodat een herken-
baar progressief beleid van een tweede kabinet-Den Uyl verzekerd was. Dit was 
overeenkomstig de meerderheidsstrategie, afkomstig uit de hoek van de Steen-
wijkgroep en verder uitgewerkt door het partijbestuur. Die bepaalde onder 
meer dat de PvdA alleen zou gaan regeren met het cda als het progressieve 
blok groter uit de verkiezingen kwam dan de christendemocraten en als de 
PvdA in het nieuwe kabinet meer ministersposten zou krijgen dan het cda.112 
Het leidde tot een zeer rigide opstelling van de PvdA tijdens de formatieonder-
handelingen na de verkiezingen van 1977.
 De formatie van 1977 werd door Van der Louw en de Steenwijkgroep op de 
voet gevolgd.113 Met Den Uyl als lijsttrekker behaalde de PvdA maar liefst tien 
zetels winst, vier meer dan het cda. Inhoudelijk bereikten PvdA, cda en D’66 
overeenstemming, maar de formatie liep vervolgens alsnog stuk op de verde-
ling en invulling van de ministersposten.114 Uiteindelijk koos het cda voor sa-
menwerking met de vvd van Hans Wiegel. De PvdA belandde als winnaar van 
de verkiezingen en grootste partij in de oppositiebanken. Van der Louw deed 
in de laatste formatiefase nog een uiterste poging een cda-vvd-regering te 
voorkomen. Samen met Marie-José Grotenhuis, betrokken bij de Steenwijk-
groep en lid van het partijbestuur en de landelijke kerngroep van de Rooie 
Vrouwen, suggereerde hij in een ingezonden stuk in de Volkskrant een aantal 
concessies, die eerder nog fel waren bestreden.115 Ook enkele andere leden van 
de Steenwijkgroep waren bij de voorstellen betrokken.116 ‘Twee haviken legden 
een duivenei,’ luidde het commentaar van PvdA-onderhandelaar Van Thijn. 
Het kabinet dat Van der Louw en Grotenhuis voorstelden hadden hij en Den 
Uyl maanden daarvoor ‘op een achternamiddag’ in elkaar kunnen draaien, al-
dus Van Thijn.117 Nu was het mosterd na de maaltijd. Als Van der Louw en an-
dere leden van de Steenwijkgroep eerder hun nek hadden uitgestoken, had het 
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mogelijk effect kunnen sorteren. Door zich lange tijd vast te bijten in allerhan-
de voorwaarden voor regeringsdeelname, was juist een politiek klimaat ont-
staan waarin de genoemde concessies niet mogelijk leken.118 
 Het uitblijven van een tweede kabinet-Den Uyl zorgde bij de Steenwijkgroep 
voor een flinke kater, mede doordat de opvattingen over de eisen die de PvdA 
moest stellen bij de formatie steeds verder uiteenliepen. Was voortzetting van 
de bijeenkomsten nog zinvol? Verschillende leden constateerden terugblik-
kend dat de invloed van Nieuw Links en de Steenwijkgroep aanzienlijk was 
geweest. Voortman meende dat de bijeenkomsten steeds de koers bepaalden 
voor de linkervleugel van de PvdA en niet zelden ook voor de partij als ge-
heel.119 Volgens Van der Louw behoorde Nederland mede hierdoor in een aan-
tal opzichten tot de ‘meest “socialistisch” democratische landen’. Op een aantal 
punten was niettemin heroriëntatie nodig. Zo bestond naar de mening van Van 
der Louw verwarring over de vraag hoe de overheid werkgelegenheid moest 
stimuleren. Verder moest onder meer worden nagedacht over de vraag hoe de 
opsplitsing van het confessionele midden kon worden bereikt. En: hoe moest 
verdere democratisering aan de basis, met toepassing van parlementaire de-
mocratische spelregels, worden vormgegeven?120

 Wouter Gortzak, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het weten-
schappelijk bureau van de PvdA, en sinds enige tijd betrokken bij de Steenwijk-
groep, meende dat het politieke succes in de voorgaande jaren een gevolg was 
van een stilzwijgende coalitie tussen Nieuw Links en de door Den Uyl aange-
voerde middenvleugel in de PvdA. Een samensmelting was echter uitgebleven. 
Dat bleek wel uit het gegeven dat de belangrijkste vertegenwoordigers van bei-
de stromingen, Van der Louw en Den Uyl, hun eigen coterieën hadden. Vol-
gens Gortzak opereerde de Steenwijkgroep te veel als een clan. Dit verklaarde 
weliswaar haar ‘onevenredige invloed’ in de PvdA, maar dreigde ook irritatie 
op te wekken. De club had nagelaten aansluiting te zoeken bij een nieuwe ge-
neratie in de partij, die hen inmiddels tot het establishment rekende. Maar een 
geslaagde vernieuwingspoging zou tot een tweede impuls van de Nieuw 
Links-generatie kunnen leiden.121

 Van der Louw wilde graag betrokken zijn bij een dergelijke vernieuwingsim-
puls. Hij was voorstander van een informele club gericht op discussies over 
belangrijke programmatische zaken, maar wilde geen schaduworganisatie van 
de partij. Hij vond dat de Steenwijkgroep te veel in zichzelf besloten was geble-
ven en stelde voor om mensen van andere progressieve partijen bij de discus-
sies te betrekken. De eenheid op links was voor hem nog steeds een cruciaal 
element in de machtsstrategie van de partij. Ook Kombrink wilde de Steen-
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wijkgroep in zijn oude vorm niet terug. De groep was volgens hem te zeer op 
de top van de partij gericht, het ging te veel over machtsposities in plaats van 
over de inhoud van het te voeren beleid. Gemaakte afspraken werden boven-
dien niet altijd nagekomen. Een nieuwe club zou zijns inziens minder door 
vriendschap en persoonlijke loyaliteiten moeten worden bepaald. Dat was Van 
der Louw niet met hem eens, die hoopte nu juist dat er ‘een vriendenclub van 
ongeveer gelijkgestemden’ overbleef.122 De Steenwijkgroep kwam als zodanig 
niet meer bijeen. Maar de kern van deze groep, met Van der Louw als kroon-
prins, zou al snel weer in andere verbanden bijeenkomen om invloed te kun-
nen blijven uitoefenen op de PvdA. Aan het einde van de jaren zeventig en het 
begin van de jaren tachtig schoof Van der Louw op naar het politieke midden 
van de PvdA. Een ‘nieuw realisme’ kwam gaandeweg in de plaats voor de 
nieuwlinkse politiek van tien jaar eerder. Zover was het in november 1974 nog 
niet, toen Van der Louw afscheid nam als partijvoorzitter en begon aan zijn 
eerste termijn als burgemeester van Rotterdam.
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Burgemeester van Rotterdam

Van der Louw werd op 21 november 1974 in een buitengewone raadsvergade-
ring geïnstalleerd als burgemeester van Rotterdam. Het nieuws van zijn benoe-
ming was een maand daarvoor in Rotterdam op zijn zachtst gezegd met ge-
mengde gevoelens ontvangen. Zijn linkse, polariserende imago was daar debet 
aan. ‘Polariseren is het thema van zijn politieke loopbaan,’ schreef het Rotter-
damsch Nieuwsblad. Was Van der Louw wel geschikt voor het burgemeester-
schap, vroeg de krant zich af.1 In ondernemerskringen werd zijn komst met 
scepsis afgewacht.2 Politieke opponenten van de PvdA hadden zich in het voor-
gaande halfjaar onomwonden uitgesproken tegen Van der Louw. Er was een 
scherp partijpolitiek gevecht ontstaan om de burgemeestersstoel vanaf het mo-
ment dat de Rotterdamse sociaaldemocraten in het voorjaar van 1974 aankon-
digden een links meerderheidscollege te willen vormen, en zo te breken met de 
traditie van afspiegelingscolleges. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in mei 
haalde de PvdA een klinkende overwinning. Met 24 van de 45 zetels had de 
partij zelfs een absolute meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad. Enkele 
maanden later trad een college aan dat alleen uit PvdA-wethouders bestond. 
Een machtsgreep die zijn weerga niet kende in de gemeentepolitiek, schreef 
Elsevier Magazine.3 Tegenstanders zagen de omstreden benoeming van Van der 
Louw als de kroon op het machtsstreven van de Rotterdamse PvdA. 
 Bijna zeven jaar later, in september 1981, verruilde Van der Louw het stadhuis 
aan de Coolsingel voor het Haagse Binnenhof om minister te worden in het ka-
binet-Van Agt-Den Uyl. In de tussenliggende jaren was hij in staat gebleken om 
de twijfels over zijn benoeming naar de achtergrond te dringen. Al snel schreven 
zowel linkse als rechtse kranten over de populariteit van de Rotterdamse burge-
meester.4 Van der Louw had meer tijd nodig voor het krijgen van waardering van 
ondernemerszijde, maar hij slaagde daar uiteindelijk wel in. Zo bekende een on-
dernemer aan de vertrekkende burgemeester dat bij diens komst er velen waren, 
inclusief hijzelf, die ‘de nodige reserves’ hadden, maar dat Van der Louw als be-
stuurder ‘allerwege waardering en zelfs bewondering’ had geoogst.5 
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 Het Rotterdams Nieuwsblad meende bij zijn vertrek zelfs dat een burgemees-
ter zelden zo bepalend was voor het aanzien van de stad in het land: ‘Rotter-
dam en Van der Louw zijn synoniem.’6 De populariteit van Van der Louw stond 
in schril contrast met de staat van de stad toen hij in 1981 vertrok. De werkloos-
heid was, anders dan zeven jaar daarvoor, hoog in vergelijking met de rest van 
Nederland. De sociale problemen stapelden zich vooral in de oude wijken op. 
Drugsproblematiek, uitdagingen door het toenemende aantal migranten, het 
prostitutievraagstuk: het stadsbestuur onder leiding van Van der Louw kreeg er 
nauwelijks greep op. Rotterdam was niet de enige grote stad die te maken kreeg 
met deze kwesties. Het is niettemin opvallend dat de moeilijkheden in de 
Maasstad op geen enkele wijze afbreuk leken te doen aan de waardering voor 
Van der Louw. Waaraan dankte hij zijn populariteit? Hoe gaf hij invulling aan 
het burgemeestersambt en wat heeft Van der Louw betekend voor Rotterdam?

Burgemeester in corduroy

De voormalige Nieuw Linkser kwam als burgemeester op het bestuurlijke plu-
che terecht. Van der Louw werd de vierde naoorlogse burgemeester van Rotter-
dam, na mr. P.J. (Pieter) Oud, mr. G.E. (Gerard) van Walsum en Wim Thomas-
sen. Deze drie ‘mannen van gezag’ hadden zich bovenal ingezet voor de 
wederopbouw van de stad en het herstel en de uitbreiding van de haven.7 Van 
Walsum en Thomassen waren aanwezig toen Van der Louw in de raadszaal van 
het stadhuis de ambtsketen met zilveren penning kreeg omgehangen. Die stak 
duidelijk af tegen het ribfluwelen pak dat hij bij deze gelegenheid droeg. Het 
modieuze corduroy had in de jaren zestig en zeventig een alternatieve uitstra-
ling, helemaal voor een burgemeester. De keurige das waarmee hij zijn ribstof-
fen pak combineerde deed daar weinig aan af. Zijn voorganger Thomassen was 
negen jaar daarvoor nog in jacquet geïnstalleerd. Het voorschrift dat de Rotter-
damse burgemeester bij een raadsvergadering in de chique zwarte slipjas ge-
kleed diende te gaan, was nog maar kort daarvoor afgeschaft.8 Ambtshalve be-
hoorde hij als burgemeester wellicht tot het establishment, een traditionele 
burgervader wilde hij niet zijn, leek Van der Louw met zijn kledingkeuze te 
willen uitstralen.9 
 ’s Avonds zagen de kijkers van het vara-televisieprogramma Achter het 
nieuws hoe hij eerder die dag in zijn beige houtje-touwtjejas met capuchon bij 
het stadhuis arriveerde.10 De eigentijdse, informele kledingstijl maakte deel uit 
van zijn imago. ‘Magistraat in coltrui’ kopte het Rotterdamsch Nieuwsblad bij 
een portret voor zijn installatie: ‘Hij is het! Hij is het héle máál: André van der 
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Louw. Fors, zwart haar, zwaar besnord, de kromme pijp tussen de sterke tan-
den, de zwarte coltrui hoog rond de hals, het bruin suède jasje los over de 
schouders. Hij beantwoordt zó sterk aan zijn in de loop der jaren gegroeid 
imago dat de confrontatie met de werkelijkheid bijna onwerkelijk aandoet.’11 
Het vooruitzicht van een burgemeester in een coltrui kon niet iedereen beko-
ren. Van der Louws ‘alternatieve presentatie’ vervulde kvp-minister Dries van 
Agt met weerzin, liet hij weten in de ministerraadsvergadering waarin besloten 
was over de invulling van de Rotterdamse burgemeestersvacature.12

 Alle politieke opwinding rondom zijn benoeming maakte dat er gespannen 
werd uitgekeken naar Van der Louws optreden in zijn nieuwe functie. Hoe zou 
hij zich presenteren? In zijn installatierede sloeg Van der Louw een verzoenende 
toon aan.13 Hij verdoezelde zijn politieke achtergrond niet, citeerde zelfs uit Tien 
over rood en voorspelde dat ‘burger Van der Louw’ zijn principes trouw zou blij-
ven. Toch zei hij kansen te zien om de angst voor het linkse college weg te nemen. 
Hij benadrukte dat hij als burgemeester pal zou staan voor de rechten van de 
partijen die niet in het college waren opgenomen. Hij wilde toegankelijk zijn 
voor iedereen; voor actiegroepen, maar ook voor de ondernemers van Rotter-
dam. Van der Louw zei meer te geloven in ‘contact, het wisselen van argumenten, 
het overtuigen, dan in het bij voorbaat hanteren van de botte machtsbijl’. De 

8.1 Van der Louw geïnstalleerd als burgemeester, met zijn vrouw Corinna en zoons Milan 
en Pétar, 21 november 1974.
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nieuwlinkse burgemeester die leiding ging geven aan het linke meerderheidscol-
lege, maar van wie tegelijkertijd verwacht werd dat hij als bruggenbouwer zou 
fungeren; deze tweespalt was in zijn installatierede al herkenbaar.
 Van der Louw wilde de kloof tussen bestuur en burger verkleinen. Hij vond 
dat ‘gewone mensen’ nog te veel buitenspel stonden in het democratisch pro-
ces. De kritische zin van burgers diende te worden gestimuleerd en naar actie-
groepen moest serieus worden geluisterd. Hij wilde bovendien als ombudsman 
fungeren door bereikbaar te zijn voor persoonlijke problemen van burgers. 
‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de burgemeester niet van zijn basis wordt 
afgesneden omdat zijn functie hem voortdurend naar boven en buiten drijft?’ 
vroeg hij zich hardop af. 
 Verder klonken in zijn toespraak de nieuwe accenten door die in de Rotter-
damse politiek de afgelopen jaren waren gezet: van expansie van haven en in-
dustrie naar verbetering van de leefbaarheid van de stad. Het pas aangetreden 
linkse stadsbestuur zette daar vol op in en daar wilde hij graag aan meewerken. 
De coalitie van politieke en economische elites, die zich ten tijde van de weder-
opbouw eendrachtig en met veel succes op economische vooruitgang had ge-
richt, was rond 1970 uiteengevallen. Vanaf eind jaren zestig klonk toenemende 
kritiek op uitbreidingsplannen – die overigens ook door de oliecrisis van 1973 
relevantie leken te verliezen. Protestgroepen vroegen aandacht voor milieu en 
leefbaarheid, journalisten schreven kritische commentaren en binnen de PvdA 
wilden jonge, veelal hoogopgeleide leden prioriteit geven aan het verbeteren 
van het miserabele woningbestand in de oude stadswijken.14 De belangen van 
de haven werden niet meer vanzelfsprekend gelijkgesteld aan de belangen van 
de stad. De gedreven en enigszins autoritaire bestuurder Thomassen verzucht-
te in 1971 dat Rotterdam van een werkstad in een praatstad veranderde. Er werd 
te lang getreuzeld in de gemeentepolitiek, het stadsbestuur kon niet meer lek-
ker opschieten en tot resultaten komen.15 Het PvdA-college dat in september 
1974 aantrad, en waaraan Van der Louw leiding ging geven, wilde inderdaad af 
van het eenzijdige imago van een werkstad. Rotterdam moest ook een woon- 
en leefstad worden. 
 Met de installatierede was de kop eraf, het echte werk kon nu gaan beginnen. 
Van der Louw betrok voorlopig een bescheiden flatje op de vierde verdieping 
aan de Lijnbaan in het centrum van de stad. Zijn gezin bleef nog enige tijd in 
Hoevelaken wonen, waar zijn twee zoons het lopende schooljaar afmaakten. In 
zijn eerste Rotterdamse maanden werd Van der Louw een aantal keren in de 
avonduren mee op stap genomen door zijn daar woonachtige vriend, PvdA- 
Tweede Kamerlid Hans Kombrink, die hem zo wegwijs maakte in de stad.16 
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Van der Louws eerste zorg in Rotterdam was het scheppen van een ontspan-
nen, informele sfeer in zijn directe werkomgeving, het stadhuis, waarin hij kon 
gedijen. Medewerkers mochten de nieuwe burgemeester bij zijn voornaam 
noemen en na de jaarwisseling gaf hij ook de werkster op de gang een hand. 
Dat had de kamerbewaarder niet eerder gezien.17 Van der Louw liep graag eens 
spontaan bij een ander binnen, in plaats van alleen op zijn eigen kamer te ont-
vangen. Hij beschouwde het stadhuis als een soort dorp in de stad.18

 Van der Louw wist dat hij mensen nodig had die hem konden voeden met 
ideeën, bij voorkeur medewerkers met wie hij een vertrouwensband kon op-
bouwen.19 Zo had hij gewerkt als partijvoorzitter en ook in zijn nieuwe functie 
wilde hij zich omringen met mensen op wie hij kon steunen en met wie hij 
kwesties kon bediscussiëren. Hij zocht in de eerste plaats een persoonlijk me-
dewerker, iemand die het stedelijke leven in Rotterdam kende en specifiek het 
academische milieu. Hij was burgemeester van een universiteitsstad en in de 
wetenschappelijke wereld voelde Van der Louw zich onzeker.20 Anders dan ge-
bruikelijk zocht hij ook buiten het ambtenarenapparaat.21 Voormalig partijse-
cretaris Hans Ouwerkerk tipte hem Saskia Stuiveling. Zij was de dochter van 
literator en prominent sociaaldemocraat Garmt Stuiveling en had als organisa-
tieadviseur onderzoek verricht in opdracht van het partijbureau van de PvdA. 
Stuiveling had in Rotterdam gestudeerd en beschikte over een netwerk binnen 
de Erasmus Universiteit. In maart 1975 ging ze aan de slag op het stadhuis.22 Het 
bleek een gouden tip. Stuiveling ontwikkelde zich in rap tempo tot Van der 
Louws steun en toeverlaat.
 Van der Louw kon het ook uitstekend vinden met Han Bannink, de gemeen-
tesecretaris. Bannink vormde de schakel met de ambtenaren en was uit hoofde 
van zijn functie aanwezig bij college- en raadsvergaderingen. De gemeentesecre-
taris kreeg de taak Van der Louw in te werken. Met tips en aanwijzingen hielp hij 
de aanvankelijk nog onwennige burgemeester in zijn rol te groeien. Tijdens col-
legevergaderingen gaf hij raad bij ingewikkelde vraagstukken en waarschuwde 
voor onvoorziene gevolgen. De rustige, goedlachse jurist en voetballiefhebber 
Bannink was net als Van der Louw in de persoonlijke omgang gericht op harmo-
nie. Er ontstond een vriendschappelijke band tussen de twee, die gaandeweg aan 
een half woord genoeg hadden.23 Met de Rotterdamse kabinetschef H.O. Bron 
had Van der Louw een meer formele relatie. Hij was verantwoordelijk voor de 
externe contacten van de burgemeester: de ontvangsten, openingen en delegatie-
reizen. Na diens pensionering in 1978 vervulde Ivo Blom die functie, met wie Van 
der Louw dan weer bijzonder goed overweg kon. Beiden hielden van gezellig-
heid, bij voorkeur met een glas whisky in de hand.24
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 Van der Louw haalde verder een oude bekende van de vara naar het stad-
huis om leiding te geven aan de afdeling voorlichting: Koos Postema, die naam 
had gemaakt als presentator van het televisieprogramma Een klein uur U. Het 
was een publiek geheim dat de zittende chef-voorlichter weinig affiniteit had 
met het rode college en Van der Louw.25 Op een verjaardagsfeestje van Yvonne 
Nagel, de vrouw van Jan Nagel, vertelde Van der Louw aan Postema dat de 
functie vacant kwam.26 Postema besloot te solliciteren, werd aangenomen, 
maar bleek al snel niet te kunnen aarden in het ambtelijke milieu. Hij keerde na 
enkele maanden terug naar de vara. Gerrit Schilder volgde hem op, tot dat 
moment voorlichter van het Openbaar Lichaam Rijnmond en fractievoorzitter 
van de PvdA-Rotterdam. Ook Van der Louw en Schilder kregen een zeer goede 
band.27

Het rode college en de gemeenteraad

Het ontbrak het college waar Van der Louw leiding aan gaf niet aan daden-
drang. Het uitsluiten van andere politieke partijen bij de collegeformatie legiti-
meerde de Rotterdamse PvdA met het voornemen om – in lijn met het kabi-
net-Den Uyl – een ‘echt progressief beleid’ te voeren.28 Het linkse stadsbestuur 
was vastbesloten de achterban niet teleur te stellen. ‘We voelden ons geen ma-
nagers, koele zaakwaarnemers of bestuurders op afstand. We wilden de wereld 
verbeteren, te beginnen met Rotterdam,’ keek Van der Louw jaren later terug.29

 De collegevergaderingen waren op vrijdag, van negen tot twee, en op dins-
dagmiddag. Van der Louw had geen enkele ervaring in de gemeentepolitiek. 
Hij en Stuiveling namen de eerste maanden op donderdagavond bij hem thuis 
de stukken door. Volgens Stuiveling wisten ze aanvankelijk geen van beiden 
wat ze deden. Door de stukken van kaft tot kaft door te nemen probeerden ze 
te begrijpen wat er eigenlijk gebeurde in de collegevergaderingen. Na enige tijd 
liet Van der Louw het meeste leeswerk over aan zijn rechterhand. Stuiveling 
maakte aantekeningen en wees hem op de stukken die hijzelf moest lezen. Een 
dossiervreter werd hij ook als burgemeester niet. Volgens Stuiveling zat het niet 
in zijn routine om al stukken bestuderend een beeld te krijgen van de bestuur-
lijke problematiek. Al luisterend en opsnuivend, pikte Van der Louw het liefst 
in gesprekken op wat van belang was. Hij wist snel de kern van een probleem 
boven tafel te krijgen. Hij had bovendien een goede neus voor kwesties die 
politiek gevoelig lagen en zat er dan bovenop.30 
 Absolute prioriteit werd tijdens Van der Louws periode in Rotterdam gege-
ven aan de stadsvernieuwing.31 De Maasstad vervulde op dit punt landelijk ge-
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zien een voortrekkersrol. Het stadsvernieuwingsbeleid vormde een breuk met 
de woningbouwpolitiek van de jaren vijftig en zestig. Toen lag de nadruk op 
het uit de grond stampen van buitenwijken met veel flats, zoals Pendrecht, 
Zuidwijk en Lombardijen. De oude woonwijken rond het stadscentrum wer-
den verwaarloosd. Veel bewoners, met name gezinnen met kinderen, verhuis-
den naar groeikernen rondom de stad. Studenten en arbeidsmigranten (in die 
tijd ‘gastarbeiders’ geheten) trokken in de goedkope huurwoningen, die gro-
tendeels in particuliere handen waren. Het inwonersaantal van Rotterdam liep 
terug van 731.000 in 1965 tot 616.000 tien jaar later. 
 Vanaf eind jaren zestig klonken er protesten van bewonersorganisaties uit 
de oude wijken. Er was veel onvrede over het slechte onderhoud van de wonin-
gen en de jaarlijkse huurverhogingen. De meeste bewoners moesten echter 
niets hebben van de in 1969 gepresenteerde plannen voor rigoureuze sanering 
(‘kaalslag’). Actievoerders maakten zich sterk voor kleinschaligheid, variatie en 
niet in de laatste plaats inspraak en medezeggenschap in plaats van moderne 
hoogbouw en ruimte vretende verkeersoplossingen. Het buurtleven en het his-
torische karakter van de negentiende-eeuwse wijken werden geherwaardeerd 
en afgezet tegen de kille sfeer in de modern-zakelijke binnenstad, die daarvoor 
juist als toonbeeld van moderne stedelijkheid werd gezien. De perceptie van 
Rotterdam veranderde vanaf de tweede helft van de jaren zestig drastisch.32 De 
Rotterdamse PvdA ging onder druk van de jonge garde mee in deze omslag. De 
partij koos in haar verkiezingsprogramma van 1974 voor een gefaseerd renova-
tieprogramma van de woningen in de oude wijken, in samenspraak met bewo-
ners. Dat laatste werd een cruciaal aspect van het beleid. Daarmee moest het 
vertrouwen van burgers in het stadsbestuur worden herwonnen. De Rotter-
damse PvdA verwachtte dat Van der Louw dit zou kunnen stimuleren. Zij za-
gen in hem, aldus fractievoorzitter Schilder in oktober 1974, ‘een enthousiaste 
burgemeester, die vol geestdrift van onderaf de zaken, waarvan sommigen veel 
te lang zijn blijven liggen, oppakt’.33

 In de praktijk was het vooral de gedreven wethouder en locoburgemeester 
Jan van der Ploeg die de kar van de stadsvernieuwing trok. Van der Ploeg, ge-
boren in 1916 en wethouder sinds 1967, was de senior van het college, dat verder 
vooral uit dertigers en veertigers bestond. Zijn beleid was ook landelijk gezien 
baanbrekend. Per stadsvernieuwingsgebied stelde hij een projectgroep in, 
waarin gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van buurtbewoners sa-
menwerkten. Huiseigenaren, ondernemers en corporaties kregen daarin geen 
stem. Bij onenigheid in de projectgroep gaf een raadscommissie de doorslag. 
De gemeente begon met een spectaculaire aankoopactie van verwaarloosde 
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huizen. Huiseigenaren kregen het aanbod om hun bezit maar liefst 25 procent 
boven de geschatte waarde te verkopen, mits ze dat binnen zes maanden deden. 
Zo niet, dan kregen ze te maken met de dienst bouw- en woningtoezicht. In 
een halfjaar kocht Van der Ploeg voor ruim 172 miljoen gulden 17.000 wonin-
gen en 2500 bedrijfsgebouwen. De opgeknapte woningen waren bestemd voor 
de oorspronkelijke wijkbewoners. Die moesten ook na de vernieuwing de huur 
kunnen opbrengen. Het stadsvernieuwingsbeleid in Rotterdam werd, net als in 
andere steden, mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het kabi-
net-Den Uyl. Van der Ploeg onderhandelde hierover met de markante staatsse-
cretaris Jan Schaefer.34 Ook nadat het kabinet-Van Agt de ploeg van Den Uyl 
eind 1977 had opgevolgd werden de subsidies doorgezet. Met de stadsvernieu-
wing zette de PvdA in op een sociaal project van enorme omvang, dat zeer 
zichtbaar was voor de Rotterdammers.35

  Van der Ploeg was niet de enige exponent van een krachtig wethoudersso-
cialisme, een traditie van geëngageerd sociaaldemocratisch stadsbestuur.36 Van 
der Louw werd in het college omringd door nog een paar sterke persoonlijkhe-
den. Tussen wethouders als Van der Ploeg, Jan Riezenkamp en Hans Mentink 
kon het af en toe flink botsen. Riezenkamp werd in 1974 al op dertigjarige leef-
tijd PvdA-lijsttrekker in Rotterdam. Als wethouder was hij verantwoordelijk 
voor Financiën en Kunstzaken, in 1978 eiste hij de havenportefeuille op. Ook 
Mentink, wethouder Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer en Openbare 
Werken, liet zich bepaald niet uitvlakken. Tot 1974 was de voormalig advocaat 
fractievoorzitter voor D’66. Mentink stapte, net als wethouder Elizabeth 
Schmitz, in 1974 over naar de PvdA, nadat de hoop op een progressieve volks-
partij was vervlogen. Schmitz was de enige vrouw in het college. Zij had Socia-
le Zaken, Volksgezondheid en Minderheidsgroepen onder haar hoede. Schmitz 
ergerde zich regelmatig aan het haantjesgedrag van enkele collega’s. Volgens 
haar was het college een ‘echte mannenclub, wie het hardst schreeuwde kwam 
het eerst aan bod’.37 Van der Louw lette er volgens haar als voorzitter scherp op 
dat eenieder kon deelnemen aan de discussie. Ze had bovendien waardering 
voor de ‘meesterstaaltjes’ bemiddeling waarmee Van der Louw de onderlinge 
verschillen van inzicht hielp uit te praten en het college bij elkaar hield in die 
eerste jaren.38

 Van der Louws bemiddelende kwaliteiten waren zeker gevraagd rondom Jo-
han de Jong, wethouder Sport en Recreatie. De Jong zag zich in 1977 gedwon-
gen op te stappen. Hij verzuimde het college meermalen op tijd in te lichten 
over de problemen in zijn portefeuille en had gaten in zijn begroting. Tussen 
oud-Rijnmondbestuurder De Jong en andere leden van het college ontstonden 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   217 19-03-19   15:37



218

hoofdstuk 8

grote spanningen. Van der Louws capaciteiten als crisismanager werden daar-
bij op de proef gesteld. Hij moest buiten de collegezaal stevig op betrokkenen 
inpraten om te voorkomen dat de ruzie in het openbaar werd uitgevochten, 
maar wist te voorkomen dat het tot een ontploffing kwam.39 Met steun van de 
PvdA keerde De Jong uiteindelijk in maart 1977 terug in het bestuur van het 
Openbaar Lichaam Rijnmond. Zijn plek in het college werd ingenomen door 
PvdA-fractievoorzitter Roel den Dunnen.
 De sfeer was tijdens de collegevergaderingen over het algemeen ontspannen 
en informeel, zeker na het vertrek van De Jong. Al om een uur of elf in de och-
tend wenkte Van der Louw of Van der Ploeg de bode voor een eerste ronde 
sterkedrank; whisky voor Van der Louw. En niet alleen op vrijdag- maar ook 
tijdens de dinsdagvergadering werd rustig bijgeschonken.40 Zijn voorganger 
liet alleen op vrijdagmiddag één glaasje jenever brengen, voor wie daar behoef-
te aan had. Van der Louw liet zijn wethouders veel ruimte. Waar Thomassen 
vaak het voortouw nam bij de beleidsinhoudelijke discussies, was Van der 
Louw minder uitgesproken en liet de gedachtewisseling meer open. Hij gaf wel 
zijn mening tijdens de vergaderingen, maar niet nadat hij eerst de betrokken 
wethouder had gehoord en zonder zijn eigen opvattingen door te drukken.41 

8.2 College van B&W op de tandem in het kader van de fietsvierdaagse, mei 1978. Van der 
Louw aan het stuur, daarachter o.a. Van der Ploeg, Mentink, Schmitz, Van der Have, Rie-
zenkamp en Den Dunnen.
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Van der Louw wilde een goede samenwerking in het college bevorderen en 
voorkomen dat wethouders zich vastbeten in hun eigen belangen en tegenover 
elkaar kwamen te staan. ‘Dat doe ik liever, dan met mijn eigen visie te leuren,’ 
zei hij in 1978.42 Hij gaf er echter ook geen blijk van een eigenzinnige kijk op 
Rotterdam te hebben. Hij was geen burgemeester die beleidsmatig grote lijnen 
trok, zaken in een breed maatschappelijk kader bezag of vergezichten over de 
ontwikkeling van de stad te bieden had – ook niet na verloop van tijd. 
 Evengoed werd Van der Louw een boegbeeld van het progressieve college. 
Enthousiast presenteerde hij het beleid van het stadsbestuur naar buiten. Keer 
op keer verdedigde Van der Louw de inzet voor de leefbaarheid van de stad. 
Die kreeg niet alleen gestalte door de stadsvernieuwing in de oude wijken. Het 
college besloot, ondanks protesten van de middenstand, de Coolsingel te ver-
smallen van zes tot vier rijbanen, de Oude Binnenweg autovrij te maken en met 
paviljoens, bloembakken en bomen het straatbeeld aantrekkelijker te maken. 
Wethouder Mentink verordende een bouwstop voor kantoren in het centrum 
en stimuleerde daar juist woningbouw. De binnenstad moest levendiger en 
compacter bebouwd worden.43 Door kunstenaars gemaakte muurschilderin-
gen en beschilderde trams zorgden voor kleur en dankzij Van der Louw moch-
ten straatmuzikanten in het centrum optreden zonder vergunning vooraf.44 
Van der Louw wilde ‘ontmoeting, warmte, menselijkheid en gezelligheid’ te-
rugbrengen, dat moest ook in een grote stad als Rotterdam mogelijk zijn.45 Zijn 
ideeën over Rotterdam pasten bij de destijds dominante kijk op de stad, waarin 
de nadruk lag op kleinschaligheid en gevarieerd bouwen. Geen grootstedelijke 
allure, maar menselijke maat en gezelligheid bepaalden het denken.46 
 Het PvdA-college overspeelde zo nu en dan ook zijn hand. Op 5 april 1975 
maakte het stadsbestuur bekend dat op 1 mei, de dag van de arbeid, behalve de 
Nederlandse en de Rotterdamse, ook de rode vlag op het stadhuis zou wapperen. 
De oppositie reageerde als door een wesp gestoken. vvd-fractieleider Minus Po-
lak noemde het voornemen provocerend en maakte er bezwaar tegen dat de ge-
meentelijke overheid zich partijdig presenteerde. Volgens cda-aanvoerder Ber-
tus Bohré voelde een belangrijk deel van de burgers zich vernederd. Van der 
Louw antwoordde dat het college zich juist verheugde op het 1 meifeest voor de 
Rotterdamse arbeiders en voegde nog toe dat de rode vlag niet de partijvlag van 
de PvdA was. Het college had volgens hem wel voorzien dat sommigen het zou-
den ervaren als een provocatieve daad van een triomfalistisch meerderheidscol-
lege. De positieve elementen hadden echter de doorslag gegeven. Hij achtte het 
niet uitgesloten dat het op termijn zelfs nationaal navolging zou krijgen. PvdA- 
fractievoorzitter Schilder gooide nog wat olie op het vuur door te beweren dat 
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alleen een rode vlag wat mager was voor een feestdag. Hij stelde voor gemeen-
teambtenaren op 1 mei vrijaf te geven. Zoals viel te verwachten in de door de 
PvdA gedomineerde raad steunde een meerderheid zijn motie.47

 De commotie was groot. Er verschenen vele artikelen in dagbladen en tijd-
schriften. Van der Louw ontving naar aanleiding van de aankondiging om de 
rode vlag op het stadhuis te hijsen zelfs een doodsbedreiging van iemand die 
zich voordeed als een 55-jarige verzetsman uit Haarlem; de politie kon de ware 
identiteit van de briefschrijver niet achterhalen.48 In Den Haag werden Kamer-
vragen gesteld aan de bewindslieden Den Uyl en De Gaay Fortman.49 Hoewel 
de regering geen aanleiding zag tot ingrijpen, besloot het college op 24 april af 
te zien van de rode vlag op het stadhuis, naar eigen zeggen om een waardige  
1 meiviering zonder incidenten mogelijk te maken. De ambtenaren behielden 
wel hun net verkregen vrije dag.50 Overigens zou Van der Louw dat jaar toch 
een rode vlag hijsen, niet op het stadhuis, maar aan een stok bij een tent die 
voor het stadhuis was neergezet en van waaruit de vara die dag het radiopro-
gramma In de roode cirkel uitzond.51

 Het rodevlagincident was al met al een opmerkelijke affaire. Het is niet duide-
lijk wie met het idee kwam en of het in het college tot veel discussie leidde.52 Van 
der Louw had vier jaar eerder, als PvdA-voorzitter die streefde naar een progres-
sieve volkspartij, nog geschreven dat ‘veel symbolen en uiterlijke rim-ram’ gemist 
konden worden ‘als kiespijn’.53 Hij voorzag bovendien dat het voornemen zou 
leiden tot een verdere polarisatie van de verhoudingen in de Rotterdamse ge-
meentepolitiek.54 Dat hij deze symbolische actie aanvankelijk toch door wilde 
zetten is des te opvallender, gezien de verzoenende toon die hij bij zijn installatie 
had laten klinken. Uiteindelijk keerde het college na alle commotie terug op zijn 
schreden. Zijn rol als boegbeeld van een socialistisch meerderheidscollege botste 
hier met zijn functie als burgemeester die boven de partijen staat.
 Van der Louw had tijd nodig om in het ambt te groeien, ook in zijn relatie met 
de gemeenteraad. Volgens cda’er Bohré fungeerde hij aan het einde van 1976 
‘nog steeds niet’ als bruggenbouwer tussen raad en college. De christendemocra-
ten waren als oppositiepartij niet in een vroeg stadium op de hoogte van de dis-
cussies in het college. Bohré ergerde zich ook aan opiniestukken waarin Van der 
Louw zich fel keerde tegen de vorming van het cda op landelijk niveau.55 Van der 
Louw liet deze publiekelijk uitgesproken onvrede niet voortsudderen. Er volgde 
snel een uitnodiging aan de fractievoorzitters voor een informele bijeenkomst op 
zijn kamer.56 Dit typeerde de wijze waarop Van der Louw werkte. Gezelligheid en 
goede persoonlijke contacten hielpen de onvrede te neutraliseren.
 Een jaar later klonken vriendelijker woorden over Van der Louw vanuit de 
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oppositiepartijen. vvd-woordvoerder Henk Koning, tevens prominent lid van 
de Tweede Kamer, meende dat de burgemeester zijn voorzitterschap van de 
raad ‘op voortreffelijke wijze’ waarnam. Beter dan Thomassen was Van der 
Louw in staat ‘emotionele spanningen te ontladen en de discussies in de raad 
op een zakelijk vlak te houden zonder dat daarbij de politieke meningsverschil-
len’ werden verdoezeld. Daarna vervolgde hij met toch weer serieuze kritiek, 
nu op een ander vlak. De vooraanstaande liberaal vroeg zich namelijk af of Van 
der Louw ook voldoende als inspirator van het gemeentebestuur en de bevol-
king fungeerde, ‘als aanzwengelaar van allerlei initiatieven’ die nodig waren om 
Rotterdam uit het slop te halen en ‘om de stad het elan te geven, de grootste 
havenstad van de wereld waardig’.57 Die kritiek viel te begrijpen. Van der Louw 
richtte zich, zeker in zijn eerste jaren, vooral op de bevolking en de leefbaar-
heid van de stad. 

Dicht bij de Rotterdammers

In zijn installatierede zei Van der Louw dat hij de afstand tussen het bestuur en 
de burgers van Rotterdam wilde verkleinen. Als partijvoorzitter probeerde hij 
ook de PvdA ontvankelijker te maken voor geluiden van actiegroepen en proble-
men van individuele burgers. In Rotterdam ging hij verder op deze weg. Dat sloot 
goed aan bij het in 1974 aangetreden college, dat participatie van burgers hoog in 
het vaandel droeg.58 Inspraak werd ook nadrukkelijk geëist door burgers. De ja-
ren zeventig waren hoogtijdagen van politiek activisme en de roep om medezeg-
genschap klonk luid.59 De vergaande inspraak van bewoners in de projectgroe-
pen bij de stadsvernieuwing liet zien dat het niet slechts holle retoriek was van de 
kant van het stadsbestuur. De bestuurlijke decentralisatie in de vorm van de in-
stelling van deelgemeenten bleek daarentegen een moeizaam proces.
 Van der Louw was een enthousiast pleitbezorger van decentralisatie. Hij 
mengde zich naar eigen zeggen duidelijk in de discussies in het college over dit 
onderwerp.60 De betrokkenheid van bewoners bij hun eigen wijk zou groeien, 
verwachtte Van der Louw. Hij zag het als middel om het bestuur dichter bij de 
bevolking te brengen.61 In zijn beginperiode als burgemeester bracht hij een 
hele reeks wijkbezoeken, niet alleen om kennis te maken met de stad, maar ook 
om te laten zien dat hij het wijkbestel belangrijk vond.62 De decentralisatie ver-
liep per wijk in een eigen tempo, waardoor het geheel rommelig aandeed. En-
kele wijken hadden sinds 1972 officieel gekozen deelgemeenteraden. Elders 
bestonden verschillende andere vormen van wijkvertegenwoordiging, met uit-
eenlopende advies- en (beperkte) beslissingsbevoegdheden. Daarnaast waren 
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er nog de projectgroepen voor stadsvernieuwing en wijkgebonden actiegroe-
pen. Pogingen om tot een meer uniforme structuur van wijkvertegenwoordi-
ging te komen lokten heftige discussie uit en namen veel tijd in beslag. De 
PvdA was verdeeld. Sommigen vonden gekozen deelraden alleen van belang 
voor wijken aan de rand van Rotterdam. Anderen vreesden het ontstaan van 
een nutteloze tussenlaag die directe participatie belemmerde en gaven de voor-
keur aan spontaan uit de bevolking opkomende actiegroepen. Zo wilde wet-
houder Van der Ploeg geen deelgemeenten in ‘zijn’ stadsvernieuwingsgebie-
den.63 De bestuurlijke veranderingen waren nog lang niet afgerond aan het 
einde van Van der Louws loopbaan als burgemeester.64

 Het PvdA-college probeerde niet alleen de afstand tot de burger te verkleinen 
door gereguleerde vormen van inspraak. Dicht bij de burgers willen staan was 
ook een kwestie van stijl, bijvoorbeeld in de soms weinig formele manier van 

8.3 Burgemeester Van der Louw op wijkbezoek in Spangen, links achter hem zijn vrouw 
Corinna, 22 mei 1975.
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optreden van burgemeester en enkele wethouders. Van der Louw werd in dat 
opzicht zeker een boegbeeld van het college. Hij maakte makkelijk contact met 
inwoners. Hij straalde uit dat hij toegankelijk was. Op bezoek op een braderie in 
Crooswijk danste Van der Louw spontaan een foxtrot met een vrouw op straat.65 
Van der Louw was ook makkelijk enthousiast te krijgen voor een publieksstunt. 
Zo ging de opening van het verbouwde wijkcentrum Odeon in het Oude Westen 
gepaard met een potje zaalvoetbal tussen burgemeester en wethouders – in voet-
baltenue – en bewoners uit de wijk. Alleen de zestigjarige Van der Ploeg deed niet 
mee. Het evenement zou ondenkbaar zijn geweest onder Thomassen.66

 Zijn joviale houding lokte uit dat hij op straat soms spontaan op de schouder 
werd getikt of met ‘Andreetje!’ werd nageroepen. Van der Louw genoot van zijn 
populariteit, maar zijn bekendheid beperkte ook zijn bewegingsvrijheid in de 
stad.67 Sommigen verweten hem dat hij met zijn informele gedrag in het gevlij 
probeerde te komen bij de gewone Rotterdammer of dat hij te veel de gewone 
jongen uithing.68 In een brief aan een hem onbekende PvdA’er verdedigde Van 
der Louw informeel gedrag van politici en bestuurders. De man ergerde zich aan 
bewindslieden ‘die als clown optreden’ in amusementsprogramma’s op televisie. 
Van der Louw schreef dat hij juist ‘reuze tevreden’ was met de ontwikkeling dat 
gezagsdragers zich niet meer zo afstandelijk gedroegen. ‘De afstand tussen be-
stuurder en bestuurden is al zo groot, dat we die niet nog eens moeten vergroten 
door een bepaald “ernstig” gedrag.’ De man mocht uit ‘de “gewone” manier van 
optreden niet afleiden, dat ze de zaken minder serieus zouden nemen,’ aldus Van 
der Louw.69 Politici ontdekten in de jaren zeventig dat optreden in lichtere pro-
gramma’s en talkshows hun populariteit ten goede kwam. Van der Louw wist 
zich niet alleen gewoon en begrijpelijk uit te drukken, maar door zijn verleden bij 
de vara begreep hij ook hoe televisie werkte. Als partijvoorzitter zong hij voor 
een actie ter ondersteuning van het programma De Ombudsman al eens een lied-
je op televisie met de zusjes Gerrie en Dorine van der Kleij, bekend als de Sis-
sies.70 En toen hij als nieuwe burgemeester van Rotterdam in 1974 te gast was in 
Brandpunt, liet hij zich door de bekende arts Frits Wafelbakker gewillig gebrui-
ken als demonstratieobject voor het verwijderen van haarluis. Van der Louw 
doorstond het televisietafereel als een echte komiek.71 In 1976 liet hij zich zelfs 
filmen bij een polonaise tijdens het carnaval in Etten-Leur.72

 Typerend voor de toegankelijke, informele stijl van Van der Louw waren de 
nieuwjaarsbijeenkomsten op het stadhuis. Het Rotterdamse college had de tra-
ditionele nieuwjaarsreceptie een jaar voor Van der Louw burgemeester werd 
afgeschaft. Van der Louw wilde dit gebruik in ere herstellen, maar dan als een 
feestelijk open huis voor álle Rotterdammers. Vanaf 1976 was het zover. Gratis 
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borrels en hapjes stonden ter beschikking aan de bezoekers. Er was muziek om 
op te dansen. Volgens De Telegraaf liep het in 1977 uit op een ‘jolige en hossen-
de menigte’. De verslaggever zag dat Van der Louw zich in dit rumoerige tafe-
reel volkomen op zijn gemak voelde: ‘Rotterdams eerste burger, veelvuldig om 
de hals gevlogen door mooie vrouwen, bewoog zich met zwier al dansende en 
pratende door alle opengestelde zalen van het Rotterdamse stadhuis.’73 Het kos-
teloze schenken van drankjes zong zich snel rond. In 1979 kwamen er duizen-
den mensen op af.74 Volgens wethouder Den Dunnen liep het uit de hand. Van 
der Louw kon in zijn enthousiasme over het aanslaan van het gebeuren maar 
met moeite worden overtuigd om de drank te beperken tot glühwein.75 
 Van der Louw droeg op de nieuwjaarsbijeenkomsten steeds een lang gedicht 
voor, dat hij met hulp van Stuiveling maakte. In 1977 begon hij zo:

’n Een, ’n negen, twee keer zeven.
Waar is toch de zes gebleven?
Wéggeschoten denk ik maar,
tijdens ’t rustig ouwejaar,
een niet al te wilde nacht.
Wat heeft ons de zes gebracht?
Ik heb mezelf weer kunnen strikken
om nog even terug te blikken.76

In de strofen die volgden keek hij met de nodige kwinkslagen terug op het af-
gelopen jaar. Na het voorlezen maakte hij ‘al handenschuddend een zegetocht 
door het enthousiaste publiek,’ schreef Het Vrije Volk over de bijeenkomst in 
1978.77 Het contrast met zijn voorganger Thomassen was enorm. Van der Louws 
rijmkunst verving de traditionele nieuwjaarsrede van de burgemeester in de 
gemeenteraad. Thomassen had in het verleden die gelegenheid aangegrepen 
om serieus zijn licht over actuele kwesties te laten schijnen. Van der Louws 
opvolger Bram Peper zou op zijn beurt ook weer kiezen voor een toespraak 
met inhoud.
 Van der Louws voornemen om bereikbaar te zijn voor de Rotterdammers 
kreeg ook op andere manieren vorm. Al snel na zijn installatie stelde hij een 
spreekuur in, waarvoor hij twee jaar lang zijn agenda op maandagochtend van 
halftien tot halftwaalf vrij hield.78 Als een soort ombudsman ontving hij men-
sen die waren vastgelopen in de ambtelijke molen. Hij ontving ook een voort-
durende stroom brieven van Rotterdammers die hun problemen bij hem 
aankaartten, bijvoorbeeld van mensen die zich in een penibele woonsituatie 
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bevonden. Zijn beleidsmedewerkers gingen in veel gevallen daadwerkelijk na 
of er ergens een kink in de ambtelijke kabel was die verholpen kon worden.79 
Door in interviews op het door hem ingestelde spreekuur te wijzen, onder-
streepte Van der Louw dat hij daar als burgemeester serieus werk van wilde 
maken.80 In mei 1976 kwam er een gemeentelijke ombudsman, die de knelpun-
ten tussen burger en bestuur moest oplossen. Het Instituut Ombudsman huis-
de in het door Van der Louw geopende Hulp- en Informatiecentrum aan de 
Coolsingel. Het stadsbestuur presenteerde dit paradepaardje in het licht van 
‘het streven naar vernieuwing en verdieping van de relatie met de burgers’.81 
Verscheidene gemeentelijke diensten en maatschappelijke instellingen hadden 
er een loket, zodat Rotterdammers met allerhande problemen op één locatie 
terechtkonden. Van der Louw was betrokken bij de voorbereiding van het cen-
trum, maar het idee voor een dergelijk centrum muntte de Rotterdamse PvdA 
al in 1971, ruim voor zijn komst.
 Van der Louw wilde in Rotterdam ook openstaan voor de boodschap van ac-
tiegroepen. Met regelmaat verzamelden zich demonstranten met spandoeken, 
megafoons en ondertekende petities voor het stadhuis, van activisten tegen huis-
jesmelkers tot stakende werknemers. Volgens Van der Louw verdrongen de ac-
tiegroepen zich soms om als eerste op de deur van de collegezaal te tikken. Af en 
toe ging de deur zelfs op slot om ongewenst binnenvallen te voorkomen.82 Hij 

8.4 Van der Louw draagt zijn gedicht voor op de nieuwjaarsbijeenkomst in een afgeladen 
Rotterdams stadhuis, 1981.
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vond het goed dat hij als bestuurder zo nu en dan aan zijn haren werd getrokken, 
beweerde Van der Louw in 1977, mits een gesprek met de actievoerders mogelijk 
bleef. Over het algemeen vond hij het afleggen van rekenschap ‘wel aardig’, al 
waren actievoerders soms ook ‘best vervelend’.83 Meer dan vervelend waren de 
acties van een anonieme groepering die zich de ‘tien plagen-groep’ noemde en 
van mening was dat het beleid van het stadsbestuur niet sociaal genoeg was. In 
juni 1979 werd bij Van der Louw thuis een slang in een kledingkist onder de gar-
derobe gevonden, al bleek die na vangst ongevaarlijk. Eerder had de actiegroep 
op de privéadressen van hem en enkele wethouders al een lading witte muizen en 
krekels via de brievenbus bezorgd. Uit voorzorg kregen alle leden van het college 
een kastje achter de gleuf in de voordeur. Hoewel Van der Louw aangifte deed, 
kwam de politie de betrokkenen niet op het spoor. Van verdere door de actie-
groep verspreide plagen bleef het college verschoond.84

 Een van de kwesties waar gedurende Van der Louws ambtstermijn veelvul-
dig rumoer over ontstond was de prostitutie in de stad.85 Die had zich na de 
Tweede Wereldoorlog geconcentreerd op het schiereiland Katendrecht, waar 
een heuse seksindustrie was ontstaan. Een deel van de buurtbewoners verenig-
den zich in 1974 in de Actiegroep Redt Katendrecht (areka). Hun acties en de 
incidentele sluitingen van bordelen lokten weer reacties uit van bordeelhou-
ders. Al binnen twee maanden na zijn installatie werd Van der Louw op een 
bijeenkomst in Katendrecht geconfronteerd met een geagiteerde stemming en 

8.5 Van der Louw op een bijeenkomst over prostitutie, met bewoners van Katendrecht, ja-
nuari 1975.
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diepgeworteld wantrouwen van bewoners tegenover de gemeente. Hij moest 
zijn stem verheffen, maar de kersverse burgemeester slaagde erin de gemoede-
ren in toom te houden. Van der Louw wist goed met dergelijke situaties om te 
gaan.86 Naar aanleiding van de rellen en de protesten van de actiegroep besloot 
het college in 1975 om een einde te maken aan de prostitutie op Katendrecht. 
Het duurde nog jaren voordat het ook echt zover was. De vraag was namelijk 
waar de prostitutie in Rotterdam dan wél een plek moest krijgen. Het stadsbe-
stuur kwam in de loop der jaren met verschillende plannen – van een eroscen-
trum tot bordeelboten – maar die leidden steeds tot felle protesten van bewo-
ners van omliggende buurten en stuitten bovendien herhaaldelijk op wettelijke 
grenzen. Van der Louw werd als burgemeester voor de demonstranten soms tot 
kop van jut. Uit protest tegen de plannen voor bordeelboten in de Parkhaven 
verscheen een affiche waarop een Euromast met een knoop erin als een penis 
uit Van der Louws broek stak. Op zijn voorstel voerden hij en zijn wethouders 
alleen nog het woord op bijeenkomsten als deze poster van de muur was ge-
haald.87 
 Toen Van der Louw in 1981 vertrok uit Rotterdam was er nog geen oplossing 
voor deze slepende kwestie gevonden. In een interview bij zijn vertrek merkte 
hij op dat hij er als bestuurder achter was gekomen hoe stroperig sommige 
zaken waren. In de jaren zestig was hij voor democratie aan de basis, maar in-
middels was hij een fase verder in zijn denken. Democratie kon alleen goed 
werken als duidelijk was wie uiteindelijk de knopen doorhakte.88

Confrontatie en toenadering: Van der Louw en de havenbaronnen

Terwijl Van der Louw werk maakte van het overbruggen van de afstand tussen 
bestuur en de Rotterdamse burger, bleef zijn relatie met de Rotterdamse onder-
nemers uiterst moeizaam, in elk geval gedurende zijn eerste jaren als burge-
meester. Het bedrijfsleven stond afwijzend tegenover de komst van de nieuw-
linkse PvdA-voorzitter, die zich in ideologisch opzicht ‘geen vriend van de 
ondernemers’ noemde en bovendien een links meerderheidscollege ging lei-
den.89 Ook in cultureel opzicht stond Van der Louw mijlenver van de meeste 
havenbaronnen af. De voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel 
(kvk) meende met enig gevoel voor understatement dat het bedrijfsleven de 
nieuwe burgemeester niet zou toezingen, al had het volgens hem geen zin meer 
om nog langer te praten over hoe men het eigenlijk had gewild.90 
 In zijn installatierede stak Van der Louw voorzichtig de hand uit naar on-
dernemerszijde. Hij wilde ook voor hen toegankelijk zijn. Toch was die toe-
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spraak weinig geruststellend voor de havenbaronnen. Van der Louw was en-
thousiast over de politieke lijn van het PvdA-college, waarbij de stad prioriteit 
kreeg boven de haven. Die koers werd door het bedrijfsleven beschouwd als 
een ‘Umwertung aller Werte’.91 Die tweeledigheid kwam in Van der Louws 
boodschappen vaker terug. Hij wees in interviews en toespraken wat plichtma-
tig op de grote betekenis van de haven voor Rotterdam en op gemeenschappe-
lijke belangen van de gemeente en het bedrijfsleven. Zo’n uitspraak werd 
meestal in één adem gevolgd door een ‘maar’: de balans tussen economie en 
welzijn moest beter worden, de Rotterdamse industrie was te eenzijdig gericht 
op de petrochemie, de economie moest veelzijdiger en minder milieuvervui-
lend worden.92 De door Van der Louw geuite bedenkingen waren niet nieuw. 
Sinds 1970 had het Rotterdamse stadsbestuur geprobeerd de stad aantrekkelij-
ker te maken voor dienstverlenende bedrijven. De oliecrisis van 1973 had de 
onzekerheid alleen maar doen toenemen: in welke richting moest de groei van 
economie en werkgelegenheid worden gezocht?93 Overtuigende antwoorden 
bleven vooralsnog uit. Ook Van der Louw wist het niet, al was hij wellicht ook 
niet degene van wie dergelijke antwoorden werden verwacht. Toen hij in 1977 
in een interview de vraag kreeg welke kant het concreet op moest, hoe er meer 
variatie in de economie gebracht zou moeten worden, moest hij een antwoord 
schuldig blijven: ‘Ja… dat vind ik zelf een van de moeilijkste dingen. Ik ben 
geen econoom. Af en toe slaak ik wel eens een noodkreet.’94

 In de eerste jaren van zijn burgemeesterschap vond een aantal gebeurtenissen 
plaats die de gevoelens van argwaan bij het bedrijfsleven ten opzichte van het 
PvdA-college en Van der Louw alleen maar bevestigden. De affaire met de rode 
vlag deed het stadsbestuur in dat opzicht geen goed. Ook de wijze waarop Van 
der Louw gedurende de eerste jaren van zijn burgemeesterschap blijk gaf van zijn 
betrokkenheid bij Chili leidde tot regelrechte kritiek van de havenondernemers. 
Opvallend was zijn steun aan een protestactie tegen het lossen van Chileense 
appelen in de Rotterdamse haven in maart 1975. Van der Louw sprak de verza-
melde actievoerders toe. Het was de eerste oproep in Nederland tot een boycot 
van fruit uit Chili, gericht tegen het regime van Pinochet. Een jaar later zette Van 
der Louw, net als onder meer fnv-leider Wim Kok en PvdA-prominent Sicco 
Mansholt, zijn handtekening onder een oproep van het Chili-comité om geen 
Chileens fruit te kopen. Opnieuw werden acties gevoerd in de haven van Rotter-
dam. Van der Louw betuigde deze keer zijn steun zonder aanwezig te zijn.95

 Een Rotterdamse burgemeester die protest aantekende tegen het lossen van 
schepen in zijn eigen haven, dat bleef niet onopgemerkt. Ludo Pieters, voorzit-
ter van de Scheepvaart Vereeniging Zuid, de Rotterdamse havenwerkgevers-
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vereniging, kaartte bij Van der Louw de ‘groeiende verontrusting’ bij het ha-
venbedrijfsleven aan. Zijn openlijke steun aan acties was onjuist, in het geheel 
niet in overeenstemming met zijn functie als burgemeester en schadelijk voor 
de reputatie van de haven. Pieters, zelf een PvdA’er, deed een dringend beroep 
op Van der Louw om af te zien van verdere steun aan dit soort acties.96 Van der 
Louw reageerde ontstemd. Hij had ‘geen greintje verontrusting’ in Pieters’ brief 
gelezen over ‘het bloedige regime van de Chileense junta’. Van der Louw vroeg 
zich af tot welke conclusies Pieters ten aanzien van Chili zou komen als, naast 
economische, ook morele overwegingen zouden worden meegenomen.97 Er 
volgde een briefwisseling, maar van echte toenadering was geen sprake. Wel 
erkende Pieters de actualiteit van de discussie over de maatschappelijke verant-
woordelijkheid van bedrijfsleven én overheid. Op voorstel van Pieters kwam 
het hierover in maart 1977 tot een gesprek tussen enkele havenwerknemers en 
de burgemeester en twee wethouders.98

 Van der Louws betrokkenheid bij Chili beperkte zich niet tot persoonlijke 
steunbetuigingen aan acties. In 1976 bleek dat het Nederlandse bouw- en bagger-
bedrijf Stevin Groep grote investeringen in Chili wilde gaan doen. Het bedrijf 
voerde ook werkzaamheden uit voor de Rotterdamse gemeente, zo werd Van 
der Louw voorgehouden.99 Het Rotterdamse stadsbestuur vroeg een gesprek 
aan met het bedrijf. Het was duidelijk dat Stevin Groep geen opdrachten van de 
gemeente meer hoefde te verwachten als het zijn houding ten opzichte van Chili 
niet wijzigde. Het linkse Groningse stadsbestuur, met onder meer PvdA-wethou-
ders Max van den Berg en Jacques Wallage, had kort daarvoor al een soortgelijk 
onderhoud met het bedrijf gehad. In tal van gemeenteraden werd de ‘Ste-
vin-kwestie’ aan de orde gesteld. De Stevin Groep meende echter dat het als 
bedrijf, werkzaam in verscheidene niet-democratische landen, niet zelf in staat 
was een oordeel te vormen over de vraag of het geoorloofd was daar actief te 
zijn. Er waren duidelijke richtlijnen van de regering nodig. Tot een gesprek in 
Rotterdam kwam het uiteindelijk niet. Het bedrijf zwichtte voor de druk en 
maakte anderhalve week daarvoor bekend zijn activiteiten in Chili te staken.100

 Van der Louw gaf ook op minder controversiële wijze blijk van zijn engage-
ment met Chili. In februari 1976 ontmoette hij Orlando Letelier, een sleutelfi-
guur in Allendes omvergeworpen regering, die de gevluchte Chileense opposi-
tie tegen Pinochet wilde bundelen. Letelier reisde door Europa om steun te 
verwerven voor een nog op te richten denktank. Een maand na de ontmoeting 
vermoordde de Chileense geheime dienst Letelier in Washington. Van der 
Louw en Stuiveling zorgden ervoor dat het Instituut voor een Nieuw Chili als-
nog kon worden gevestigd, in Rotterdam. Het instituut speelde een belangrijke 
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rol bij het verenigen van de democratische oppositie en het intellectuele voor-
bereidende werk voor een levensvatbaar democratisch systeem in Chili na het 
tijdperk-Pinochet.101 Hortensia Allende, weduwe van president Allende, open-
de tijdens een grote internationale Chili-conferentie in 1977 bovendien het Sal-
vador Allende Centrum voor Chileense Volkscultuur in de Rotterdamse Wijn-
haven. Van der Louw was jarenlang voorzitter van deze ontmoetingsplaats 
voor Chilenen en Nederlanders, al was het vooral een erevoorzitterschap.
 Dat Van der Louw protesteerde bij het lossen van Chileense appelen, maar wel 
frequent communistische landen bezocht en pleitte voor het openen van een 
consulaat van de Sovjet-Unie viel bij tegenstanders van de PvdA niet in goede 
aarde.102 Was dat geen sterk staaltje selectieve verontwaardiging van een linkse 
bestuurder? Van der Louw verdedigde zich door Chili als ‘absoluut zwart’ te ka-
rakteriseren. Bij een brede groep van ‘grijze’ landen lag het volgens Van der Louw 
ingewikkelder. Ten aanzien van het Oostblok was gekozen voor een ontspan-
ningspolitiek en voor dialoog.103 Van der Louw leidde in zijn eerste jaren opval-
lend veel delegaties naar Oost-Europa. Kritiek daarop deed hij af als ‘een weinig 
fijnzinnig inspelen op restanten koude-oorlogsdenken’.104 Ook voor 1974 waren er 
vanuit Rotterdam regelmatig delegaties naar Oost-Europese havensteden ge-
reisd. Bovendien was het voor de graanhandel belangrijke Leningrad al sinds 
1966 een zusterstad van Rotterdam.105 Toch speelden voor het college behalve 
economische ook politieke overwegingen wel degelijk een rol. Het wilde met de 
bezoeken aan Oost-Europa bijdragen aan de politiek van ontspanning.106

 Door de kwestie met de rode vlag en Van der Louws demonstratieve Chi-
li-acties verslechterde zijn verstandhouding met het Rotterdamse bedrijfsle-
ven. Een aantal langere speeches die hij in zijn eerste Rotterdamse jaren voor 
een gehoor van ondernemers hield, hielpen evenmin.107 Hij wilde een discussie 
uitlokken over de positie van het bedrijfsleven in de maatschappij. Eén kwestie 
had daarbij zijn bijzondere aandacht. Hij probeerde zijn gehoor er meermalen 
van te overtuigen dat het kapitalisme op gespannen voet stond met democratie. 
Op beslissingen van ondernemers en kapitaalverschaffers was namelijk nauwe-
lijks controle, terwijl die volgens Van der Louw wel consequenties hadden voor 
de welvaart en het welzijn van burgers. Dit rechtvaardigde een sturende rol van 
de overheid en pleitte voor grotere medezeggenschap van werknemers. Zijn 
boodschap, en de wijze waarop hij die bracht, deed denken aan de rede die 
premier Den Uyl in 1974 hield voor het Nederlands Christelijk Werkgeversver-
bond.108 Tot een dialoog leidden zijn speeches nauwelijks, eerder tot vervreem-
ding en een groeiende afstand tot de Rotterdamse ondernemerskringen, 
erkende Van der Louw later zelf.109 
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 De vertegenwoordigers van het Rotterdamse bedrijfsleven leverden publie-
kelijk kritiek op het stadsbestuur. De Rotterdamse kvk uitte meermalen zijn 
onvrede over de verhouding tussen bedrijven en overheid. Er was te weinig 
waardering voor ondernemers en beleidsmatig te weinig aandacht voor haven 
en industrie. In januari 1978 sprak voorzitter Bart Wilton van ‘dogmatisch 
doordrammen over een verpolitiekt beleid’.110 Ook klonk er teleurstelling over 
het feit dat Van der Louw het soms liet afweten op bijeenkomsten van haven-
ondernemers.111 Pieters van de Scheepvaart Vereeniging Zuid achtte het in zijn 
nieuwjaarsrede van 1977 nodig de haven nog eens nadrukkelijk in de aandacht 
van burgemeester Van der Louw aan te bevelen. Hoe anders klonk het ten tijde 
van burgemeester Thomassen, die Pieters in zijn nieuwjaarstoespraken steevast 
had geprezen om zijn inzet voor de haven. In zijn speech van 1979 tapte de 
voorzitter van de havenwerkgeversvereniging echter uit een ander vaatje. Op-
nieuw uitte hij kritiek op de politiek van het college. Maar, zo zei hij, het had 
geen zin elkaar over en weer te blijven bestoken. ‘Open en reëel overleg’ was 
nodig om meer wederzijds begrip te krijgen, en ‘daarmee werd in het afgelopen 
jaar een begin gemaakt’, aldus Pieters.112

 Van der Louw droeg zelf bij aan deze omslag door het initiatief te nemen tot 
een reeks gesprekken op het stadhuis tussen het college en vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven. Op die bijeenkomsten in de eerste helft van 1978 stonden 
allerlei concrete onderwerpen op de agenda, van de toekomstige industrie op 
de Maasvlakte en de verdieping van de geul voor olietankers tot de ontwikke-
ling van een stedelijk economisch plan.113 Het doel was de spiraal van negatieve 
beeldvorming over en weer te doorbreken. In plaats van ‘onnodig gekijf ’, zei 
Van der Louw, moest de aandacht worden gericht op gemeenschappelijke be-
langen.114 Ook kvk-voorzitter Wilton was er veel aan gelegen om de stroeve 
sfeer en het onderlinge wantrouwen weg te nemen.115 De toenadering tot het 
bedrijfsleven vond plaats tegen de achtergrond van groeiende economische 
problemen. Het drong bij het stadsbestuur door dat de werkloosheid in Rotter-
dam sinds kort hoger lag dan het landelijk gemiddelde. De grote Rotterdamse 
scheepswerven hadden al langer grote moeite internationaal te concurreren en 
de gestage opmars van transport in containers maakte steeds meer handen in 
de traditionele stukgoedsector overbodig. De Rotterdamse haven had boven-
dien te leiden onder de stagnatie van de wereldhandel.116

 Een door Van der Louw geleide delegatiereis naar China in het voorjaar van 
1978, met vertegenwoordigers van gemeente en bedrijfsleven, droeg bij aan het 
creëren van onderling begrip. Rotterdam wilde al langer een dergelijke reis 
naar de Volksrepubliek China maken, maar dat kon pas nadat op nationaal 
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niveau voldoende contacten waren gelegd. De tijd was er rijp voor. China stel-
de zich onder leiding van Deng Xiaoping vanaf 1977 in economisch opzicht 
open voor het buitenland. Het land wilde de handel met andere landen opvoe-
ren en kennis en technologie importeren om zo de binnenlandse productie te 
doen laten groeien. Dit bood kansen voor Rotterdam als grootste havenstad ter 
wereld.117 Van der Louw reisde met de delegatie onder meer naar Peking, Sjang-
hai, Kanton en Hongkong, bezocht bedrijven en havens, ontmoette vooraan-
staande Chinese bestuurders en deskundigen en bekeek attracties als de Chine-
se Muur en de Verboden Stad. Ook bezochten ze het mausoleum waar de in 
1976 overleden Mao lag opgebaard, over wie Van der Louw in zijn reisverslag in 
nrc Handelsblad bijzonder positief oordeelde.118 
 Gezamenlijk op reis, in een land ver weg van Rotterdam, het bleken de ide-
ale omstandigheden voor een toenadering tussen Van der Louw en de haven-
ondernemers. Henk Molenaar, adjunct-directeur van het Gemeentelijk Haven-
bedrijf, schreef in zijn reisverslag dat de ondernemers aanvankelijk sceptisch 
waren over wat er van Van der Louw als delegatieleider te verwachten viel. Die 
gereserveerdheid was aan het einde van de reis geheel verdwenen. In de kleine 
uurtjes leek het onderling begrip zelfs door te slaan in het verdoezelen van 
principiële verschillen in maatschappijvisie. ‘Wat in jaren in Rotterdam niet op 
gang leek te kunnen komen,’ zo constateerde Molenaar, ‘slaagde in grote mate 
in 14 dagen aan de andere kant van de aardbol.’119

8.6 Van der Louw met de Rotterdamse delegatie op bezoek in China, 1978. Op de achterste 
rij o.a. havenwethouder Henk van der Pols en kabinetschef Ivo Blom.
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 Tijdens de gezamenlijke borrels na afloop van het officiële programma ont-
stond er een sfeer van openheid waarin een aantal havenbaronnen hun onge-
noegen over Van der Louws functioneren als burgemeester bij hem op tafel 
legde. Zelfs over zijn soms weinig representatieve kledingstijl werden opmer-
kingen gemaakt.120 Ivo Blom, Van der Louws nieuwe kabinetschef, speelde als 
een soort oliemannetje een belangrijke rol in dat proces.121 Opnieuw bleek hoe 
belangrijk goede persoonlijke relaties voor Van der Louw waren. Hij liet zijn 
eerder geuite opvattingen niet een-twee-drie varen, maar bleek nu wel degelijk 
open te staan voor de geuite kritiek. Jaren later schreef Van der Louw zelfs dat 
de havenondernemers hem er toen van overtuigden dat hij meer een haven-
burgemeester moest zijn – een betrekkelijk laat inzicht voor een burgemeester 
met de grootste haven ter wereld in zijn gemeente.122 De politieke verschillen 
van inzicht bleven ook na de reis naar China bestaan, maar werden in belang-
rijke mate gedempt door de verbeterde persoonlijke verhoudingen die ont-
stonden tijdens buitenlandse reizen.
 De reis droeg ook bij aan intensievere contacten met China. In 1979 sloten 
Rotterdam en Sjanghai, China’s belangrijkste havenstad, een officiële vriend-
schapsrelatie. Van der Louw leidde later als burgemeester nog delegaties naar 
onder meer Mexico, de Verenigde Staten, Japan en Brazilië. Volgens Stuiveling 
vond hij reizen ‘verschrikkelijk’ en gedijde hij het best als hij zich omringd wist 
met een sfeer van gezelligheid. Van der Louw zag er enorm tegen op om uit zijn 
vertrouwde omgeving te moeten stappen.123 Zijn gebrek aan reislust was op-
merkelijk voor een burgemeester met een wereldhaven binnen de gemeente-
grenzen. Meer in het algemeen waren officiële ontvangsten en andere represen-
tatieve verplichtingen niet erg aan hem besteed. Soms viel al na een kwartier 
duidelijk van zijn gezicht te lezen dat hij het allemaal maar niks vond.124 ‘Bij 
veel gelegenheden zeg je louter gemeenplaatsen,’ meende Van der Louw zelf. 
‘Dan hoor je jezelf praten, ontkleuren, routinematig worden.’125

 De reis naar Brazilië in april 1981 was zijn laatste als burgemeester. Sinds 
1964 was daar een autoritair militair regime aan de macht, waardoor het be-
zoek gevoelig lag. In 1975 had Van der Louw het land nog in één adem ge-
noemd met Chili en Spanje, hoewel hij een paar jaar later zei dat een reis naar 
Brazilië voor hem niet ondenkbaar was.126 Rond 1980 was er een fragiel proces 
van democratisering gaande. Uiteindelijk werd pas besloten tot de reis nadat 
Van der Louws assistent Stuiveling en een vertegenwoordiger van de kvk een 
oriënterend bezoek aan Brazilië hadden gebracht. Stuiveling vernam daar van 
oppositionele politici en vakbondsmensen dat een bezoek uit Rotterdam niet 
als een steek, maar juist als een steun in de rug zou worden ervaren. De reis 
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stond niet alleen in het teken van promotie van de haven. Van der Louw voerde 
ook gesprekken met vertegenwoordigers van de oppositie in Brazilië, onder 
meer met vakbondsleider Lula da Silva, die ruim twintig jaar later president 
werd van het land.127 Volgens Stuiveling maakte het indruk op het bedrijfsleven 
dat Van der Louw zich zozeer inspande om in de gemeenteraad breed draag-
vlak te creëren voor de reis.128 Het liet zien dat Van der Louw aan het einde van 
zijn burgemeestersloopbaan meer een havenburgemeester was geworden.

Privéperikelen

Het Rotterdamse PvdA-college begon in 1978 aan zijn tweede termijn.129 De 
sociaaldemocraten versterkten zelfs hun absolute meerderheid in de gemeen-
teraad door bij de verkiezingen een zetel winst te boeken. Die uitslag was een 
steun in de rug voor het door Van der Louw geleide stadsbestuur. In de pers 
verschenen positieve artikelen over de wijze waarop hij het ambt uitoefende. Er 
klonk weliswaar kritiek op Van der Louw, schreef Hans Smits in Vrij Neder-
land. Zo vond rechts dat hij te veel socialist en niet representatief was, persoon-
lijkheid en allure van voorgangers miste en te veel aan wethouders overliet. Ter 
linkerzijde was te horen dat hij niet meer radicaal en te zeer op harmonie was 
gericht en dat hij zich snel liet inpakken. Die kritiek viel volgens Smits echter 
in het niet bij de lof die Van der Louw van alle kanten kreeg toegezwaaid, voor-
al voor de wijze waarop hij het beleid dichter bij de bevolking bracht en 
openstond voor iedereen, in toenemende mate ook voor het bedrijfsleven.130

 In de privésfeer kende Van der Louw in die tijd een minder gelukkige periode. 
In 1977 ging zijn vrouw Corinna bij hem weg. Het huwelijk stond al voor zijn 
burgemeesterschap op springen, niet in de laatste plaats door zijn buitenechtelij-
ke affaires. Vanaf het begin van hun relatie ging hij vreemd. Steeds weer merkte 
Corinna dat hij met andere vrouwen naar bed ging. Dat wrong bij haar. Dat zij 
daarnaast grotendeels verantwoordelijk was voor de opvoeding van de kinderen 
en steeds moest inschikken voor de carrière van haar man kon zij maar moeilijk 
accepteren.131 In 1974 had ze ondanks veel bezwaren uiteindelijk ingestemd met 
Van der Louws keuze voor Rotterdam. In juni 1975 verhuisden ook Corinna en 
hun twee zonen Milan en Pétar naar de Maasstad. Na een lange zoektocht naar 
een geschikte woning trok het gezin Van der Louw alsnog in de villa aan de Ring-
vaartseweg 134, die eerder was bewoond door Thomassen. Een ruim vrijstaand 
huis met een grote tuin, maar in hun ogen wat afgelegen en minder gezellig dan 
hun woning in Hoevelaken.132 
 Corinna had er geen geheim van gemaakt dat zij er weinig in zag om bij re-
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presentatieve gelegenheden aan de zijde van haar man te verschijnen. Ze wilde 
niet dienen als decorum. Dat hun relatie op dat moment al niet sterk meer was, 
hielp daarbij niet. Ze liet haar man soms lang in onzekerheid of zij al dan niet 
meeging.133 Hoewel ze selectief was, ontkwam ze niet helemaal aan representa-
tieve taken. Ze zat aan bij diners, ging mee op wijkbezoeken en voerde zo nu en 
dan een opening uit. Haar ongemak bij dergelijke activiteiten bleek uit een toe-
spraak die ze hield bij de opening van een tentoonstelling over vrouweneman-
cipatie in het Lijnbaancentrum, een experimentele expositieruimte. Ze vond 
het ‘vreselijk’ om daar te moeten spreken, vertelde ze eerlijk. Ze deed het omdat 
ze het thema van de tentoonstelling belangrijk vond.134 
 André en Corinna deelden, ondanks hun relatieperikelen, veel interesses. Co-
rinna was actief bij het Rotterdamse Chili-comité en ging parttime werken bij de 
Stichting Musische Vorming in Rotterdam.135 Van der Louw was kort na zijn in-
stallatie voorzitter geworden van de Nederlandse Stichting Kunstzinnige Vor-
ming (nskv). Zijn Hoevelaakse vriend Maurice Koopman was werkzaam bij 
deze stichting en had hem voor deze functie gevraagd.136 De nskv stimuleerde 
het inzetten van kunst en kunstenaars voor de persoonlijke ontwikkeling van 
mensen, jongeren in het bijzonder. Cultuurparticipatie en creatieve vorming als 
emancipatiemiddel, zo was de gedachte.137 Als burgemeester steunde Van der 
Louw van harte dat er veel geld werd vrijgemaakt voor kunstzinnige vorming in 
Rotterdam. Socialistische cultuurpolitiek moest wat hem betreft niet zozeer ge-
richt zijn op het streven naar vernieuwing in de kunst, maar op het inhalen van 
maatschappelijke achterstanden.138 De culturele opvoeding die André en Corinna 
hadden genoten bij de ajc klonk in hun idealen duidelijk door. 
 De opvoeding van zijn eigen kinderen verliep voor Van der Louw bepaald 
niet zonder zorgen. Corinna nam in de prakrijk van alledag het leeuwendeel 
van de opvoeding voor haar rekening. Zij onderkende, meer dan Van der Louw, 
dat hun antiautoritaire opvoedingsstijl niet altijd goed uitpakte bij hun zonen. 
Het viel haar vervolgens zwaar alsnog normen te stellen en grenzen te bewa-
ken.139 In Hoevelaken waren ze vanwege problemen met het accepteren van het 
gezag van leraren al eens van school veranderd, in Rotterdam gingen Milan en 
Pétar naar de Vrije School. Geen van beiden maakte zijn schoolopleiding af. 
Voor Van der Louw was dit een grote teleurstelling. Hij had graag gezien dat 
zijn zoons waren gaan studeren, mede omdat hij die kans zelf niet had gehad.140

 André en Corinna probeerden met relatietherapie de lucht te klaren, maar 
dat bood geen uitkomst.141 Na een ‘periode van langdurig praten, aarzelen en 
opnieuw beginnen’ besloot Corinna in het begin van 1977 elders te gaan wo-
nen.142 Zij logeerde enige tijd bij Kombrink en zijn vrouw, alvorens ze een eigen 
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plek vond. Een definitieve beslissing wilden ze aanvankelijk nog niet nemen, 
maar de maanden die volgden waren voor beiden uiterst moeilijk, emotioneel 
en vol ruzies. Milan herinnert zich dat er bij zijn vader thuis aanzienlijk meer 
whiskyflessen leeg gingen dan normaal.143 Van der Louws privéomstandighe-
den hadden ook gevolgen voor zijn publieke functioneren. In de herfst van 
1977 werd een reis naar de Verenigde Staten afgezegd. Hij bleef aan het werk, 
maar beperkte dat tot het stadhuis.144 Uiteindelijk bleek de breuk definitief. Een 
vechtscheiding volgde; de rechter moest een einde maken aan onenigheid over 
geldzaken.145 De kinderen gingen na de scheiding bij hun moeder wonen, al 
verbleven ze ook regelmatig bij hun vader. Milan ging al op vijftienjarige leef-
tijd op zichzelf wonen.146 Corinna kreeg na enige tijd een verhouding met Hans 
Simons, gemeenteraadslid in Rotterdam voor de ppr, vanaf 1979 voor de PvdA. 
Het zal voor Van der Louw geen prettige situatie zijn geweest dat een raadslid 
via zijn ex-vrouw veel over hem te weten kon komen. Toch liet Van der Louw, 
afgezien van het begin, nooit iets van weerspannigheid blijken naar Simons.147

 Na de breuk wisselden de vriendinnen elkaar in rap tempo af bij Van der 
Louw. Soms nam hij zijn zoons mee naar een nieuwe vriendin om daar de 
nacht door te kunnen brengen.148 In 1978 ontmoette hij Hetty Verdelman op 
een officiële gelegenheid waar hij als burgemeester moest spreken. Hij hoorde 
haar tijdens de receptie met een vriendin Frans spreken en vroeg of zij hem 
wellicht Franse les wilde geven. Deze flirt – in Franse les bleek hij niet geïnte-
resseerd – mondde uit in een jarenlange relatie. Zij trok al snel bij Van der 
Louw in en begeleidde hem bij publieke gelegenheden.149 Hij kon in zijn jonge 
jaren al slecht tegen alleen zijn, dat was sindsdien niet veranderd.150 
 Hetty was zeven jaar jonger dan Van der Louw en werkte als secretaresse bij 
het Europees Octrooibureau in Rijswijk. Politiek stond zij lijnrecht tegenover 
Van der Louw. Zij stemde vvd, maar dat bleek geen probleem. In tegenstelling 
tot Corinna genoot Hetty ervan om Van der Louw te begeleiden bij zijn repre-
sentatieve taken als burgemeester. Zij vond dat hij bij dergelijke gelegenheden 
netjes voor de dag moest komen en wees hem erop dat hij niet alleen burge-
meester was voor Crooswijk en het Oude Westen, maar ook voor de havenba-
ronnen. De corduroy pakken, toch al niet meer zo modieus aan het einde van 
de jaren zeventig, bleven in de kast. Ook stimuleerde zij Van der Louw aan zijn 
lijn te werken. Zijn wekelijkse inspanningen op de tennis- en squashbaan ble-
ken niet afdoende. Zij gaf hem enige tijd zelfs elke ochtend een injectie, via een 
arts verkregen, waarna hij – tijdelijk – heel wat kilo’s kwijtraakte.151

 Omdat de representatieve verplichtingen zoveel vroegen, bleef Van der 
Louw in zijn vrije tijd graag thuis. Hij nam vaak stukken mee naar huis, maar 
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met het werk was het vaak wel gedaan als hij van het stadhuis thuiskwam. Lie-
ver zat hij op de grond voor de bank, met kranten en tijdschriften op schoot en 
een schuin oog op de televisie. Hij keek vooral graag naar actualiteitenpro-
gramma’s en films. Daarnaast besteedde hij veel tijd aan het onderhouden van 
contacten binnen de PvdA. De informele overleggen met politieke geestver-
wanten gingen ten tijde van zijn burgemeesterschap gewoon door.152 In Rotter-
dam ontwikkelde hij bovendien een aantal nieuwe vriendschappen, met name 
met Kees de Groen, burgemeester van Spijkenisse, en diens vrouw Mieke en de 
Rotterdamse kunstenaar Tony Burgering.153

 Niet lang nadat André van der Louw een relatie met Hetty kreeg, verhuisden 
zij naar een woning aan de Kralingseweg 372, toen nog aan de rand van Rotter-
dam. Hij had de Hoevelaakse architect Jan Verhoeven in de arm genomen om 
het huis te ontwerpen. De bijzondere woning had de vorm van een achthoek en 
lag met twee andere huizen rond een binnenhof.154 Van der Louw probeerde 
aanvankelijk Kombrink en Peper te interesseren voor de andere twee wonin-
gen. Drie bevriende socialisten bij elkaar op een stuk grond met riante huizen 
– Kombrink, en uiteindelijk ook Peper, zagen ervan af.155 Ook als burgemeester 
stimuleerde Van der Louw meer variatie in de architectuur in Rotterdam. 
Kleinschalige ontwerpen, veelvormigheid, afwisseling en differentiatie droe-
gen bij aan een menselijker woonomgeving, betoogde hij in de gemeenteraad.156 
Hij nodigde architecten uit om in het college een presentatie te geven over 
‘nieuwe woonvormen’ en mengde zich in de steeds terugkerende discussies 
over woningbouw in de stadsvernieuwingsgebieden.157 Qua architectuur waren 
de mogelijkheden daar beperkt omdat de huren laag moesten blijven. Een van 
de bekendste experimentele ontwerpen uit deze periode waren de kubuswo-
ningen van Piet Blom, die later een Rotterdamse toeristische attractie zouden 
worden. Er moest in het college een stemming aan te pas komen voordat tot de 
bouw werd besloten, Van der Louw behoorde tot de voorstemmers.
 Ook het wijkje dat Verhoeven ontwierp voor het voormalige Heliportterrein 
aan de Hofdijk was opmerkelijke architectuur. Van der Louw was een groot fan 
van Verhoeven sinds hij in Hoevelaken in een huis van hem woonde. Hij wilde 
graag dat Verhoeven een groot project in zijn stad zou krijgen en wist wethou-
der Mentink daarvan te overtuigen.158 Van der Louw zag in dat de kleinschalige 
bouw van Hoevelaken niet één op één naar Rotterdam over te plaatsen was, 
maar die kon volgens hem wel ter inspiratie dienen.159 Het in 1981 opgeleverde 
resultaat viel zeker op en werd in de volksmond al snel kabouterdorp of Klein 
Volendam genoemd. Het was een soort labyrint van geschakelde woningen 
met scherpe rode puntdaken, galerijen op verschillende lagen, binnenpleinen, 
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een autoluwe straat en bruggen over grachten. De buurt lag als een enclave in 
een buurt die werd gedomineerd door modernistische hoogbouw. Toen de dis-
cussie over de noodzaak van kleinschaligheid in de stad in de jaren tachtig op 
de achtergrond raakte, werd Verhoevens ontwerp als toonbeeld van ‘nieuwe 
truttigheid’ weggezet.160

Lastige kwesties voor een linkse burgemeester: de affaire-Kalma en de staking 
van 1979

‘Ik wil niet rechts of gematigd gevonden worden,’ zei Van der Louw in een in-
terview vlak voor hij burgemeester werd.161 In Rotterdam kreeg hij met een 
aantal vraagstukken te maken waarmee hij het juist vanwege zijn linkse politie-
ke signatuur lastig had. Twee voorbeelden springen er wat dat betreft uit: de 
kwestie van de links-radicale politiehoofdinspecteur Bouwe Kalma en de ha-
venstaking van 1979. Van verschillende kanten werd aangedrongen op stevig 
ingrijpen, maar Van der Louw zocht in beide situaties naar alternatieve wegen 
– naar oplossingen die geen afbreuk zouden doen aan zijn progressieve imago.
 In 1978 noemde Van der Louw de kwestie-Kalma de ‘moeilijkste zaak’ in zijn 
burgemeestersloopbaan.162 Kalma was hoofdinspecteur en chef van de zeden- 
en kinderpolitie in Rotterdam. In de jaren vijftig was hij betrokken bij de vre-
desbeweging De Derde Weg en eind jaren zestig werd hij lid van de psp. Sinds 
1973 vertegenwoordigde hij die pacifistische partij in de Rijnmondraad. Een 
journalist tekende toen al uit zijn mond op dat zijn loopbaan bij de politie be-
trekkelijk was, in tegenstelling tot zijn politieke overtuiging.163 Kalma’s links-ra-
dicale opvattingen en onverzettelijke houding maakten hem uiteindelijk tot 
een paria binnen het Rotterdamse korps. Sympathisanten zagen in hem juist 
een principiële voorvechter van vrije meningsuiting voor ambtenaren.
 Van der Louw kreeg voor het eerst direct te maken met een actie van Kalma 
in mei 1976. De hoofdinspecteur had twee telegrammen verstuurd naar aanlei-
ding van de strijd om de abortuskliniek Bloemenhove in Heemstede. De kwes-
tie-Bloemenhove verdeelde het kabinet-Den Uyl tot op het bot, confessionelen 
en sociaaldemocraten stonden lijnrecht tegenover elkaar. Minister van Justitie 
Van Agt (kvp) wilde de kliniek laten sluiten. De beambten van het Openbaar 
Ministerie die de behandelkamers wilden verzegelen, werden echter tegenge-
houden door tijdig opgetrommelde vrouwelijke actievoerders. Die versperring 
werd opgeworpen na een waarschuwend telefoontje van PvdA-minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne Irene Vorrink, nog tijdens de kabinetsver-
gadering waarin de kwestie werd besproken.164 Kalma stuurde een telegram 
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met een boodschap van solidariteit aan de bezetters. Ook de politie in Heem-
stede ontving die dag een telegram van hem: ‘Bezint eer ge begint met uitvoe-
ring inquisitiemethoden minister van justitie.’165 
 Van der Louw zat met de politieke actie van de hoofdinspecteur in zijn 
maag. Hij zat in de Bloemenhove-kwestie op dezelfde politieke golflengte als 
Kalma, maar de korpsleiding drong aan op een disciplinair onderzoek door de 
rijksrecherche. De crux was dat Kalma de telegrammen niet alleen met zijn 
naam, maar ook met zijn functie had ondertekend. Ook volgens Van der Louw 
wekte dat bewust of onbewust de indruk dat hij als politieambtenaar namens 
het korps, of delen daarvan, sprak. Van der Louw vroeg het gewenste onder-
zoek aan, maar trok dat verzoek weer in na een gesprek met Kalma en diens 
linkse raadsman P.H. Bakker Schut. Het bleef bij een terechtwijzing. Van der 
Louw wees er ‘nadrukkelijk’ op dat zijn handelen niet werd ingegeven door 
instemming met het beleid van Van Agt.166 
 Een jaar later volgde een nieuw incident. Kalma onthulde op een psp-mani-
festatie in Waddinxveen dat de Rotterdamse politie een discriminerend proef-
formulier gebruikte. Verbalisanten moesten bij het afnemen van een pro-
ces-verbaal aankruisen in hoeverre een arrestant beantwoordde aan typeringen 
als hippie, homofiel, zigeuner, gastarbeider en jood. Kalma had hier eerder al 
tegen geprotesteerd in een brief aan hoofdcommissaris A. Vermeij, maar nooit 
antwoord gekregen. Vermeij beweerde echter dat Kalma van zijn chef monde-
ling antwoord had gehad. Kalma noemde dit vervolgens publiekelijk een ‘aper-
te leugen’.167 Van der Louw vond ook dat het formulier nooit in gebruik geno-
men had mogen worden, maar liet Kalma weten dat de discussietoon hem niet 
aanstond. In plaats van publiekelijk zijn onvrede te spuien, hoezeer dat ook zijn 
goed recht was, had Kalma zich bij hem moeten beklagen. Dan had hij maatre-
gelen kunnen treffen, aldus Van der Louw.168

 De wijze waarop de hoofdinspecteur zich uitte leidde tot onrust in het Rotter-
damse korps. De situatie kwam op scherp te staan nadat Kalma in oktober 1977 
deelnam aan een demonstratie bij het West-Duitse consulaat in Rotterdam. Het 
was een protest tegen het optreden van justitie in de Bondsrepubliek tegen de 
Rote-Armee-Fraktion (raf). Drie prominente raf-gevangenen hadden enkele 
dagen daarvoor zelfmoord gepleegd, maar volgens de demonstranten waren ze 
in hun isolatiecel vermoord. De demonstratie vond plaats op de dag van de be-
grafenis. ‘Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit,’ scandeerde Kalma 
samen met anderen. Enkele demonstranten scholden agenten uit voor fascisten 
en ss’ers, zonder dat Kalma daar op enigerlei wijze afstand van nam.
 Nu was de beer los. Een golf van verontwaardiging viel Kalma ten deel. Een 
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maand eerder was in Utrecht juist een Nederlandse politieagent doodgescho-
ten door een raf-terrorist en nu sympathiseerde een collega openlijk met de 
raf? Dat laatste ontkende Kalma later, maar die indruk was in elk geval ge-
wekt. Vier Rotterdamse politiebonden tekenden protest aan tegen Kalma’s op-
treden, collega’s zeiden het vertrouwen in hem op en hoofdcommissaris Ver-
meij adviseerde Van der Louw om Kalma te schorsen. Bovendien drong de 
Rotterdamse officier van justitie er bij zijn chef in Den Haag op aan zich met de 
zaak te bemoeien. Procureur-generaal W.A. van der Feltz was van justitiezijde 
verantwoordelijk voor de Rotterdamse hoofdinspecteur Kalma. Hij wilde dat 
de Rotterdamse burgemeester Kalma zou vervangen.169 Van der Louw liet pu-
bliekelijk zijn irritatie blijken over deze interventie van justitie, zonder dat 
vooraf met hem was gesproken.
 Er klonken ook andere geluiden. Gemeenteraadsleden van de PvdA en psp 
informeerden of het college ook vond dat het recht op demonstreren voor ie-
dereen gold. Zij meenden dat Kalma’s meelopen in een demonstratie zijn func-
tioneren op geen enkele wijze mocht beïnvloeden.170 Honderden mensen gin-
gen in Rotterdam de straat op tegen de dreigende schorsing van Kalma. De 
leuze ‘Van der Louw, waar is je linkse imago nou’ klonk voor het stadhuis.171 
Een maand later demonstreerden tweeduizend sympathisanten in de binnen-
stad ten gunste van Kalma en voor het recht op vrije meningsuiting voor alle 
ambtenaren. Ook ontving Van der Louw vele brieven waarin hij werd aange-
spoord niet toe te geven aan de wens van de procureur-generaal.172

 Van der Louw voerde met zijn assistent Stuiveling vele gesprekken over de 
kwestie.173 Hij besloot de druk om Kalma te schorsen of te ontslaan te trotseren 
en liet het bij een officiële berisping. Van der Louw toonde, wederom, tot op 
zekere hoogte begrip voor Kalma’s politiek-inhoudelijk opvattingen, maar niet 
voor de wijze waarop Kalma die uitte. Ook Van der Louw was ongerust ‘over 
bepaalde ontwikkelingen in West-Duitsland’. Hij erkende volledig het recht op 
demonstratie, ook voor ambtenaren. Niettemin nam hij het Kalma kwalijk dat 
hij geen afstand had genomen van de scheldpartijen tegen zijn collega’s tijdens 
de demonstratie en met bovengenoemde leuze de schijn had gewekt solidair te 
zijn met de drie raf-leden.174 In de gemeenteraad verklaarde Van der Louw dat 
hij wilde voorkomen dat ambtenaren zouden kunnen gaan denken dat hun 
schorsing of ontslag boven het hoofd zou kunnen hangen als zij hun mond 
opendeden.175 
 Daarmee was de kous nog niet af. De Haagse procureur-generaal koos de kant 
van het korps en meende dat het voor Kalma onmogelijk was om nog normaal te 
kunnen functioneren vanwege de verstoorde relatie met zijn collega’s, van hoog 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   240 19-03-19   15:37



241

burgemeester van rotterdam

tot laag. Daar leed het recherchewerk onder. De door Van der Louw voorgestelde 
maatregelen, zoals de inschakeling van een organisatieadviesbureau om het con-
flict op te lossen, boden op korte termijn geen soelaas. Van der Feltz gaf de Rot-
terdamse burgemeester daarom officieel opdracht Kalma te vervangen.176 Van 
der Louw bood de inspecteur daarop een andere functie aan, maar Kalma vroeg 
zelf ontslag aan bij de Rotterdamse politie. Na de beslissing van de procureur-ge-
neraal was er volgens hem geen basis van vertrouwen meer om nog langer bij de 
politie te kunnen werken.177 Desondanks besloot Van der Louw in beroep te gaan 
tegen de opdracht van Van der Feltz. Dat beroepschrift trok hij weer in nadat 
minister van Justitie Job de Ruiter (cda) tijdens een debat in de Tweede Kamer 
het optreden van de procureur-generaal billijkte, maar deels ‘ongelukkig’ noem-
de. Volgens Van der Louw was dit hét moment om terug te krabbelen. Als hij 
ongelijk zou krijgen van de Raad van State, en die kans achtte zijn juridisch advi-
seur zeer groot, dan zou dat worden uitgelegd als een nederlaag voor hem. Nu 
kon Van der Louw bij het intrekken van het beroepschrift verwijzen naar de op-
merking van de minister.178

 Van der Louw moest in de kwestie-Kalma laveren tussen wat van een pro-
gressieve burgemeester verwacht kon worden, de harde opstelling van de 
korpsleiding en justitie en de principiële denktrant van de linkse hoofdinspec-
teur.179 Hij vond het niet eenvoudig om zijn positie in dit krachtenveld te bepa-
len, maar kwam er uiteindelijk zonder noemenswaardige scheerkleuren af. 

8.7 Gesprek tussen Bouwe Kalma en Van der Louw na deelname aan demonstratie n.a.v. 
dood raf-gevangenen, november 1977.
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 Noemde Van der Louw in 1978 de kwestie-Kalma de moeilijkste uit zijn bur-
gemeestersloopbaan, in 1979 werd hij in Rotterdam geconfronteerd met het 
langste naoorlogse arbeidsconflict in Nederland: een wilde sleepboot- en ha-
venstaking. Die begon op 22 augustus 1979 toen zo’n vijfhonderd werknemers 
van sleepbootbedrijf Smit Internationale meer loon eisten. Ze kwamen er tot 
hun ontsteltenis achter dat hun nettosalaris als gevolg van een recent afgesloten 
cao was gedaald. Communist Cor van der Zanden voerde de stakers aan. De 
vakbonden, die inzetten op een beleid van loonmatiging en solidariteit tussen 
werkenden en niet-werkenden, distantieerden zich van de stakers. Er werd niet 
uitgekeerd uit de stakingskas.180 Enkele dagen later legden ook duizenden ha-
venarbeiders in de stukgoedsector het werk neer. Ook zij wilden meer loon 
afdwingen. Zij werkten in een haventak die door de opkomst van de container 
onder toenemende druk stond. Eerder dat jaar was een voorstel voor een nieu-
we haven-cao, door de Vervoersbonden aan hun leden voorgelegd, afgewezen. 
Begin september bereikten de bonden, met de staking op de achtergrond, een 
voor de werknemers gunstiger cao-akkoord.181 Dit haalde de angel uit het con-
flict in de stukgoedsector. Een kern van radicale stakers wilde met verder gaan-
de eisen nog doorgaan, maar uiteindelijk hervatten alle havenarbeiders na vier 
weken staken het werk. 
 De sleepbootstaking kwam pas half oktober ten einde, na bemiddelingen 
van het Rotterdamse Havenbedrijf. De definitieve oplossing werd gevonden 
tijdens een bespreking op het stadhuis op uitnodiging van Van der Louw. De 
sleepbootwerknemers kregen een eenmalige uitkering van duizend gulden 
netto, een miljoen in totaal, merkwaardigerwijze voorgeschoten door de ge-
meente. kvk-voorzitter Wilton zegde aan Van der Louw toe dat geld aan werk-
geverszijde bijeen te krijgen, maar die belofte bleek boterzacht. Het bedrijfsle-
ven liet Wilton in de kou staan. Het stadsbestuur besloot het voorschot terug te 
verdienen met een verhoging van de haventarieven.182

 Voor Van der Louw, zoon van een vakbondsman, was deze stakingsperiode 
een netelige tijd. De PvdA distantieerde zich van de wilde staking, om dezelfde 
redenen als de fnv.183 De Rotterdamse burgemeester stond politiek gezien zeker 
niet op één lijn met het actiecomité van de stakers, dat bestond uit een menge-
ling van communistische, maoïstische en andere links-radicale arbeiders. Van 
der Louw wilde niettemin voorkomen dat hij, verantwoordelijk voor het optre-
den van de politie, als stakingsbreker te boek zou komen te staan. Hij liet agen-
ten in eerste instantie de-escalerend en terughoudend optreden. De politie 
moest voortdurend in contact blijven met de leiders van het actiecomité, af-
spraken maken over procedures bij moeilijkheden en mocht niet ingrijpen 
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voordat overleg met Van der Louw was gevoerd. Agenten stonden tijdens de 
staking zaken toe die in normale omstandigheden niet zouden worden getole-
reerd en de politie trad alleen op indien bedrijven bereid waren aangifte te 
doen.184 Ongeruste Tweede Kamerleden stelden hierdoor vragen over de be-
scherming van werkwilligen in Rotterdam.185 Vanaf half september probeerde 
het actiecomité op steeds agressievere wijze de staking in de stukgoedsector 
aan de gang te houden en met bedrijfsbezettingen zelfs te laten overslaan naar 
de containeroverslag. Hier druiste het stakingsrecht van de ene werknemer in 
tegen het recht om te werken van de ander. Van der Louw gaf een ‘doorwerkga-
rantie’ aan containeroverslagbedrijven en liet de politie in nauw overleg met de 
hoofdcommissaris preventief aanwezig zijn bij stukgoedbedrijven waar con-
flicten werden verwacht.186 
 Toen stakers op 19 september aan de poorten van de containerbedrijven 
Unit Centre en ect verschenen stuurde Van der Louw de Mobiele Eenheid 
(me) op hen af. Een angstaanjagende situatie, volgens Riezenkamp, die als ha-
venwethouder bij de stakingsperikelen betrokken was, ook voor Van der 
Louw.187 Er werd gevochten, stakers gooiden met stenen naar de me, die op haar 
beurt met groot vertoon charges uitvoerde. Arrestaties en gewonden over en 
weer waren het gevolg. Enkele weken later liet Van der Louw de me opnieuw 
ingrijpen, toen stakers een sleepboot met werkwilligen van Smit enterden en 
aan boord vechtpartijen veroorzaakten. Een politieboot zette de achtervolging 
in en de me overmeesterde de kapers. De geleidelijke opbouw van de politiebe-
moeienis legitimeerde het gewelddadige optreden in de latere fases van de sta-
king, concludeerde de politie naderhand.188

 Van der Louw creëerde gedurende de staking actief draagvlak voor zijn open-
bareordebeleid en wist zich steeds gesteund door de overgrote meerderheid van 
de Rotterdamse gemeenteraad. Hij riep de Commissie voor Politieaangelegenhe-
den en Openbare Orde meermalen ter advies bijeen, een novum in de Rotter-
damse politiek. De partijen waren hierdoor van tevoren op de hoogte van het 
beleid en konden hun opvattingen hierover delen. Ze kregen zo het gevoel mede-
verantwoordelijkheid te dragen.189 Alleen de cpn nam na het harde optreden 
door de me afstand van het politiebeleid. Tijdens het spoeddebat de volgende dag 
liepen de emoties hoog op, ook bij Van der Louw. Hij liet na herhaaldelijk waar-
schuwen de publieke tribune wegens ordeverstoringen ontruimen.190 
 Hij wilde ook de communicatielijnen met de stakers niet afsnijden. Van der 
Louw weigerde lange tijd om formeel als bemiddelaar in het arbeidsconflict op 
te treden, ook al verzochten de stakingsleiders hem die rol op zich te nemen. ‘Je 
kunt niet tegelijkertijd praten en de politie laten optreden,’ vond Van der 
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Louw.191 Wel probeerde hij zo lang mogelijk on speaking terms te blijven met de 
leidende figuren.192 Toen zo’n tweeduizend stakende havenarbeiders naar het 
stadhuis trokken om hun eisen kracht bij te zetten, ontving Van der Louw een 
kleine delegatie voor een gesprek. De 23-jarige Paul Rosenmöller, jaren later 
partijleider van GroenLinks, was een van hen. Hij was als lid van een kleine 
maoïstische groepering havenarbeider geworden en gekozen tot een van de 
vier actieleiders. Van der Louw wist volgens Rosenmöller in het gesprek een 
goede en vertrouwelijke sfeer te creëren, hoewel het overleg niet veel verder 
voerde dan het verkennen van elkaars posities met het oog op een oplossing 
van het conflict.193 Ook de dag na de confrontatie met de me stond Van der 
Louw open voor een onderonsje met de leiders van het actiecomité, die hem in 
felle bewoordingen bekritiseerden.194 De radicale stakers voelden zich door 
Van der Louw verraden.195 Zijn verbeterde verstandhouding met vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven wierp haar vruchten af tijdens de staking. 
Hoewel er zo nu en dan kritiek was vanuit het bedrijfsleven op het terughou-
dende optreden van de politie, oordeelde kvk-voorzitter Wilton positief over 
het beleid van de burgemeester tijdens de staking.196 
 In zijn installatierede had Van der Louw tegen Rotterdamse ondernemers 
gezegd meer te geloven in ‘contact’ dan ‘in het bij voorbaat hanteren van de 
botte machtsbijl’. Tijdens de sleepboot- en havenstaking liet hij zien dat dit 
principe ook gold voor stakende arbeiders, maar dat hij er niet voor terug-
deinsde hard op te treden indien hij dat noodzakelijk achtte.

8.8 Delegatie van stakingsleiders op bezoek op het stadhuis. V.l.n.r. wethouder Riezen-
kamp, Van der Louw, Jim Stavinga (staand) en Paul Rosenmöller, 12 september 1979.
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Groeiende maatschappelijke problemen

Het vvd-raadslid Koning had het zich in december 1977 al publiekelijk afge-
vraagd: inspireerde Van der Louw het gemeentebestuur en de Rotterdamse be-
volking wel voldoende om de stad uit het slop te halen?197 Van der Louw onder-
kende een jaar later in een raadsvergadering dat de problemen in Rotterdam 
toenamen.198 De werkloosheid groeide en er was weinig perspectief voor de 
veelal laagopgeleide bevolking. Drugsverslaafden zorgden voor veel overlast in 
sommige buurten. Het groeiende aantal immigranten onder de Rotterdam-
mers zorgde voor maatschappelijke spanningen. Deze vraagstukken speelden 
soms al langer en ook andere grote steden worstelden ermee. Niettemin dron-
gen de problemen zich in de laatste jaren van Van der Louws burgemeester-
schap sterk op. Het linkse college had vanaf 1974 vol ingezet op stadsvernieu-
wing in de oude wijken. Maar omdat er vooral sociale huurwoningen werden 
gebouwd voor de lagere inkomensgroepen, verbeterden de buurten in sociaal- 
economisch opzicht niet. De investeringen in de fysieke omgeving losten de 
sociale problemen niet op.199 De problemen van de grote stad concentreerden 
zich net als voorheen in de oude wijken, moest ook Van der Louw aan het be-
gin van de jaren tachtig constateren.200 Deed hij genoeg om nieuw elan aan de 
stad te geven?
 Als gevolg van de toenemende werkloosheid kreeg het stadsbestuur vanaf 
1978 geleidelijk meer oog voor de Rotterdamse economie. De haven als vanzelf-
sprekend trekpaard van de economie, die gedachte verdween.201 Voor dergelijke 
geruststellende denkbeelden was na de tweede oliecrisis in 1979 al helemaal wei-
nig reden meer. Havenuitbreiding was voorlopig niet aan de orde. Er werden 
wel een aantal projecten geïnitieerd die de kwaliteit van de haven moesten ver-
beteren, zoals het doorsteken van de afsluitdam van de Hartelsluis, de aanleg 
van een containerterminal op de Maasvlakte en de verdieping van de zoge-
noemde oliegeul, waardoor de haven weer bereikbaar werd voor de grootste 
tankers.202 Daarmee waren de economische problemen echter niet verholpen. 
De werkloosheid groeide tot 15 procent in 1981, 5 procent boven het landelijke 
gemiddelde.203 Het linkse stadsbestuur besefte dat de economische perspectie-
ven ook structureel niet gunstig waren, zeker voor werknemers in kwetsbare 
sectoren als het stukgoed en de scheepsbouw. Maar volgens toenmalig haven-
wethouder Riezenkamp wist het college daar in die jaren niet goed raad mee.204

 De Rotterdamse werkloosheid liep nog versneld op doordat kleine bedrijven 
en winkels, die vaak al onder druk stonden door concurrentie van supermarkten 
en winkelketens, door de stadsvernieuwing nog meer in de problemen kwamen. 
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De verantwoordelijke wethouder Van der Ploeg waarschuwde Van der Louw al 
in 1975 dat kleine bedrijven in de betreffende wijken het loodje dreigden te leg-
gen. Deze bedrijven moesten worden gesteund, zodat ze zich na de vernieuwing 
van de wijken weer konden ontplooien.205 Daar kwam echter weinig van terecht. 
Het college nam pas vanaf 1980 maatregelen, maar die kwamen voor veel onder-
nemers en duizenden werknemers in het midden- en kleinbedrijf te laat.206

 Van der Louw kaartte de economische problemen van Rotterdam publieke-
lijk aan. In september 1977 trok hij in een toespraak aan de Erasmus Universi-
teit voor het eerst aan de bel over de groeiende werkloosheid. Rotterdam ver-
diende meer aandacht en steun van de landelijke overheid.207 Die boodschap 
herhaalde Van der Louw regelmatig. De lijntjes met het kabinet-Van Agt waren 
minder kort dan met het kabinet-Den Uyl. Mentink herinnert zich dat Van der 
Louw op een bijeenkomst bij hem thuis flink op premier Den Uyl inpraatte om 
het Rijk bij te laten dragen aan de kosten van de Willemsbrug, met succes.208 
Van der Louw besprak de situatie in Rotterdam ook met bewindslieden van het 
kabinet-Van Agt, maar lang niet altijd met het gewenste resultaat.209

 Hij probeerde ook een aantal problemen, die vooral in de grote steden speel-
den, onder de aandacht te brengen en kwam met enkele opvallende voorstel-
len. Stadsbesturen zouden volgens hem meer wettelijke ruimte moeten krijgen 
om bijvoorbeeld de prostitutie- en drugsproblematiek aan te pakken. Dat laat-
ste vraagstuk werd in rap tempo urgent door toenemende handel in en gebruik 
van heroïne, die begin jaren zeventig in Nederland op de illegale markt was 
gekomen. In 1976 waren er naar schatting 600 verslaafden in Rotterdam, in 
1981 al zo’n 2500 tot 3000.210 Het gebruik en de handel concentreerden zich 
vooral in het Oude Westen, op en rond de West-Kruiskade. Verslaafden, dicht-
getimmerde panden en louche koffiehuizen bepaalden er begin jaren tachtig 
het straatbeeld. Buurtbewoners protesteerden tegen de overlast en criminali-
teit.211 Het Rotterdamse college had, net als bestuurders in andere grote steden, 
veel moeite om greep op de zaak te krijgen. Van der Louw stelde in het college 
voor om als proef gratis heroïne aan zwaar verslaafden te verstrekken. De ge-
meenteraad stemde tegen het experiment.212 Van der Louw was ook voor ge-
dwongen opname en behandeling van ernstig heroïneverslaafden, zeker als het 
ging om minderjarigen die in de prostitutie waren beland. Zijn pleidooi om dit 
wettelijk mogelijk te maken vond bij de regering weinig weerklank en ook de 
gemeenteraad keerde zich tegen dit plan, vanwege het dwingende karakter.213 
Hij bekommerde zich om de problemen in de stad, maar zijn onorthodoxe 
voorstellen leverden niet veel op.
 Van der Louw stond ook een harde aanpak van de drugshandel voor, maar 
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maakte een duidelijk onderscheid tussen hard- en softdrugs. Softdrugs wilde 
hij zoveel mogelijk legaliseren. Stuiveling kreeg de opdracht om te zoeken naar 
bestuurlijke mogelijkheden, bijvoorbeeld in het openbareordebeleid.214 Van der 
Louw stelde voor het beleidsterrein ‘Oude Westen en Drugs’ zelfs onder zijn 
bestuurlijke hoede te nemen, toen wethouder Schmitz in 1980 een deel van 
haar zware portefeuille wilde overdragen.215 De gewestelijke vergadering van de 
PvdA vond dat Van der Louw, als ongekozen bestuurder, geen portefeuille toe-
bedeeld zou mogen krijgen. Zestien kritische PvdA-leden spraken zich er in 
een open brief nadrukkelijk tegen uit. Daarna krabbelde ook een deel van de 
PvdA-fractie terug, terwijl ze eerder onder voorwaarden akkoord was gegaan. 
Van der Louw zag hierna van dit voornemen af.216 
 Naast het werkloosheids- en drugsvraagstuk kreeg Van der Louw te maken 
met een toenemend aantal immigranten in zijn stad. Dit waren vooral gastar-
beiders en hun overgekomen familieleden en, na de onafhankelijkheid van Su-
riname in 1975, veel Surinamers. Van der Louw wees er in 1977 op dat er van 
gastarbeiders in feite geen sprake meer was. De meesten vestigden zich perma-
nent in Nederland. Een anticiperend cultureel, sociaal en educatief beleid was 
er nauwelijks geweest, omdat hun komst voornamelijk in economisch perspec-
tief was bezien. Daarvan waren volgens Van der Louw zowel de arbeidsmigran-
ten als de inwoners van de oude wijken het slachtoffer. Het beleid moest gericht 
zijn op integratie van migranten in de Rotterdamse samenleving, zoveel moge-
lijk met instandhouding van de eigen cultuur.217

 Rotterdam liep in dit verband voorop. Het college verleende voor wijk- en 
deelraadsverkiezingen al in 1979 actief en passief kiesrecht aan Rotterdammers 
die niet de Nederlandse nationaliteit bezaten; voor gemeenteraadsverkiezingen 
was dit wettelijk gezien niet mogelijk. Ook probeerde het stadsbestuur de con-
centratie van minderheden tegen te gaan. In 1972 wilde Rotterdam al geen wo-
ningen meer toekennen aan etnische minderheden in wijken waar zij meer dan 
5 procent van de bevolking vormden. De Raad van State wees dit beleid als dis-
criminerend af. In 1979 zette het college onder Van der Louw in op ‘gebundelde 
deconcentratie’: immigranten uit één land zouden worden gestimuleerd in de-
zelfde straten of blokken van verschillende wijken te gaan wonen. Voorzieningen 
konden dan specifiek op die groepen worden afgestemd. Omdat dit beleid uit-
ging van vrijwilligheid was het wettelijk toegestaan. Vanwege de beperkte aanpak 
had het beleid nauwelijks effect. Segregatie van Turken en Marokkanen was in 
Rotterdam aanzienlijk groter dan in Amsterdam, ook omdat relatief grote wo-
ningen beschikbaar kwamen in de stadsvernieuwingsgebieden.218

 Van der Louw sprak als burgemeester over deze uitdagingen in interviews 
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en toespraken. Hij wees op taalproblemen, analfabetisme, cultuurverschillen 
en ‘geloofsstromingen die on-Nederlands aandoen maar er wel bij horen en 
waar ruimte voor moet worden gecreëerd’.219 Hij ontving regelmatig brieven 
over spanningen tussen immigranten en autochtone Rotterdammers; soms lag 
het racisme er duimendik bovenop.220 Van der Louw probeerde in dit verband 
nadrukkelijk te verbinden. Hij erkende het bestaan van de spanningen en 
maakte duidelijk dat hij wist dat een deel van de oude Rotterdammers zich 
bedreigd voelde door de immigranten om hen heen. Hij erkende tegelijkertijd 
de vijandigheid die ‘nieuwe Rotterdammers’ ervoeren en toonde voor beide 
groepen begrip. Hij sprak van een ‘geweldige uitdaging’ voor de jaren tachtig, 
maar als ‘we ons er samen voor inzetten, moet het lukken: Rotterdam als ont-
moetingsplaats, waar iedereen zich thuis kan voelen’.221 

Vertrek uit Rotterdam

Van der Louw zou zich in de jaren tachtig nog slechts korte tijd als burgemeester 
inzetten voor het oplossen van de Rotterdamse problematiek. Op 10 oktober 
1980 werd hij per koninklijk besluit herbenoemd, met unanieme instemming 
van de Rotterdamse fractievoorzitters. Nog geen jaar later trad Van der Louw als 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk toe tot het kabinet-Van 
Agt-Den Uyl. Locoburgemeester Van der Ploeg prees hem bij zijn afscheid in 
september 1981 als een goede voorzitter van de raad en het college, die ‘samenbin-
dend, ontspannend en vraagstellend om de echte problemen op tafel te brengen’ 
was. ‘Niemand zal je ervan verdenken een diepe denker te zijn of over een ency-
clopedische kennis te beschikken,’ zei Van der Ploeg, maar Van der Louw wist 
zich volgens hem wel ‘verbazingwekkend’ snel in te werken in een vraagstuk. Hij 
kon zich bovendien op een goede manier aanpassen; hij voelde situaties aan en 
wist wat er gezegd of gedaan moest worden. Van der Ploeg wees in dit verband 
onder meer op het verbeterde contact met ondernemers en de gesprekken met 
stakers. Van der Louw kreeg ook lof toegezwaaid omdat hij de juiste accenten 
wist te leggen bij het voor het voetlicht brengen, zowel plaatselijk als landelijk, 
van de grote problemen waar Rotterdam mee kampte.222

 Bij zijn afscheid werd de vraag gesteld wat hij voor de stad betekend had. Het 
viel niet mee om een tastbare nalatenschap aan te wijzen. Daarvoor waren krap 
zeven jaar wellicht ook wat kort. Het Rotterdams Nieuwsblad kwam, spittend 
door het archief, weinig concrete zaken tegen. De krant vond dat Van der Louw 
voor veel Rotterdammers vooral ‘een fenomeen’ was, die met zijn enthousias-
me de betrokkenheid van de burger stimuleerde.223 Ook PvdA-fractievoorzitter 
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Joop Linthorst meende dat het bestuur van een stad niet meer zo werkte dat er 
‘een lijst van zegenrijke werken’ kon worden opgesomd bij het afscheid. Van 
der Louws kwaliteit was zijns inziens vooral dat hij, door zijn ‘voortdurend 
streven naar communicatie’, bruggen sloeg tussen politiek en maatschappij, en 
er zo aan bijdroeg dat ‘politiek niet op een geïsoleerd eiland’ werd bedreven.224

 Ondanks de vele mooie woorden waren er ook zaken die afbreuk deden aan 
de grote waardering voor hem. Van der Louw was weliswaar sterk in de com-
municatie naar de buitenwereld, maar onder de Rotterdamse wethouders be-
stond na zijn vertrek behoefte aan een burgemeester die, gezien de economi-
sche malaise, groeiende problemen en het vooruitzicht op bezuinigingen, het 
denken over de toekomst van de stad verder kon helpen, een burgemeester die 
inhoudelijk meer te bieden had.225 Het analyseren van de beleidsvraagstukken, 
het in een groter verband plaatsen en van daaruit toewerken naar een nieuwe 
visie op de stad, daar lag niet Van der Louws kracht. Hij had een aantal onder-
werpen waar hij zich in het bijzonder voor interesseerde, zoals het drugsvraag-
stuk, maar was geen intellectueel die grote lijnen trok en in het college de tijd 
nam om eens verder door te praten over beleidskwesties. Zijn opvolger en 
vriend Peper, hoogleraar en PvdA-ideoloog, was in dat opzicht het tegenbeeld 
van Van der Louw.
 Schmitz, als wethouder verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid, mis-
te die inhoudelijke diepgang ten tijde van Van der Louw: ‘Hoe moet je als over-
heid omgaan met andere religies […] Hoe ver kan je de verhoudingen tussen 
de minderheidsgroepen en de oorspronkelijke bewoners in de oude wijken als 
overheid beïnvloeden? De term multiculturele samenleving gebruiken we om 
de andere zin, maar we hebben er niet werkelijk over nagedacht en gepraat.’226 
Met Peper voerde Schmitz dergelijke discussies wel. Voor de Rotterdamse ver-
trouwenscommissie, die een belangrijke rol speelde bij het uitkiezen van de 
juiste kandidaat voor het burgemeesterschap, waren Pepers analytische kwali-
teiten van groter gewicht dan de sociale vaardigheden waar de andere kandi-
daat (Schelto Patijn) juist sterker in werd geacht.227

 In 1981 zocht de Rotterdamse PvdA duidelijk een ander type burgemeester 
dan de partij zich in 1974 wenste. Destijds wilden de sociaaldemocraten vooral 
een burgemeester met een uitgesproken links profiel, die de afstand tussen be-
stuur en bevolking zou kunnen verkleinen. Wat dat laatste betreft had Van der 
Louw de verwachtingen weten waar te maken. Zijn sociale vaardigheid, en-
thousiasme en gemoedelijke manier van omgaan met de Rotterdamse burgers 
maakten hem populair. Ook ontwikkelde hij zich tot het boegbeeld van het 
linkse college. Niet door inhoudelijk het voortouw te nemen, want hij liet zijn 
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wethouders op dat vlak veel ruimte. Wel door voortdurend het beleid met veel 
geestdrift naar buiten te presenteren en open te staan voor burgers. In zijn eer-
ste Rotterdamse jaren manifesteerde Van der Louw zich nadrukkelijk als de 
progressieve aanvoerder van het rode stadsbestuur. De kwestie met de rode 
vlag, zijn activistische engagement met Chili, de politiek uitgesproken toespra-
ken voor ondernemerskringen, ze hadden een hoog symbolisch gehalte, maar 
bepaalden wel het beeld. Dit mocht de achterban van de PvdA kunnen waarde-
ren, bij politieke tegenstanders zette het kwaad bloed. 
 In latere jaren zocht Van der Louw naar minder controversiële manieren om 
zich als progressief burgemeester te laten gelden. De verbindende elementen in 
zijn optreden, die al vanaf zijn installatierede óók merkbaar waren, werden 
vanaf ongeveer 1977 minder overschaduwd door zijn polariserende acties. Het 
afschudden van zijn activistische veren hielp hem om als bruggenbouwer te 
kunnen fungeren en meer boven de partijen te staan. In de gemeenteraad lukte 
dit, na een moeizaam begin, door goede persoonlijke verhoudingen te schep-
pen met fractievoorzitters van andere partijen en als voorzitter van de raad 
neutraliteit na te streven. Ook zijn verhouding met de voor Rotterdam belang-
rijke havenondernemers verbeterde vanaf 1978 merkbaar. In plaats van af te 
stoten door de confrontatie te zoeken, koos hij voor toenadering door middel 
van persoonlijk contact en zich meer ontvankelijk op te stellen. De delegatie-
reizen bleken daarvoor bij uitstek geschikt. De politieke verschillen bleven, 
maar werden minder bepalend voor de onderlinge verhoudingen. De flamboy-
ante Cornelis (‘Boy’) Swarttouw, telg van een familie van Rotterdamse haven-
baronnen en directeur van het Rotterdamse overslagbedrijf cssm, schreef aan 
Van der Louw dat hij diens vertrek uit Rotterdam een ‘ramp’ vond, niet alleen 
uit zakelijk oogpunt, ‘maar ook en vooral persoonlijk’.228

 Die toenadering was mede ingegeven door de economische problemen en 
groeiende werkloosheid waarmee Rotterdam zich geconfronteerd zag. Zijn 
kijk op de stad werd aanvankelijk vooral bepaald door de destijds dominante 
denkbeelden over de leefbare stad, waarbij leefbaar stond voor gevarieerd en 
gezellig, groen en levendig. Gechargeerd gesteld: Rotterdam niet zozeer met de 
allure van een moderne havenmetropool, maar met de menselijke maat van de 
buurt. De grootstedelijke problemen drukten richting de jaren tachtig echter 
steeds meer een stempel; het waren vraagstukken waar het college niet direct 
een antwoord op had. Dat Van der Louw die antwoorden ook niet paraat had, 
kon niemand hem kwalijk nemen. De vraag drong zich wel op of hij de inspi-
rator was van de zoektocht die Rotterdam zijn elan moest teruggeven. Het ant-
woord werd in zekere zin gegeven door te kiezen voor Peper als zijn opvolger. 
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Zoals Van der Louw in veel opzichten het tegenbeeld was van Thomassen, had 
Peper duidelijk andere kwaliteiten dan Van der Louw. Niettemin overheerste 
op het moment dat Van der Louw ervoor koos het pluche in Rotterdam te ver-
ruilen voor een zetel in de Haagse ministerraad de teleurstelling over het ver-
trek van de populaire burgemeester.
 Van der Louw werd in november 1974 burgemeester van Rotterdam toen het 
kort daarvoor aangetreden PvdA-college het programma voor de eerstvolgen-
de jaren klaar had liggen, met stadsvernieuwing als speerpunt. Hij bleek het 
beleid van het stadsbestuur goed naar buiten te kunnen presenteren en verko-
pen. Gaandeweg zijn burgemeesterschap werden de problemen, die er voor 
een deel in 1974 ook al waren, overheersender. De Rotterdamse PvdA en het 
college hadden daar onvoldoende een antwoord op. Van der Louw bleek in die 
situatie geen burgemeester die leidinggaf aan de zoektocht naar een nieuw pro-
gramma voor het stadsbestuur. 
 Met 41 jaar was Van der Louw relatief jong toen hij geïnstalleerd werd als 
burgemeester. Een maand voor zijn vertrek naar de Haagse politiek vierde hij 
zijn 48ste verjaardag. Volgens een journalist van de Panorama was hem dat aan 
te zien. Hij was ook onberispelijker van snit geworden: ‘De laarzen zijn geble-
ven, maar het haar is korter, en hij hijst zich van tijd tot tijd probleemloos in het 
kostuum.’229 In elk geval was Van der Louw aan het einde van zijn burgemees-
terschap een paar illusies armer. In 1974 zag hij ‘snelle, herkenbare resultaten’ 
nog als het aantrekkelijke van dat ambt, maar gaandeweg moest hij erkennen 
dat het soms wat trager ging dan hij dacht dat mogelijk was.230 Aan de voor-
avond van zijn ministerschap zei hij gemerkt te hebben hoe moeilijk het was 
om zijn idealen vorm te geven.231
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Hollandse Fabians, Sans Chiqué en de Rotterdamse maffia

‘Rotterdam is, ik geef dat nu toe, een goed tussenstation,’ schreef Wim Meijer 
aan Van der Louw, vlak voor diens installatie als burgemeester in november 
1974.1 Bijna zeven jaar later, in september 1981, keerde Van der Louw terug op 
het toneel van de landelijke politiek, als minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk (crm). De vriendschap tussen Van der Louw en Meijer 
was in de tussenliggende jaren nauw gebleven, zeker ook in politiek opzicht. 
Meijer beschouwde Van der Louw nog steeds als toekomstig leider van de 
PvdA. Van der Louws gang van de Coolsingel naar het Binnenhof werd door 
menigeen inderdaad gezien als méér dan een overstap naar het kabinet: Van 
der Louw werd in stelling gebracht om het stokje van Den Uyl over te nemen.2 
In Rotterdam was hij op enige afstand van de nationale politiek komen te staan, 
maar mede door zijn populariteit als burgemeester raakte Van der Louw niet 
uit beeld in de PvdA. ‘Naarmate hij groeide in het burgemeestersvak werd het 
allengs duidelijker, dat zijn toekomst in de landspolitiek ligt,’ schreef het Rotter-
dams Nieuwsblad in 1981.3 
 Van der Louw liet de afstand tot het gebeuren in de PvdA niet te groot wor-
den ten tijde van zijn burgemeesterschap. Tot 1977 bediscussieerde hij de poli-
tiek en strategie van de PvdA met de Steenwijkgroep, de informele club die 
voortkwam uit Nieuw Links. Na de voor de sociaaldemocraten dramatisch ver-
lopen formatie van 1977 kwam de groep nog eenmaal bijeen, maar daar bleef 
het bij. In de jaren daarna verzamelde Van der Louw verschillende clubjes met 
politieke geestverwanten om zich heen, zodat hij in een informele setting over 
politieke onderwerpen kon blijven spreken. De discussies in vertrouwde kring 
stimuleerden hem tot een nieuwe stellingname in zijn partij aan het begin van 
de jaren tachtig. Overleg met een kring van politieke vertrouwelingen was een 
gewoonte van Van der Louw geworden, sinds hij politiek actief werd met 
Nieuw Links. Deze informele kringen buiten de geijkte partijkanalen vormden 
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steeds de basis van waaruit hij opereerde in de PvdA: hij gebruikte het om zich 
inhoudelijk te voeden, zijn mening te scherpen en zijn politieke positie te be-
palen. Het waren ook steeds kringen waarin, behalve over de koers van de 
PvdA, werd nagedacht over het uitoefenen van invloed en het verwerven van 
macht in de partij. Het invullen van belangrijke posities was in dat verband 
cruciaal.
 Van der Louws blijvende betrokkenheid bij de PvdA bleek duidelijk bij de 
verkiezing van een nieuwe partijvoorzitter in 1979. Van der Louw was er een 
groot voorstander van dat Wim Meijer voorzitter van de PvdA zou worden. Hij 
wenste hem eigenlijk al in 1974 als zijn opvolger, maar toen besloot Meijer zich 
niet kandidaat te stellen. Vier jaar later probeerde Van der Louw hem opnieuw 
over te halen en zette ook zijn politieke vrienden ertoe aan om druk uit te oe-
fenen op Meijer, deze keer met succes.4 Van der Louw behoorde tot een gezel-
schap van zo’n twintig PvdA’ers die de oud-staatssecretaris ondersteunden bij 
zijn campagne. De meesten behoorden eerder tot de Steenwijkgroep. Van der 
Louw sprak zich ook publiekelijk voor zijn vriend uit. Hij achtte hem, beter dan 
Van den Berg, in staat om een brug te vormen tussen de Haagse PvdA-top en 
de basis van de partij.5

 Hoewel Meijer veel steun genoot bij prominente partijgenoten, onder wie 
Den Uyl, legde hij het op het PvdA-congres in april 1979 ruim af tegen de voor-
malige Groningse wethouder Max van den Berg. Een ‘woeste man met een 
baard en een bevlogen verhaal tegenover een wat kalende man in een grijs pak 
met een genuanceerd verhaal’, zo blikte Meijer in zijn autobiografie terug op de 
tweestrijd.6 Beiden behoorden in 1966 tot de ondertekenaars van Tien over 
rood. Waar Meijer in de jaren zeventig zich in de landelijke politiek manifes-
teerde als Tweede Kamerlid, staatssecretaris van crm en opnieuw Tweede Ka-
merlid, had Van den Berg furore gemaakt in de Groningse gemeentepolitiek. 
Van den Berg presenteerde zich in zijn campagne als de linkse kandidaat van 
de basis, waardoor Meijer werd gezien als de man van het Haagse circuit.7 Met 
een manifest, ondertekend door Van der Louw en 242 anderen, werd nog ge-
probeerd dat beeld weg te nemen.8 Het mocht niet baten. De Steenwijkgroep 
had in de voorgaande jaren nagelaten aansluiting te zoeken bij een nieuwe ge-
neratie PvdA’ers, die hen inmiddels tot het partijestablishment rekende.9 
 Voor Van der Louws positie in de PvdA was deze uitslag ronduit ongunstig. 
Weliswaar kende hij de nieuwe partijvoorzitter Van den Berg goed uit de tijd 
van Nieuw Links en die hartelijke contacten werden voortgezet toen hij bur-
gemeester werd. Ze zagen elkaar zo nu en dan ook in de huiselijke sfeer.10 Maar 
de relatie tussen Van den Berg en Van der Louw – en de anderen rondom 
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Meijer – bekoelde door de strijd om het partijvoorzitterschap, waarbij het er 
soms venijnig aan toeging.11 De groep die Meijer steunde respecteerde welis-
waar dat Van den Berg gewonnen had, maar erg royaal gebeurde dat niet. Er 
ontstond een soort tegenstelling die na de verkiezing van Van den Berg niet 
verdween. De voormalige Steenwijkgroep had nog veel invloed in het partijbe-
stuur en de fractie, terwijl Van den Berg als partijvoorzitter het gezicht van de 
partij vormde. ‘Er zat heel veel spanning op de draad,’ zo herinnert Van den 
Berg zich. De rivaliteit had ook te maken met verschillen van inzicht over de 
politieke koers en de strategie van de PvdA. Van den Berg stond links van de 
groep met Van der Louw en Meijer.12

 Het gezelschap dat Meijer actief ondersteunde bij zijn campagne kwam in 
1980 nog enkele malen gedurende een weekend bijeen.13 Van der Louw was de 
gangmaker van deze club, die hij doopte tot de Hollandse Fabians. Dat was een 
verwijzing naar de Britse Fabian Society, een invloedrijke groep socialistische 
intellectuelen, opgericht in 1884. De Hollandse Fabians kwamen bijvoorbeeld 
in april 1980 bijeen op de Paasheuvel, het oude kampeerterrein van de ajc op 
de Veluwe. Op een foto is te zien hoe ze buiten in het voorjaarszonnetje voor 
het kampeerhuis in een kring zitten, kopjes koffie en flesjes bier op tafel, noti-
tieblokken op schoot. Dat weekend werden discussies over energiepolitiek, 
(machts)politieke strategie en arbeidsverdeling afgewisseld met borrels en geza-
menlijk eten. Van der Louw leidde het gesprek over strategie. De Hollandse Fabi-
ans hielden het niet lang vol. Door de vele afzeggingen kwam al snel de klad in de 
bijeenkomsten.14 Het bestaan van deze club onderstreepte niettemin Van der 
Louws behoefte om tijdens zijn burgemeesterschap op de achtergrond een rol te 
blijven spelen in de landelijke PvdA. Het leek bij hem ook te wijzen op de behoef-
te zich intellectueel voor te bereiden op de grote stap: een mogelijk toekomstig 
partijleiderschap.
 Met een kleiner gezelschap probeerde Van der Louw het gesprek over pro-
gressieve samenwerking gaande te houden. Eenheid op links, met name tussen 
PvdA, D’66 en ppr, zag hij aan het einde van de jaren zeventig nog steeds als 
een belangrijk strategisch element.15 Het politieke tij zat wat dat betreft niet 
mee, want de progressieve samenwerking stelde op dat moment niet veel meer 
voor. D’66-leider Jan Terlouw nam zelfs bewust afstand van de PvdA. De De-
mocraten presenteerden zich onder zijn leiding als ‘het redelijk alternatief ’.16 
Van der Louw liet zich daar niet door weerhouden en nodigde de PvdA’ers 
Meijer en Peper, voormalig D’66-voorman Hans van Mierlo en oud-ppr-Twee-
de Kamerlid Erik Jurgens bij hem uit voor overleg. Hij stelde voor een progres-
sief platform te beginnen, dat zou moeten leiden tot een ‘strategische en inhou-
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delijke verbondenheid’ van de drie partijen. Maar Van Mierlo en Jurgens waren 
niet vergeten dat de poging om een progressieve volkspartij te vormen op niets 
was uitgelopen, mede door een uitspraak van het PvdA-congres in 1973. Zij 
voelden er weinig voor om opnieuw met de sociaaldemocraten een dergelijk 
avontuur aan te gaan. Van der Louws voorstel werd van de hand gewezen.17

 Desondanks bleven Van der Louw, Peper, Van Mierlo en Jurgens zo nu en 
dan bijeenkomen. Van der Louw onderhield al sinds een jaar of tien een vriend-
schappelijke band met hen.18 Het viertal noemde zich aan het einde van de ja-
ren zeventig naar het Franse restaurant in Rotterdam waar ze geregeld tafelden: 
Sans Chiqué. Volgens Peper vonden Van der Louw en hij het prachtig, de Fran-
se keuken. De grotere fijnproevers Van Mierlo en Jurgens waren minder onder 
de indruk; zij vonden het slechts een middelmatig etablissement.19 De beide 
PvdA’ers, burgemeester en hoogleraar, mochten de maatschappelijke ladder 
met opmerkelijk succes beklommen hebben, ze bleven van eenvoudige komaf 
in vergelijking met de katholieke notabelenfamilies waar Van Mierlo en Jur-
gens uit voortkwamen. Het stond een goede verstandhouding niet in de weg. 
De Sans Chiqué-club kwam tot 1982 bij elkaar, een keer of vier per jaar.20 
 Het viertal wilde prangende politieke vraagstukken van dat moment door-
gronden. De naoorlogse economische boom was voorbij. Daarmee waren de 
mogelijkheden om de wensen van linkse partijen te financieren veel beperkter 
geworden. Impopulaire maatregelen waren nodig, zo vatte Peper het gevoel 

9.1 Van der Louw bijeen met de Hollandse Fabians op de Paasheuvel, april 1980, met o.a. 
Van der Doef, Heijne den Bak, Nagel, Meijer, Stuiveling, Kombrink en Wallage.
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samen. De malaisestemming op links moest worden doorbroken.21 De hoop-
volle, optimistische geest van de jaren zestig was bij Van der Louw en de ande-
ren vervlogen. Het gevoel dat alles wat voorstelbaar was daadwerkelijk kon, 
bleek een illusie te zijn geweest. De ervaringen van de jaren zeventig hadden 
ontnuchterend gewerkt, verwachtingen moesten worden bijgesteld.22 Er moes-
ten keuzes worden gemaakt die pijn deden. Het nieuwlinkse denken maakte bij 
Van der Louw, Peper en anderen in zijn omgeving langzaam maar zeker plaats 
voor een ‘nieuw realisme’, een term die begin jaren tachtig enige tijd in de PvdA 
rondging.23 Volgens Jurgens zoog Van der Louw uit hun bijdragen op wat hij 
kon gebruiken, terwijl zij op hun beurt genoten van zijn enthousiasme.24 De 
discussies in informele kring hielpen Van der Louw na te denken over progres-
sieve politiek in tijden van economische crisis en zetten hem ertoe aan zich aan 
het begin van de jaren tachtig opnieuw te positioneren in zijn partij.
 De Sans Chiqué-club maakte plannen om met zijn ideeën naar buiten te 
treden om de progressieve partijen te doordringen van de dilemma’s.25 Moge-
lijk doorkruiste Van der Louw een gezamenlijk initiatief door in 1980 op eigen 
houtje een 1 meitoespraak te houden in Dordrecht. De strekking van zijn rede, 
die een paar dagen later werd afgedrukt in Het Vrije Volk, lag duidelijk in het 
verlengde van de gedachtewisseling met Peper, Van Mierlo en Jurgens.26 Hij 
uitte zijn zorgen over ‘talloze tegenstrijdige opvattingen en belangen’ die de 
PvdA onder één linkse hoed gevangen probeerde te houden. Hij gaf toe dat ook 
bij hemzelf regelmatig ‘twee zielen in één rode borst’ om voorrang streden. Hij 
stipte een aantal kwesties aan, die deels ook in de Sans Chiqué-club aan de orde 
waren geweest. Zo ging hij in op de vraag of een looningreep gerechtvaardigd 
was om progressief overheidsbeleid te kunnen financieren en vroeg hij zich af 
of het verwijderen van kernwapens alleen uit Nederland echt zinvol was. Keu-
zes maakte Van der Louw niet. Discussie tussen progressieve partijen zou meer 
duidelijkheid moeten scheppen, zodat ook de kiezer wist wat er van een moge-
lijke linkse regering te verwachten viel.27 Hij plaatste kanttekeningen bij de 
standpunten van zijn partij, maar leek zijn vingers niet te willen branden aan al 
te besliste uitspraken.
 Het Vrije Volk vroeg zeven prominente PvdA’ers en vakbondsmensen te reage-
ren. Partijvoorzitter Van den Berg kon zich niet vinden in Van der Louws betoog 
en verwees naar de keuzes die de PvdA maakte in het kort daarvoor gepubliceer-
de verkiezingsprogramma.28 Joop den Uyl leek iets meer begrip voor Van der 
Louws ‘uitstalling van onzekerheden’ op te brengen, maar wees erop dat er in de 
politiek van alledag beslissingen moesten worden genomen: ‘Twijfels ontslaan 
ons niet van een keus.’ Ook hij toonde zich gelukkig met het nieuwe programma, 
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dat, ondanks de economische problemen, inzette op 2 procent economische 
groei en 350.000 banen in vier jaar. Wie de PvdA daarbij wilde steunen was wel-
kom. ‘Al het andere is tijdverspilling,’ concludeerde Den Uyl.29 De verkiezingen 
waren in het voorjaar van 1980 nog een jaar weg, maar geïnspireerd door de Sans 
Chiqué-club roerde Van der Louw zich publiekelijk in zijn partij.
 Het clubje politiek actieve vrienden dat het dichtst bij hem stond was uitein-
delijk relatief klein. Dat waren de in Rotterdam woonachtige Meijer, Peper, Kom-
brink en Stuiveling en verder Nagel en Heijne den Bak. Zij behoorden aan het 
einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig tot zijn inner circle.30 
Van der Louw noemde hen in het politieke dagboek dat hij in 1981-1982 bijhield 
de ‘Rotterdamse club’ en soms gekscherend de ‘Rotterdamse maffia’, zoals het 
gezelschap door insiders wel genoemd werd.31 Kombrink had het in zijn dagboek 
echter over de ‘Van der Louw-club’, wat wijst op de centrale positie van Van der 
Louw in die kring. Behalve politieke aangelegenheden en persoonlijk lief en leed 
besprak Van der Louw met dit gezelschap ook de mogelijkheden wat betreft zijn 
eigen loopbaan. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 26 mei 
1981 drong zich bij hem de vraag op of hij weer een prominente rol in de landelij-
ke PvdA wilde gaan spelen. Het antwoord gaf hij door in september 1981 minister 
van crm te worden in het kabinet-Van Agt-Den Uyl.

Als kroonprins naar Den Haag

Twee dagen voor de beëdiging van het kabinet door koningin Beatrix ver-
scheen een groot interview met Van der Louw in Het Vrije Volk. ‘Ik ben met 
tien paarden over de streep getrokken’, luidde de kop van het stuk. Van der 
Louw vertelde dat hij er zelf nog niet aan toe was geweest om uit Rotterdam te 
vertrekken. Pas nadat er van verschillende kanten grote druk op hem was uit-
geoefend was hij gezwicht. Het was een ‘offer’ aan de partij, beweerde hij. ‘Uit-
eindelijk heb ik me loyaal opgesteld.’32 Ook later was dat steevast het perspectief 
waarin Van der Louw zijn overstap naar de nationale politiek plaatste.33 In wer-
kelijkheid lag het genuanceerder. In het jaar voorafgaand aan die beslissing had 
hij in kleine kring meermalen laten blijken wel te voelen voor een overstap 
naar het Binnenhof. De toekomstige opvolging van Den Uyl speelde in die af-
weging steeds een belangrijke rol.
 Begin januari 1981 besprak Van der Louw op een avond bij hem thuis met 
Meijer, Peper, Kombrink en Nagel de politieke situatie van dat moment. In fe-
bruari moest het PvdA-congres stemmen over een compromisformule over 
kernwapens. Het verzet tegen de kernwapenwedloop werd in die jaren, onder 
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aanvoering van het Interkerkelijk Vredesberaad (ikv), steeds breder gedragen 
in Nederland. In 1979 had het PvdA-congres zich in algemene zin uitgesproken 
tegen kernwapens. Den Uyl wilde niettemin dat in het verkiezingsprogramma 
van 1981 werd opgenomen dat Nederland een à twee nucleaire taken zou be-
houden. Hij committeerde zich wel aan een definitieve weigering om kruisra-
ketten in Nederland te plaatsen.34 Wat als het congres het compromis niet zou 
aanvaarden en als gevolg daarvan Den Uyl zou terugtreden? Moest Van der 
Louw bereid zijn hem op te volgen? Volgens Meijer en Kombrink niet. In die 
situatie was een verkiezingsnederlaag en een periode in de oppositie te voor-
zien. Van der Louw meende daarentegen dat hij in dat geval wél beschikbaar 
moest zijn, net als ieder ander. Ook al stond zetelverlies vast, de opdracht was 
dan om te redden wat er te redden viel. Overigens was hij van mening dat het 
congres het compromis moest aanvaarden, wat ook zou gebeuren.35

 Dezelfde avond kwam ook een ministerschap van Van der Louw na de 
Tweede Kamerverkiezingen ter sprake. Van der Louw voelde daar wel voor. Hij 
had een uitgesproken voorkeur voor Binnenlandse Zaken. Andere departe-
menten zag hij niet zo zitten. Een probleem was dat Ed van Thijn ook graag die 
post wilde. Kombrink pleitte ervoor dat Van der Louw breder inzetbaar zou 
zijn. Een ministerschap was volgens hem nodig in verband met de opvolging 
van Den Uyl. Van der Louw vond dat de partijleider zich ook maar eens moest 
uitspreken. Peper was sceptisch over een heldere uitspraak van de partijleider 
als het ging om zijn opvolging: ‘als antwoord krijg je alleen maar gebrom’.36 
Later die week verduidelijkte Meijer nog eens tegenover Kombrink hoe Van 
der Louw tegen een overstap naar de landelijke politiek aan keek: hij ‘wilde zeer 
graag terugkeren, maar moet “geroepen” worden’.37 Van der Louw wilde zich 
niet zelf aanbieden. Hij vond dat hij als burgemeester van Rotterdam gevraagd 
moest worden door Den Uyl en Van den Berg.38

 Kombrink liet die avond blijken zich er nog niet op te willen vastleggen dat 
hij Van der Louw zou steunen als de opvolging van Den Uyl aan de orde zou 
komen. Van der Louw reageerde verbolgen. ‘Opnieuw botsten politieke en per-
soonlijke vriendschap. A[ndré] koppelde die in hoge mate. Vele eerdere discus-
sies over gehad,’ noteerde Kombrink in zijn politieke dagboek. Hij wilde daar 
niet langer aan meedoen. Dat gaf alleen maar ‘klemsituaties’, waarin mensen 
zich op beslissende momenten toch anders gedroegen als beloofd of afgespro-
ken. ‘En,’ zo vroeg Kombrink zich op papier af, ‘mag ook de geschiktheid nog 
beoordeeld worden?’39 Voor Van der Louw impliceerde vriendschap loyaliteit, 
ook in politieke kwesties. Hij kon daar heel rechtlijnig in zijn. 
 De gesprekken over een mogelijke overstap van Van der Louw naar Den 
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Haag bleven niet beperkt tot zijn kring van vertrouwelingen. In maart 1981, elf 
weken voor de verkiezingen, spraken Van der Louw, Meijer en Peper met par-
tijvoorzitter Van den Berg. Het ging over mogelijke regeringsdeelname van de 
PvdA na de verkiezingen en een ministerspost voor Van der Louw. Van den 
Berg opperde Buitenlandse Zaken als mogelijkheid. Ook spraken zij over de 
toekomstige opvolging van Den Uyl. Daarbij vielen de namen van fnv-leider 
Wim Kok en Van der Louw.40 Het thema van de opvolging was door een aantal 
vrienden van Van der Louw al eens eerder besproken met Van den Berg. Zij 
hadden hem er toen van proberen te overtuigen dat Van der Louw Den Uyl 
moest opvolgen. Van den Berg voelde zich onder druk gezet, maar weigerde 
met dit plan in te stemmen. Als compromis stelde de partijvoorzitter voor dat, 
indien Van der Louw in aanmerking wilde komen voor het politiek leiderschap 
van de PvdA, hij op nationaal niveau moest laten zien daarvoor de capaciteiten 
te bezitten. Van den Berg zegde toe een ministerschap van Van der Louw te 
steunen, maar wilde zich niet op voorhand binden aan een toekomstig politiek 
leiderschap van hem.41 Eerst moest blijken hoe Van der Louw zou functioneren 
in het kabinet. Tijdens het gesprek in maart, met Van der Louw erbij, herhaalde 
Van den Berg die boodschap.42

 Het was nog maar de vraag of de PvdA, na vier jaar oppositie tegen het ka-
binet-Van Agt-Wiegel, weer in de regering zou komen. Bij de Tweede Kamer-
verkiezingen op 28 mei 1981 verloren de sociaaldemocraten negen zetels, en 
kwamen uit op 44. De enorme zetelwinst van 1977 was vrijwel geheel verdampt. 
Het cda van Dries van Agt werd met 48 (-1) zetels de grootste partij. Het uit-
zicht op een tweede kabinet-Den Uyl verdween achter de horizon. Omdat de 
vvd met Hans Wiegel als lijsttrekker bleef steken op 26 (-2) verloor de zittende 
regeringscoalitie van cda en vvd haar meerderheid in het parlement. D’66 was 
met Terlouw als eerste man de grote winnaar. De Democraten gingen van acht 
naar zeventien zetels. D’66 had voor de verkiezingen uitgesloten mee te werken 
aan een kabinet met cda en vvd. Aangezien ook PvdA en vvd elkaar hadden 
uitgesloten, waren de christendemocraten en sociaaldemocraten min of meer 
tot elkaar veroordeeld. D’66 was een voor de hand liggende derde coalitiepart-
ner, concludeerden ook cda-informateurs Ruud Lubbers en Jan de Koning, die 
deze drie partijen voor besprekingen uitnodigden.43

 Samenwerking tussen cda en PvdA lag na jaren van polarisatie niet eenvou-
dig, maar werd nog moeilijker door de persoonlijke aversie tussen de lijsttrek-
kers van beide partijen. Van Agt bewaarde aan zijn ervaringen als minister van 
Justitie in het kabinet-Den Uyl geen goede herinneringen. Ook de moeizame, 
mislukte onderhandelingen tussen PvdA en cda in 1977 lagen nog vers in het 
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geheugen. De samenwerking met Wiegel en de vvd in de vier daaropvolgende 
jaren beviel Van Agt des te beter. Het speet hem dan ook zeer dat aan die coa-
litie geen vervolg kon worden gegeven. Voor Den Uyl stonden de jaren 1977-
1981 juist in het teken van verbeten oppositie tegen het kabinet-Van Agt-Wie-
gel. Die verbetenheid kwam niet in de laatste plaats voort uit frustratie over het 
feit dat de PvdA in 1977 als grootste partij in de oppositie was beland. Die 
ontgoochelende ervaring spoorde de sociaaldemocraten in 1981 aan tot een 
voorzichtiger opstelling tijdens de onderhandelingen dan vier jaar daarvoor.44

 Niettemin was het voor een deel van de PvdA aanvankelijk ondenkbaar deel 
te nemen aan een kabinet onder leiding van Van Agt, het boegbeeld van de 
vorige, centrumrechtse coalitie. Volgens Den Uyl zou dat ‘verloedering’ van de 
politiek zijn. Hij noemde het in een gesprek met de top van de PvdA enkele 
weken na de verkiezingen ‘uitgesloten’ dat hij minister in een kabinet-Van Agt 
werd. Met een andere cda’er als premier kon dat eventueel wel, al zag hij in de 
eerste weken na de verkiezingen ook nog een ‘hele kleine kans’ dat hijzelf het 
kabinet kon gaan leiden. Die avond kwam ook de opvolging van Den Uyl ter 
sprake. Bij een enkeling was bekend dat Den Uyl op termijn Kok als zijn opvol-
ger wenste. De conclusie van die avond was echter dat naast Kok ook Jos van 
Kemenade en Van der Louw kandidaten waren en dat de opvolging via het 
kabinet geregeld moest worden.45 Den Uyl liet hier duidelijk niet het achterste 
van zijn tong zien. Hij wist natuurlijk ook dat Van der Louw voor Meijer, die bij 
dit gesprek aanwezig was, dé kandidaat voor het toekomstige leiderschap was. 
Voor Meijer onderstreepte het waarschijnlijk nogmaals het belang voor Van 
der Louw om minister te worden.
 Ook D’66 voelde weinig voor een kabinet onder leiding van Van Agt. De in-
formateurs schoven de premierskwestie voor zich uit, maar toen de inhoudelijke 
onderhandelingen vorderden kwam het premierschap onvermijdelijk weer op 
tafel. Er werden tevergeefs pogingen ondernomen om andere oplossingen te vin-
den, en toen D’66 in de eerste week van juli Van Agt uiteindelijk toch accepteerde 
als minister-president, werd de PvdA voor het blok gezet. In die situatie gaven de 
meerderheid van de PvdA-fractie en partijvoorzitter Van den Berg hun verzet 
tegen Van Agt op. Dit gold ook voor Den Uyl, mede na een gesprek met Kok. De 
vakbewegingsleider vond dat regeringsdeelname van de PvdA niet mocht afket-
sen op de persoon Van Agt. Elf fractieleden stemden niettemin tegen, onder wie 
de ministerskandidaten Van Thijn, Van Kemenade, Marcel van Dam en Max van 
der Stoel en beoogd fractievoorzitter Meijer. Van Thijn was verbijsterd over de 
veranderde opstelling van Den Uyl. Hij ervoer het als het einde van de polarisatie 
en een terugkeer van de oude politiek uit de jaren van Drees en Romme. Van 
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Thijn paste zich evenwel snel aan de nieuwe politieke realiteit aan. Juist hij werd 
op voorstel van de PvdA benoemd tot mede-informateur.46

 Door de teleurstellende verkiezingsuitslag voor de PvdA en het verloop van 
de kabinetsformatie rezen bij Van der Louw twijfels. Niet zozeer over de vraag 
óf hij een rol wilde gaan spelen in de landelijke politiek, maar wel of dit het 
juiste moment was om de overstap te maken. Moest hij de gok wagen? Zoals 
gewoonlijk overlegde Van der Louw met zijn kring van vertrouwelingen. De 
laatste zondagavond van juni, nog voor de PvdA met tegenzin akkoord ging 
met Van Agt als premier, bleken zij hierover niet eensgezind. Kombrink her-
haalde dat Van der Louw minister moest worden in verband met de opvolging 
van Den Uyl over vier jaar. Zijn positie zou sterker zijn als hij te zijner tijd van 
binnenuit kon komen. Zo dacht ook Meijer erover. Van der Louw was, net als 
Stuiveling, minder uitgesproken. De ministerspost moest passend zijn. Hij zou 
ook van buitenaf kunnen komen als Den Uyls opvolging aan de orde was. De 
partij kende hem immers goed genoeg. De afweging om minister te worden 
werd hier nog eens heel duidelijk geplaatst in het kader van de opvolging van 
Den Uyl, ook door Van der Louw zelf.47

 Van der Louws twijfels werden alleen maar sterker nadat de PvdA-fractie 
Van Agt tegen heug en meug aanvaardde als premier. De combinatie Van Agt-
Den Uyl maakte een lange levensduur van het kabinet onwaarschijnlijk. Moest 
hij daarvoor de zekerheid en waardering van Rotterdam opgeven? Van der 
Louw bleef bij de PvdA-top in beeld als ministerskandidaat. De onderhande-
lende partijen kwamen overeen dat cda en PvdA zes ministers zouden leveren 
en D’66 drie. Den Uyl kreeg als minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid een veelomvattend takenpakket en zou bovendien vicepremier worden. 
Afhankelijk van welke ministersposten de PvdA kreeg toebedeeld, werd Van 
der Louw genoemd voor drie departementen: crm, Volksgezondheid en Mili-
euhygiëne en Verkeer en Waterstaat.48 Binnenlandse Zaken was voor Van Thijn 
gereserveerd. Van der Louw legde zich er met spijt bij neer.49 Hij was de enige 
PvdA-kandidaat die aan verschillende departementen werd gekoppeld. Hij 
werd niet als een typische vakminister gezien.
 Terwijl er op het Binnenhof met weinig enthousiasme over de beoogde coa-
litie onderhandeld werd, vertrok Van der Louw met zijn vriendin Hetty voor 
vakantie naar het zuiden van Europa. Stuiveling hield hem met brieven op de 
hoogte van de kabinetsformatie. Zo schreef ze op 16 juli: ‘Jouw naam is nog 
steeds niet geschrapt. Zowel Ed [van Thijn], als Max [van den Berg], als Joop 
[den Uyl], als Wim [Meijer] […] vinden dat je erin moet. […] Ik heb niet ge-
hoord, dat ze al op het idee zijn gekomen, dat jíj misschien níet in een kabi-
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net-Van Agt zou willen.’50 Na twee weken in zijn geliefde Joegoslavië te hebben 
vertoefd, voegde Van der Louw zich in het Noord-Italiaanse Eppan bij zijn vas-
te vakantiegezelschap: Jan Nagel, Maurice Koopman en nos-nieuwslezer Joop 
van Zijl met hun gezinnen. Sinds midden jaren zeventig bracht Van der Louw 
jaarlijks minimaal een week met deze club door, vaak op dezelfde plek. In de 
zomer van 1981 was de kabinetsformatie vanzelfsprekend een terugkerend on-
derwerp, al was het maar omdat Van der Louw daarover regelmatig telefoontjes 
uit Nederland kreeg. Nagel en Koopman adviseerden hem steeds om niet in het 
kabinet te gaan zitten. Van der Louw kon volgens hen beter wachten totdat het 
misging met het kabinet, waarna hij als een ‘niet-bevlekte redder van de partij’ 
het leiderschap zou kunnen overnemen.51 
 Meijer bood Van der Louw via de telefoon vanuit Nederland het minister-
schap van crm aan. Het fractiebureau van de PvdA had daartoe in meerderheid 
besloten, ook met het oog op de opvolging, kon Meijer hem meedelen. Van der 
Louw hield de boot echter af. In lijn met de reactie van Van Thijn meende hij dat 
een kabinet met PvdA en cda onder leiding van Van Agt de politiek twintig jaar 
terug in de tijd zou plaatsen. Daarmee zou het failliet van de polarisatiestrategie 
en de centrale positie van de confessionelen in het coalitiebestel worden erkend. 
Als Van Agt opstapte was hij wel beschikbaar. Een andere reden die Van der 
Louw aan Meijer gaf voor zijn weigering was dat Van der Stoel op Buitenlandse 
Zaken zou komen, net als in het kabinet-Den Uyl. Zij hadden de afgelopen vijf-
tien jaar geregeld in de clinch gelegen. Bovendien vond Van der Louw het depar-
tement crm eigenlijk te min.52 Toch deed hij de deur opnieuw niet definitief 
dicht, hij zou er verder over nadenken. Hierdoor kon Den Uyl zijn naam nog niet 
schrappen van de namenlijstjes voor het kabinet.53

 Meijer legde dezelfde vraag begin augustus nog eens voor aan de van vakantie 
teruggekeerde Van der Louw. De informateurs hadden inmiddels een eindver-
slag aan de koningin aangeboden, al bleef er met name over de sociaal-economi-
sche paragraaf nogal wat onduidelijkheid bestaan. De Limburgse cda’er Sjeng 
Kremers en Van Thijn waren tot formateur benoemd.54 Opnieuw maakte Van der 
Louw aan Meijer kenbaar geen minister van crm te willen worden. Pas nadat 
Den Uyl hem een dag later persoonlijk benaderde maakte hij alsnog een opening 
– Meijer had maanden eerder al voorzien dat Van der Louw ‘geroepen’ moest 
worden. Enkele dagen later was de kogel door de kerk en stemde hij in met een 
ministerschap op crm.55 Dat Van der Louw door de partij ‘geroepen’ wilde wor-
den, bleek eens te meer uit een opmerkelijke persverklaring van Den Uyl en Van 
der Berg op 11 augustus. Daarin deden zij een beroep op de Rotterdamse burge-
meester om zich beschikbaar te stellen voor het ministerschap, terwijl hij daar op 
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dat moment in feite al mee had ingestemd.56 Waarschijnlijk hoopte Van der Louw 
dat de publieke beeldvorming – de partij roept hem naar Den Haag – in zijn 
voordeel zou werken als de leiderschapskwestie op enig moment actueel werd. 
Maar Den Uyl zei in de Tweede Kamerfractie dat hij, in tegenstelling tot velen, de 
keuze voor Van der Louw niet zag in het licht van de opvolging; die kwestie was 
helemaal niet aan de orde. Voor Den Uyl gold dat de PvdA in het kabinet met de 
sterkste mensen vertegenwoordigd moest zijn. Hij verwachtte dat Van der Louw 
qua sfeer een goede bijdrage kon leveren in het ‘vechtkabinet’.57

 Met de personele bezetting van het kabinet was de formatie nog allesbehalve 
rond. Van Agt kwam op 12 augustus plotseling met een aanvullende eis boven 
op het regeerakkoord. Er zouden tijdens de formatie afspraken moeten worden 
gemaakt over een bezuiniging van 4,5 miljard gulden in de begroting van 1982. 
Den Uyl en Terlouw reageerden woedend, dat was een zaak voor het kabinet, 
niet voor de formateur. Het onderlinge wantrouwen bereikte een nieuw diepte-
punt. De eis was bovendien typerend voor de tegenovergestelde prioriteiten die 
vooral cda en PvdA stelden. De christendemocraten streefden naar een struc-
turele vermindering van het financieringstekort, terwijl de sociaaldemocraten 
onder aanvoering van Den Uyl inzetten op een nog nader uit te werken werk-
gelegenheidsplan waarvoor juist geld moest worden vrijgemaakt. De formatie-
poging van Kremers en Van Thijn mislukte. De cda’er De Gaay Fortman slaag-
de er als informateur in de zaak vlot te trekken, al ging het allemaal niet van 

9.2 Bram Peper schudt André van der Louw de hand bij zijn afscheid als burgemeester in 
Rotterdam, Van der Louws vriendin Hetty Verdelman kijkt toe, 22 september 1981.
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harte. Van Agt formeerde daarna als beoogd premier het kabinet. Op 11 sep-
tember werd Van der Louw, net als de overige ministers, beëdigd in Huis ten 
Bosch.58 Van der Louw had de gok gewaagd om de overstap naar de landelijke 
politiek te maken, de vraag was hoe het uit zou pakken.

Een ongelukkige start

Van der Louw maakte deel uit van een ervaren en op papier sterke ploeg. De 
lijsttrekkers Van Agt, Den Uyl en Terlouw (Economische Zaken) namen alle 
drie zitting in het kabinet. De PvdA had politieke zwaargewichten naar voren 
geschoven: naast Den Uyl en Van der Louw waren dat Van Thijn (Binnenland-
se Zaken), Van Kemenade (Onderwijs en Wetenschappen), Van der Stoel 
(Buitenlandse Zaken) en Van Dam (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning). Van der Louws vriend Kombrink werd staatssecretaris. Dat gold ook 
voor Stuiveling, zijn rechterhand in Rotterdam. De minister van Defensie van 
D’66 was evenzeer een goede bekende: Van Mierlo. Van cda-zijde kwamen 
onder anderen de ervaren ministers Fons van der Stee (Financiën), Jan de Ko-
ning (Landbouw en Visserij), Job de Ruiter (Justitie) en de enige vrouwelijke 
minister Til Gardeniers-Berendsen (Volksgezondheid en Milieuhygiëne). Van 
der Louw kreeg als staatssecretaris op crm Hans de Boer naast zich, een cda’er 
die tot de linkervleugel van zijn partij behoorde.
 De PvdA-bewindslieden ontvingen op het buitengewone partijcongres in 
Utrecht, twee dagen voor de beëdiging, een enthousiast onthaal toen Den Uyl 
hen op het podium aan de zaal voorstelde. Van der Louw werd zelfs getrakteerd 
op een opmerkelijk lang applaus.59 Hij lag goed in de partij, zo leek het die 
avond. Dat was een opsteker aan de vooravond van een ongewis avontuur. Het 
congres stemde met overgrote meerderheid in met regeringsdeelname van de 
PvdA, maar verder viel er weinig enthousiasme te bespeuren. De zes zoge-
noemde ‘strijdpunten’ uit het verkiezingsprogramma hadden het regeerak-
koord niet gehaald. Er werden bijvoorbeeld geen nucleaire taken afgestoten, de 
kerncentrales van Borssele en Dodewaard bleven voorlopig open in afwachting 
van een advies van een studiecommissie en de minima gingen erop achteruit.60 
Ook tien dagen later, op een PvdA-bijeenkomst in Leeuwarden, voelde Van der 
Louw slechts een lauwe stemming in de partij ten aanzien van de nieuwe rege-
ring: ‘Niet het ons-kabinet sentiment’.61

 De eerste taak voor het nieuwe kabinet was het opstellen van de regerings-
verklaring en het bijstellen van de begroting voor 1982. De basis daarvoor 
moest worden gelegd in de ‘vijfhoek’, bestaande uit de premier en de ministers 
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van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Binnenlandse Zaken. Van der Louw viel dus buiten dat overleg. Onmiddellijk 
nadat het kabinet was beëdigd werden de stellingen van de formatie opnieuw 
betrokken. Het waren met name de ambities van Den Uyl als minister van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid die botsten met het vaste voornemen van pre-
mier Van Agt en minister van Financiën Van der Stee om het financieringste-
kort rigoureus terug te dringen. Den Uyl speelde het hard. Hij wilde vier 
miljard gulden voor zijn banenplan, kondigde hij zonder vooroverleg aan in 
het kro-televisieprogramma Brandpunt. Hiermee joeg hij niet alleen zijn 
cda-collega’s in de gordijnen, maar ook Terlouw. Den Uyl wilde zijn plan on-
der meer bekostigen met het opvoeren van de aardgaswinning. Terlouw, het 
aardgas viel onder zijn ministerie van Economische Zaken, werd hierdoor 
overvallen.62

 Den Uyls manier van optreden in de ministerraad maakte het niet eenvou-
diger om de grote inhoudelijke verschillen te overbruggen. Als Van Agt wat zei, 
begon Den Uyl al ‘na een halve minuut onrustig te schuiven op z’n stoel’ en 
kort daarna te interrumperen, aldus Terlouw in zijn politieke dagboek. ‘Hij 
neemt onbehoorlijk veel spreektijd. Hij laat niemand uitpraten.’ Al na een paar 

9.3 Eerste ministerraad van het kabinet-Van Agt-Den Uyl, 23 september 1981. Zittend v.l.n.r. 
Van Thijn (PvdA), Terlouw (D’66), Den Uyl (PvdA), Van Agt (cda), Gardeniers (cda), De 
Ruiter (cda), Zeevalking (D’66); staand v.l.n.r. Van Kemenade (PvdA), Van Dam (PvdA), 
Van Mierlo (D’66), Van der Stee (cda), Van der Louw (PvdA), Van Dijk (cda) en De Ko-
ning (cda).
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weken concludeerde hij dat er in deze constellatie niet met Den Uyl viel samen 
te werken.63 Zelfs de PvdA-ministers begonnen zich al snel te ergeren aan hun 
politiek leider. Zo vond Van Kemenade dat Den Uyl nog te veel opereerde alsof 
hij minister-president was.64 Ook Van der Louw was niet te spreken over zijn 
voorman: ‘Joop moet minder hakken op onze regering.’65 Den Uyl was naar de 
mening van de PvdA-ministers bovendien te veel met zijn eigen departemen-
tale belangen bezig. Volgens Van Thijn was hij ‘volledig geobsedeerd’ door zijn 
eigen sores als vakminister. Hierdoor was hij niet in staat om op behoorlijke 
wijze leiding te geven aan het PvdA-smaldeel.66 
 Van Dam schreef een noodbrief aan de overige PvdA-ministers. De ‘wat on-
besuisde uitspraken’ van Den Uyl hadden Terlouw in de armen van Van Agt en 
Van der Stee gedreven. Het ‘gebrek aan reëel overleg in eigen kring’ was een 
‘kwelling’. Eenieder vocht ‘voor zijn eigen winkel’, waardoor ze hun gezamenlij-
ke kracht onvoldoende konden uitbuiten. Van Dam had ook kritiek op Den 
Uyl, die, als er al geld vrijkwam, het onmiddellijk opeiste voor zijn werkgele-
genheidsplan. Een plan waarover ‘nooit enig overleg’ had plaatsgevonden en 
dat nog volledig in nevelen was gehuld.67 Diezelfde avond kwamen de PvdA- 
bewindslieden bijeen in restaurant ’t Goude Hooft, vlak bij het Binnenhof, voor 
hun wekelijkse overleg. Van der Louw vatte de bijeenkomst samen: ‘Grote on-
overzichtelijke puinhoop. Meningsverschillen, getoeter, verwijten zonder con-
clusies.’68 Het leiderschap van Den Uyl bladderde af.69

 Van der Louw speelde geen prominente rol in het kabinet. Hij schreef niet mee 
aan alternatieve voorstellen waar de PvdA-ministers ondanks de getroebleerde 
sfeer mee kwamen. Daaraan werkten, behalve Den Uyl, vooral Van Kemenade en 
Van Thijn. Niet alleen had Van der Louw geen ministeriële ervaring en was de 
hele gang van zaken in de Trêveszaal nieuw voor hem, zijn kennis over sociaal- 
economische en financiële problematiek was ook beperkt. Hij maakte netjes aan-
tekeningen als de bedragen in de ministerraad en bij het PvdA-bewindslie-
denoverleg over tafel gingen. Soms kon hij het maar met moeite volgen. ‘Ik hou 
op met noteren,’ vertrouwde hij op 10 oktober zijn dagboek toe. ‘Begrijp het op-
nieuw niet.’70 Van der Louw speelde geen rol van betekenis in de ministerraad als 
het overleg niet aan zijn eigen beleidsterrein raakte. Van Dam en Van Kemenade, 
de PvdA-ministers die net als Van der Louw geen deel uitmaakten van de ‘vijf-
hoek’, mengden zich vaker in de discussies dan de minister van crm.71

 Om op financieel en sociaal-economisch terrein meer thuis te raken riep 
Van der Louw op zijn ministerie een wekelijkse bijeenkomst met twee kundige 
ambtenaren in het leven. Gezamenlijk namen ze, meestal op donderdagmid-
dag, de hele agenda van de ministerraad door. Volgens Arnout Weeda, een van 
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de betrokken medewerkers, waren het voor een ambtenaar leuke, inspirerende 
gesprekken. Van der Louw had een open houding. Hij stelde vragen, waarop 
Weeda, econoom, voormalig journalist bij De Groene Amsterdammer en tevens 
actief PvdA’er, en zijn collega hun mening gaven. Van der Louw vatte het ver-
volgens samen of trok conclusies. Ook de informele sfeer die hij daarbij creëer-
de typeerde Van der Louw. De gesprekken vonden bij wijze van spreken plaats 
met de benen op tafel. Een fles whisky was vaak binnen handbereik. Hoewel 
Van der Louw het nooit met zoveel woorden tegen hem zei, was het voor Wee-
da duidelijk dat hij deze wekelijkse sessies niet alleen gebruikte ter voorberei-
ding van de ministerraad, maar ook om zich te prepareren op een toekomstig 
partijleiderschap.72

 Al het koortsachtig overleg tussen de coalitiepartijen ten spijt kon de rege-
ring geen overeenstemming bereiken over de begroting. Over en weer vielen er 
harde woorden in de ministerraad.73 De financiële cijfers werden door tegen-
vallers en een rap oplopende werkloosheid steeds somberder. Het bedrag dat 
Van Agt in het finale voorstel voor het werkgelegenheidsplan reserveerde, werd 
door Den Uyl afgewezen. De overige PvdA-ministers schaarden zich achter 
hem en in de nacht van 15 op 16 oktober was de kabinetscrisis een feit. Van der 
Louw stelde met alle andere ministers zijn portefeuille ter beschikking. Het 
kabinet-Van Agt-Den Uyl was al demissionair voor het zich aan het parlement 
had gepresenteerd – een unieke gebeurtenis.74 Twee PvdA-economen, de hoog-
leraren Victor Halberstadt en Cees de Galan, slaagden erin de breuk na drie 
weken te lijmen. Op 4 november ging de ministerraad met hun voorstel ak-
koord en traden de ministers weer in functie.75 Van enige ‘geestdrift of sponta-
niteit’ was geen sprake volgens Van der Louw. ‘Ook bij mij geen prettige vreug-
de in de ziel. Wat moet hiervan terechtkomen?’76

 Van der Louw voelde zich vooralsnog niet in zijn element in zijn nieuwe 
ambt. Niet zo verwonderlijk, gezien de politieke omstandigheden en de irrita-
ties tussen de PvdA-ministers onderling. ‘Huil van binnen – ongelukkig,’ no-
teerde hij na een wekelijks donderdagavondoverleg met partijgenootbewinds-
lieden. Hij beweerde tegenover hen zelfs dat hij weer terug wilde naar 
Rotterdam, al zag hij in dat hij moest volhouden.77 Van Kemenade ergerde zich 
aan het aanhoudende geklaag van zijn crm-collega. Vanaf het eerste begin zat 
Van der Louw te mopperen op het kabinet en klaagde hij dat hij er nooit in had 
moeten gaan zitten, aldus Van Kemenade. Hij sprak hem er zelfs een keer op 
aan dat hij met dat gemopper en gesputter moest ophouden. Hij had er immers 
zelf voor gekozen en moest er nu wat van proberen te maken.78

 In vertrouwde kring luchtte Van der Louw zijn hart. Vooral met Meijer en 
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Peper had hij tijdens zijn ministerschap veel contact. Vaak werd op zondag-
avond bijgepraat.79 Het ging daarbij regelmatig over het functioneren van Den 
Uyl, waar veel wrevel over bestond. Van der Louw had het over een ‘crisis van 
het leiderschap in onze partij’. Na een onderlinge discussie hierover in oktober 
noteerde hij: ‘Iedereen lijkt te denken: het kan niet meer. Maar beslissend is: zo 
kunnen we niet met onze mensen omgaan, nu niet opofferen onder druk van 
rechts.’ De algemene conclusie op die zondagavond was: ‘nu niets veranderen, 
wanneer wel is niet helemaal duidelijk, maar dat is ook nauwelijks te plannen’.80 
Niet iedereen in de top van de PvdA deelde de wrevel over de wijze waarop 
Den Uyl functioneerde. Partijvoorzitter Van den Berg steunde Den Uyl juist 
volop bij diens harde opstelling in het kabinet. Hij voelde weinig voor een an-
dere toon om de verhoudingen te verbeteren.81 Het was niet het enige onder-
werp waarover Van der Louw en Van den Berg van mening verschilden.

Minister van crm en het gemeenschapstakenplan

Het ministerie van crm was gevestigd in een 80 meter hoge kantoorkolos in 
Rijswijk. Van der Louw zetelde op de achttiende verdieping, net als staatssecre-
taris De Boer en de hoogste ambtenaren van het departement.82 Het ‘veelkop-
pig monster’ crm bestreek uiteenlopende beleidsterreinen.83 De afdeling cultu-
rele zaken hield zich bezig met de kunsten en met musea, monumenten en 
archieven. Er was een afdeling die zowel natuurbehoud en recreatie als radio, 
televisie en pers onder haar hoede had. Een andere bekommerde zich om 
maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cultureel werk, terwijl nog een af-
deling zich bezighield met bijstandszaken. En dan was er nog een centrale di-
rectie die zich onder meer richtte op het proces van decentralisatie. De afdelin-
gen waren eilandjes, elk met eigen besognes. In stafvergaderingen probeerden 
de directies verschoond te blijven van de bezuinigingen die het ministerie 
moest doorvoeren. ‘Géén integraal bestuur’, concludeerde Van der Louw na 
zijn eerste week op het ministerie.84 De sfeer was een stuk formeler dan op het 
Rotterdamse stadhuis. Als het even kon probeerde de nieuwe minister dat te 
doorbreken, zoals bij het overleg met de ambtenaren ter voorbereiding van de 
ministerraad.85

 Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk leken Van der Louw op het lijf ge-
schreven. De ajc, de vara, jongerencultuur, zijn pleidooien voor een socialisti-
sche cultuurpolitiek ten tijde van Nieuw Links, zijn voorzitterschap van de Ne-
derlandse Stichting Kunstzinnige Vorming, zijn aandacht voor cultuur en 
leefbaarheid als burgemeester. Bij het in 1965 opgerichte ministerie draaide het 
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bovenal om immaterieel welzijn, meer dan om materiële welvaart. Individuele 
ontplooiing, culturele ontwikkeling, participatie van burgers – het waren ele-
menten van het beleid waar Van der Louw veel affiniteit mee had. Het departe-
ment werd ten tijde van het kabinet-Den Uyl (1973-1977) nog gezien als voorhoe-
de van de maatschappelijke vernieuwing, maar dat was toen Van der Louw 
minister werd al veel minder het geval. In de tweede helft van de jaren zeventig 
was er in toenemende mate kritiek gekomen op de bureaucratisering en de 
voortdurende groei van de sociaal-culturele sector. Het welzijnswerk werd steeds 
vaker bestempeld als toonbeeld van de onwenselijke wildgroei van de overheid. 
Het kabinet-Van Agt-Wiegel (1977-1981) legde meer nadruk op de eigen verant-
woordelijkheid van mensen, al hield het de uitgaven in de sector op niveau.86

 Van der Louw nam een politiek adviseur in de arm die hem terzijde kon 
staan. Dat was in 1981 geen nieuw fenomeen, maar gebruikelijk was het even-
min.87 Het cda had bedenkingen bij een uitgesproken politieke aanvulling op 
de departementale ambtenarij, maar ging er desondanks mee akkoord.88 Van 
der Louw benaderde in eerste instantie Peper, die een dergelijke functie al eens 
vervulde ten tijde van het kabinet-Den Uyl. Peper, op dat moment hoogleraar 
in Rotterdam, zag daar na enig beraad van af.89 Hij kwam bovendien al snel in 
beeld voor een prestigieus ambt, namelijk het burgemeesterschap van Rotter-
dam. Van der Louw steunde de kandidatuur van zijn vriend van harte en was 
van de partij op het feestje toen diens benoeming in januari 1982 een feit was.90 
Zijn politiek adviseur werd Heijne den Bak, die ook tot zijn politieke intimi 
behoorde. Tijdens Van der Louws partijvoorzitterschap was hij secretaris van 
het partijbestuur. In 1981 was Heijne den Bak nog steeds (gewoon) partijbe-
stuurslid en zodoende uitstekend ingevoerd in de PvdA. Van der Louw pro-
beerde ook een andere bekende naar het ministerie te trekken. Nog geen drie 
weken na zijn installatie wilde hij de Rotterdamse PvdA-wethouder Jan Rie-
zenkamp als plaatsvervangend secretaris-generaal naar zijn ministerie halen. 
Op het moment dat Riezenkamp in mei 1982 op het ministerie begon, was Van 
der Louw echter al minister af.91 Het was niettemin typerend voor de bestuur-
der Van der Louw dat hij zich in zijn nieuwe functie onmiddellijk wilde omrin-
gen met mensen die hij vertrouwde en die hem konden ondersteunen.
 Van der Louw was soms onzeker over zijn optreden als minister, bleek ook 
uit andere zaken. Zo vergeleek hij het prepareren voor een Kamerdebat eens 
met de voorbereiding op een examen. Dossierkennis was nooit zijn sterke punt 
geweest. Tijdens het desbetreffende debat voelde hij zich ‘op drijfzand’, maar na 
afloop toonden de Kamerleden zich tevreden over zijn ‘vlotte en degelijke be-
antwoording’. Dat viel toch weer mee, concludeerde Van der Louw.92 Als eind-
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verantwoordelijk minister moest hij veel besluiten nemen. Hij kreeg van amb-
tenaren, zoals gebruikelijk, schriftelijk meestal verschillende opties voorgelegd 
met een advies, maar moest uiteindelijk zelf de knoop doorhakken. Van der 
Louw zat daar dan mee, hij hield daar niet van, zag Harry Kramer, destijds 
ambtenaar bij de centrale directie op het ministerie. ‘Hij was geen beslisser’.93 In 
de korte tijd dat hij minister van crm was, hield hij zich met een keur aan on-
derwerpen bezig, van decentralisatie van welzijnstaken tot uitbreiding van de 
televisiezendtijd in het weekend. Veel tijd ging op aan de bezuinigingstaak van 
60 miljoen gulden die hij met staatssecretaris De Boer voor zijn rekening 
moest nemen. Omdat ze de cultuursector daarbij niet ontzagen, kreeg Van der 
Louw met omvangrijke protestacties van kunstenaars te maken.94 
 De meeste publieke aandacht kreeg het zogeheten gemeenschapstakenplan, 
dat in het voorjaar van 1982 resulteerde in de discussienota ‘Werk mee!’ Hoe-
wel de nota door de voortijdige val van het kabinet uiteindelijk nergens toe 
leidde, maakte Van der Louw zich met dit plan bepaald niet populair in zijn 
partij. Hij lanceerde het plan in oktober 1981 in Haagse Bluf, een vara-televi-
sieprogramma onder eindredactie van Jan Nagel. Hij wilde een discussie in 
Nederland op gang brengen over het idee om werkloze jongeren onder de 25 
jaar die een bijstandsuitkering ontvingen en nog niet gewerkt hadden na hun 
opleiding, te verplichten tot maatschappelijk nuttig werk in hun gemeente. Het 
betrof een groeiende groep van ongeveer 56.000 jongeren. Hij meende dat het 
plan niet zou werken zonder een vorm van verplichting, zoals een korting op 
de uitkering bij weigering.95 Van der Louw zag verschillende voordelen. De 
jongeren zouden werkervaring opdoen en vertrouwd raken met arbeidsdisci-
pline, wat hun positie op de arbeidsmarkt ten goede kwam. Werk dat nuttig 
was voor de gemeenschap, maar door geldgebrek bleef liggen, zou worden aan-
gepakt. Hij dacht daarbij bijvoorbeeld aan het schoonhouden van straten en 
parken, onvervuld vrijwilligerswerk en het helpen van bejaarden. Hij ver-
wachtte bovendien dat het plan de kloof tussen werkenden en niet-werkenden 
zou verkleinen. Dat was een belangrijk punt. Van der Louw benadrukte dat aan 
het sociale stelsel niet alleen rechten ontleend konden worden, maar dat er ook 
plichten tegenover stonden. ‘Het soort maatschappij waarin iedereen denkt: 
daar kan ik wat halen zonder dat ik wat terug hoef te doen, daar zie ik geen 
toekomst in,’ lichtte hij toe.96

 Het gemeenschapstakenplan was niet Van der Louws eigen idee, het lag in 
grote lijnen al klaar toen hij aantrad als minister. Het kwam voort uit een pro-
ject over ‘niet-actieven’ waar ambtenaren van verschillende ministeries bij be-
trokken waren. Van der Louw gaf wel een opmerkelijke draai aan het plan, 
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waardoor hij het in een geheel ander daglicht plaatste. De ambtenaren die het 
hadden ontwikkeld gingen namelijk uit van vrijwilligheid en legden vooral de 
nadruk op de kansen voor de individuele werkloze. Van der Louw voegde er 
echter in interviews het element van sancties aan toe en gaf het plan zo een 
verplichtend karakter. De nadruk lag bij hem op het aspect van rechten en 
plichten in het sociale stelsel als geheel. Hij ging hiermee in tegen het advies 
van zijn ambtenaren.97 Juist het verplichtende element maakte het gemeen-
schapstakenplan controversieel in de PvdA.
 Van der Louws ervaringen in de persoonlijke sfeer speelden bij dit plan mee. 
Hij had zijn eigen kinderen altijd erg vrijgelaten en merkte steeds duidelijker 
dat dit niet goed uitpakte. ‘Je moet niet denken dat het niet-geven van leiding, 
het maar zo’n beetje overlaten, op zichzelf en uit zichzelf tot iets moois groeit,’ 
meende Van der Louw.98 Zijn oudste zoon had zijn schoolopleiding niet afge-
maakt, was in die tijd werkloos en ontving een uitkering. Zijn jongste zoon had 
ook problemen ondervonden in het reguliere onderwijs en volgde op dat mo-
ment een individueel leertraject. De voortschrijdende inzichten uit de opvoe-
ding van zijn eigen kinderen sterkten hem in zijn overtuiging dat het goed was 
om aan jongeren eisen te stellen, ook in maatschappelijk verband.99 Er ging 
volgens hem een opvoedende werking van het gemeenschapstakenplan uit.
 Van der Louw plaatste het gemeenschapstakenplan nadrukkelijk in een bre-
der kader van solidariteit binnen het sociale stelsel, van rechten en plichten. De 
problematiek van de verzorgingsstaat had ook de aandacht van zijn vrienden 
Meijer en Peper. Peper hield zich als socioloog al jarenlang met deze materie 
bezig en had het probleem van solidariteit tussen mensen in een door bureau-
cratie gekenmerkte verzorgingsstaat meermalen aangekaart.100 Ook Meijer, die 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer geworden was, vond dat juist de PvdA 
zich, zeker in deze economisch moeilijke tijden, moest buigen over de toe-
komst van de verzorgingsstaat. Maar het ter discussie stellen van bestaande 
voorzieningen lag gevoelig in de partij. Die werden als sociaaldemocratische 
verworvenheden beschouwd. Toch hield Meijer tijdens het debat over de rege-
ringsverklaring in november 1981 een, met hulp van Peper geschreven, pleidooi 
voor een herformulering van de grondbeginselen van het sociale stelsel. Hij 
kreeg weinig respons uit de partij.101 Dat laatste gold zeker niet voor Van der 
Louw, die met zijn concrete voorstel alvast vooruitliep op het door Meijer ge-
wenste principiële debat.
 Toen Van der Louw zijn ideeën voor het eerst naar buiten bracht verwachtte 
hij ‘wat pseudolinkse stormpjes’.102 Hij onderschatte duidelijk de negatieve re-
acties die het plan uitlokte, vooral bij zijn eigen achterban. Zo was het fnv-jon-
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gerencontact zeer teleurgesteld in Van der Louw. Jongeren wilden volwaardige 
arbeidsplaatsen; voor het schoonmaken van steden moesten de gemeentelijke 
reinigingsdiensten maar worden uitgebreid.103 Als ludiek protest tegen Van der 
Louws ‘arbeidsplicht’ spitten ruim dertig jongeren zelfs zijn tuin bij zijn huis in 
Rotterdam om.104 Ook de Jonge Socialisten, de PvdA-jongeren, liepen te hoop 
tegen zijn plan. Zij keerden zich tegen het verplichtende karakter en wezen op 
het risico dat volwaardige banen zouden worden geschrapt als het werk ook 
door jongeren met een uitkering kon worden gedaan. Ook meenden de Jonge 
Socialisten dat er voor werkloze jongeren, zelfs met opgedane werkervaring, 
geen perspectief op werk was. Dáár moest wat aan worden gedaan.105

 Maar het plan viel niet alleen bij jongerenorganisaties slecht. Twee weken na-
dat Van der Louw zijn ideeën lanceerde, lag hij onder vuur op een congres van de 
PvdA. Het partijbestuur moest in actie komen om de pas aangetreden minister 
enigszins in bescherming te nemen. Om te voorkomen dat Van der Louws plan 
onomwonden werd afgekeurd, stelde het partijbestuur een alternatieve motie op. 
Daarin stond dat het plan nader getoetst moesten worden aan het verkiezings-
programma van de PvdA. Het congres stemde ermee in.106 Voor Van der Louw 
was dit geen teken om gas terug te nemen. Hij bleef zijn plannen, inclusief moge-
lijke sancties, verdedigen. Dit bracht hem in conflict met het PvdA-bestuur on-
der leiding van Van den Berg. Van der Louw kreeg zelfs bezoek van een driekop-
pige delegatie uit het partijbestuur die hem duidelijk maakte niets in het plan te 
zien.107 In december 1981 kwam de partijraad bijeen. Opnieuw diende een afde-
ling een motie in, nu om de Tweede Kamerfractie aan te sporen zich tegen het 
gemeenschapstakenplan te keren. Hoewel het partijbestuur de motie ontraadde, 
negeerde de partijraad dit advies en nam de motie aan.108

 Van der Louw wees ter verdediging meermalen op individuele steunbetui-
gingen van jongeren en peilingen waaruit zou blijken dat een grote meerder-
heid van hen zich in zijn plan kon vinden. Hij vroeg zich zelfs af of de leiders 
van de jongerenorganisaties hun achterban wel vertegenwoordigden.109 Toch 
zag Van der Louw zich aan het begin van 1982 gedwongen de mogelijkheid van 
sancties op te geven. PvdA-staatssecretaris van Sociale Zaken Ien Dales, die 
sociale zekerheid in haar portefeuille had en met wie hij het plan moest afstem-
men, kon zich niet in het verplichtende karakter vinden. In de discussienota 
‘Werk mee!’ was nog slechts sprake van een moreel beroep dat op de werkloze 
jongeren kon worden gedaan om zich voor de maatschappij in te spannen. Van 
der Louw betreurde het vervallen van de sancties als stok achter de deur, maar 
zag in dat langer volhouden schade kon opleveren voor de PvdA.110

 Dat zijn eigen positie in de partij schade leed door maandenlang vast te 
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9.4 Van der Louw met een protesterende punker tijdens de manifestatie ‘Kijk op werk’ in 
Rotterdam, 1 april 1982.
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houden aan de sancties stond wel vast. Zijn plan leidde tot een venijnige woor-
denwisseling met partijvoorzitter Van den Berg tijdens een bijeenkomst van de 
PvdA-bewindslieden.111 En zelfs nadat het verplichtende element was geschrapt, 
kreeg hij nog de wind van voren tijdens een partijbestuursvergadering die Van 
der Louw bijwoonde om het plan te bespreken. Met name Margot Vliegenthart 
van de Jonge Socialisten was buitengewoon fel en emotioneel. Er vloeiden zelfs 
tranen die maandagavond.112 Van der Louw werd gedurende zijn ministerschap 
steeds vaker gezien als een PvdA-bestuurder wiens progressieve imago was 
verbleekt, en dat was zeker in de ogen van de sterke linkervleugel in de PvdA 
geen aanbeveling.113 Hij raakte hierdoor in toenemende mate op ramkoers met 
een deel van het partijbestuur. 
 De vraag rijst waarom Van der Louw zo lang vasthield aan het verplichtende 
aspect van het plan. Mede door zijn persoonlijke ervaringen was hij ervan 
overtuigd dat dat nodig was om een deel van de langdurig werkloze jongeren te 
activeren. Minstens zo belangrijk was dat het gemeenschapstakenplan hem de 
mogelijkheid bood om zich als minister van crm breed te profileren, juist door 
het zo nadrukkelijk in te bedden in het verhaal over rechten en plichten in de 
verzorgingsstaat. Hij zag het waarschijnlijk als een kans om politiek leider-
schap te tonen en te laten zien dat de PvdA ten tijde van de economische crisis 
een ander geluid moest laten horen. Hij voelde zich daarin gesteund door zijn 
politieke vrienden. Het gemeenschapstakenplan paste in het streven van Van 
der Louw om de partij in een andere richting te krijgen. Dat hij daarmee de 
linkervleugel van de partij tegen de haren instreek nam hij op de koop toe.

Het nieuwe realisme

Van der Louws uitspraken als minister van crm stonden in sommige opzichten 
ver af van zijn ideeën van tien jaar daarvoor. Dat gold niet alleen voor zijn op-
merkingen over het nut van arbeidsdiscipline bij het gemeenschapstakenplan. 
De samenwerking tussen cda en PvdA bezag minister Van der Louw in het 
kader van een gedeeld streven naar solidariteit en was volgens hem zelfs een 
opgave voor de jaren tachtig.114 De hoop op een progressieve meerderheid had 
hij kennelijk laten varen. En regeringsdeelname stond voor hem niet langer in 
het teken van structurele maatschappijhervormingen. Het ging slechts om het 
tegenhouden van verslechteringen en het beschermen van kwetsbare groe-
pen.115 Enig pragmatisme was hem niet vreemd, zo had hij ook in het verleden 
laten zien. Zijn nieuwlinkse idealisme was bovendien getemperd door zijn er-
varingen in het openbaar bestuur. Volgens Van der Louw had hij zijn denken 
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echter bovenal aangepast aan de veranderende omstandigheden van de econo-
mische crisis en oplopende werkloosheid. De besprekingen met de Sans Chi-
qué-club getuigden daar al van. Hij sprak zelfs over een breuk in de tijd.116

 Van der Louw vond dat zijn partij de slag naar de nieuwe sociaal-economi-
sche omstandigheden nog onvoldoende had weten te maken. ‘De PvdA moet 
terug naar de realiteit’, stond er in november 1981 in grote letters op de voorkant 
van Elsevier Magazine als citaat uit een interview met de minister van crm.117 
Hij hoopte dat regeringsdeelname daaraan zou bijdragen.118 Met Max van den 
Berg als voorzitter had de partij zich in voorgaande jaren geprofileerd met uit-
gesproken linkse strijdpunten en aansluiting gezocht bij sociale bewegingen. 
Deze koers werd gesteund door een actief en alert partijkader, dat de progres-
sieve gezindheid van de partij bewaakte – een partijcultuur die mede onder 
invloed van Nieuw Links en ten tijde van Van der Louws voorzitterschap was 
ontstaan. De sociaaldemocraten hadden tijdens het kabinet-Van Agt-Wiegel 
verzuimd een werkbare visie te ontwikkelen op de bestrijding van de economi-
sche crisis en de hervorming van de verzorgingsstaat en daarvoor draagvlak te 
creëren binnen de partij. Partijvoorzitter Van den Berg probeerde het linkse 
profiel van de partij scherp te houden, ook nadat de PvdA vanaf 1981 als rege-
ringspartner pijnlijke compromissen moest accepteren. Voortdurend onder-
streepte hij het onderscheid tussen het regeringsbeleid en partijstandpunten.119

 Van der Louw maakte ten tijde van zijn ministerschap zowel binnen de partij-
top als in interviews en toespraken duidelijk dat hij zich niet kon vinden in de 
opstelling van de PvdA. Hij vond het bijvoorbeeld misleidend om te beweren dat 
het stelsel van sociale zekerheid zou blijven bestaan, ongeacht de economische 
ontwikkelingen. ‘Je moet als socialist dus zeggen, dat er gewoon minder te verde-
len valt,’ aldus Van der Louw in Elsevier. ‘Wel kun je zeggen dat je die verdeling 
zo rechtvaardig mogelijk ten uitvoer brengt en niet bij de pakken gaat neerzitten.’ 
Voor het overbrengen van die eerlijke boodschap was volgens Van der Louw 
moed nodig, maar het zou wel leiden tot een herstel van geloofwaardigheid. De 
partij moest ophouden met twee monden te spreken, zoals hij het noemde. De 
uitdaging lag volgens hem in het verbinden van idealisme en realisme.120 Hoe dat 
zou moeten, daarover moest de partij nadenken. Veel aanknopingspunten voor 
een politiek die behalve haalbaar ook aansprekend was had hij met andere woor-
den nog niet te bieden. Maar ook al lagen de antwoorden er nog niet meteen, het 
was volgens Van der Louw ‘stompzinnig’ om daarom de feiten te negeren. ‘Dat 
vind ik slecht en daar ga je mee door de mand.’121

 De beoogde ‘nieuwe koers’ van de PvdA, zoals Van der Louw het in zijn 
dagboek noemde, moest niet alleen een geloofwaardiger verhaal opleveren.122 
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De nieuwe boodschap diende gepaard te gaan met een andere stijl van politiek 
bedrijven, waarmee de partij de ‘ideologisch minder gekleurde middengroe-
pen’ in de samenleving kon bereiken. Die verweten de partij volgens Van der 
Louw een schoolmeesterachtige, betweterige en doordrammerige houding. 
De PvdA moest een ‘niet-agressief beeld’ gaan uitdragen. Niet de zwartepiet 
aan de politieke tegenstander geven, maar hem in zijn waarde laten. Hij zei het 
niet met zoveel woorden, maar de politiek van polarisatie uit de jaren zeventig 
wilde hij duidelijk achter zich laten. Van der Louw pleitte er bovendien voor 
dat de partij intern toleranter werd, zodat ‘niet elk ander idee met boe-geroep, 
gehuil en gehoon wordt begroet’. Hij prees in dit verband het pleidooi van zijn 
vriend Meijer om de discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat aan te 
gaan, maar zal daarbij ook gedacht hebben aan de reacties op zijn eigen ge-
meenschapstakenplan. De PvdA moest blijven communiceren met een ander 
publiek dan de mensen die al achter de partij stonden, meende Van der 
Louw.123 Het middenkader had ironisch genoeg juist onder invloed van Nieuw 
Links aan macht gewonnen in de partij. Nu radicale, hoogopgeleide en prin-
cipieel ingestelde kaderleden de partijcultuur domineerden, en weinig begrip 
toonden voor een meer instrumentele of ‘realistische’ benadering van de poli-
tiek, kwam Van der Louw tot de conclusie dat de interne democratisering was 
doorgeslagen. De afstand tussen het beeldbepalende middenkader, de leden 
en in versterkte mate het electoraat dreigde volgens hem onoverbrugbaar te 
worden.124 
 Van der Louw presenteerde zich als een politicus die de tijdgeest aanvoelde 
en bovendien wist wat er onder de bevolking leefde. Volgens hem beseften ‘de 
mensen’ dat de regering moest bezuinigen en voelden ze intuïtief aan wanneer 
de PvdA onrealistische beloften deed.125 Hij leek zich als het ware over de hoof-
den van het partijbestuur en -kader heen verbonden te voelen met de bevol-
king. Hij begreep dat het niet eenvoudig zou zijn om de partij te winnen voor 
de door hem bepleite koerswijziging, die de PvdA richting het politieke mid-
den zou doen opschuiven. Niettemin wilde hij hierover een discussie in de par-
tij. Van der Louw speelde rond de jaarwisseling van 1981-1982 met het idee om 
de PvdA op een congres een echte keuze te laten maken tussen een koers ‘zon-
der dubbelzinnige visie’ of ‘tegen regeringsdeelname’.126 Meijer en zijn andere 
politieke vrienden waren er niet van overtuigd dat dit tot het gewenste resultaat 
zou leiden, al vonden ook zij dat de PvdA de bakens diende te verzetten. Ook 
partijvoorzitter Van den Berg wist hij niet te overtuigen van een duidelijke uit-
spraak door een congres.127

 De PvdA worstelde met het dragen van regeringsverantwoordelijkheid in 
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tijden van bezuinigingen. In de peilingen stond de PvdA in januari 1982 op nog 
slechts 37 zetels, zeven zetels minder dan een halfjaar eerder, toen er al een flink 
verlies moest worden geïncasseerd.128 Den Uyl en staatssecretaris Dales kwa-
men bovendien zwaar onder vuur te liggen door de wijze waarop zij het werk-
gelegenheidsplan beoogden te financieren. Zij wilden de tijdelijke uitkering 
van werknemers bij ziekte verlagen tot 80 procent van het nettoloon, waarvoor 
zou moeten worden ingegrepen in de lopende cao’s. Den Uyl voelde wel aan 
dat dit slecht zou vallen bij de vakbeweging, maar zag geen alternatief. Zijn 
poging om vooraf nog enig begrip te kweken voor de maatregel bij fnv-voor-
zitter Kok mocht niet baten. Er stak een storm van protest en verontwaardiging 
op toen Den Uyl en Dales in januari met de plannen naar buiten kwamen. Er 
werden stakingsacties en demonstraties georganiseerd, waarbij Den Uyl zelfs 
tot minister van Asociale Zaken werd bestempeld.129

 Er moest wat veranderen bij de sociaaldemocraten met de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten op 24 maart in het vooruitzicht. In januari 1982 leek 
het er even op dat de top van de PvdA koos voor een nieuwe koers, die in lijn 
lag met wat Van der Louw voor ogen stond. Het partijbestuur, de fractievoor-
zitter en enkele bewindslieden kwamen tijdens een tweedaagse retraite in Gar-
deren tot de conclusie dat de PvdA zich eenduidiger moest opstellen en een 
realistischer koers moest gaan varen. In een interview legde Van den Berg uit 
wat dit betekende: niet te veel beloven, argumenten geven in het gesprek met 
de politieke tegenstander in plaats van harde eisen stellen, verantwoordelijk-
heid durven nemen voor bezuinigingen en bezinning op hervorming van het 
sociale stelsel met een minder eenzijdige nadruk op rechten.130 Het waren op-
merkelijke uitspraken uit de mond van de linkse partijvoorzitter. De beoogde 
koerswending kwam duidelijk uit de hoek van de Rotterdamse club rondom 
Van der Louw.131 
 Van der Louw, die zelf niet in Garderen aanwezig was, verwachtte op voor-
hand weinig van het topberaad: ‘Er zal wel niets nieuws geboren worden. Een 
snufje nieuw realisme maar de discussie in de partij voorlopig uitstellen,’ no-
teerde hij in zijn dagboek.132 Inderdaad bleek niet lang daarna dat de partijvoor-
zitter bij nader inzien weinig voelde voor de veranderingen. Een paar weken na 
de bijeenkomst in Garderen protesteerde Van der Louw tijdens een bijeen-
komst in ’t Goude Hooft alweer tegen het verkondigen van ‘ongeloofwaardige 
stellige zekerheden en garanties’ bij de campagne voor de Provinciale Staten-
verkiezingen.133 
 De uitslag van die verkiezingen op 24 maart 1982 was dramatisch voor de 
PvdA. De sociaaldemocraten behaalden met 20,7 procent van de stemmen 
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hun slechtste resultaat tot dat moment sinds de oprichting in 1946. Ze verloren 
8 procent ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van het jaar daar-
voor en werden zelfs voorbijgestreefd door de vvd. Het cda kreeg er ten op-
zichte van de landelijke verkiezingen 2 procent bij en bleef de grootste partij. 
Omgerekend naar Tweede Kamerzetels haalden cda en vvd samen 86 ze-
tels.134 De verkiezingsuitslag versterkte het crisissentiment in de PvdA. Van 
den Berg zag het weglopen van de kiezers als een teken dat de achterban van 
de PvdA de inbreng van de partij in het kabinet niet meer herkenbaar vond 
en niet accepteerde.135 Van der Louw las de uitslag daarentegen als een beves-
tiging van zijn eigen gelijk: ‘Hoe hoor je je te voelen als [je] gewaarschuwd 
hebt dat de rekening zou komen: […] het accepteren van Van Agt, het feit 
dat Joop niet in de Kamer is gebleven, het verbaal radicalisme vóór, de weke 
knieën na verkiezingen, het ingaan tegen het atoompacifisme, het niet eer-
lijk zijn over de sociaaleconomische perspectieven, de dilemma’s van 
links…’136 Door het gemeenschapstakenplan en zijn pleidooien voor een ‘re-
alistischer’ opstelling van de PvdA schoof de voormalig coryfee van Nieuw 
Links Van der Louw op naar het politieke midden. De afstand groeide hier-
door met Van den Berg en het deel van het partijbestuur dat een uitgespro-
ken linkse koers wilde varen.

9.5 Max van den Berg en André van der Louw op PvdA-congres, 23 oktober 1981.
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Populair en demissionair

Ondanks de kritiek die Van der Louw binnen zijn partij kreeg, was er ook waar-
dering en waren er zelfs signalen dat hij een zekere mate van populariteit genoot 
als minister. De wijze waarop Van der Louw de begroting van zijn departement 
in februari 1982 door de Tweede Kamer loodste maakte bijvoorbeeld indruk. Vol-
gens nrc Handelsblad was op zijn optreden met meer dan gewone belangstelling 
gewacht: ‘Achter de regeringstafel stond immers niet alleen de nieuwe minister 
van crm, maar ook de man die voor velen vooral naar Den Haag is gekomen om 
straks zijn collega Den Uyl als leider van de PvdA op te volgen.’137 
 Hij had de begrotingsbehandeling met staatssecretaris De Boer en een aan-
tal ambtenaren voorbereid. Zijn speech viel goed bij Peper, aan wie hij hem 
vooraf liet lezen.138 Van der Louw stipte in zijn betoog een aantal spanningen in 
de verzorgingsstaat aan. Zo constateerde hij een ‘scheefgroei tussen persoonlij-
ke en collectieve verantwoordelijkheid’ en pleitte daarom voor ‘meer eigen ver-
antwoordelijkheid en zelfstandigheid’, zonder dat ‘iemand over de rand van 
een waardig bestaan valt’. In plaats van ‘het creëren van nog meer overheids-
voorzieningen’ kon de ‘krappe beleidsruimte’ beter worden benut voor ‘het 
aanmoedigen van initiatieven door mensen’. Dit kon volgens Van der Louw 
bereikt worden door decentralisatie van de uitvoering van de verzorgings-
staat.139 Het verhaal bevatte weinig nieuwe inzichten, maar hij had al vaak be-
wezen achter het spreekgestoelte in zijn element te zijn.
 nrc Handelsblad noemde zijn optreden in het parlement een succes: ‘Opmer-
kelijk zelfverzekerd en gemakkelijk bespeelde hij de Kamer, terwijl hij ook nog 
tijd vond om gedeprimeerde partijgenoten een hart onder de riem te steken.’140 
Politiek commentator Jan Joost Lindner was in de Volkskrant ook lovend. Vol-
gens hem was Van der Louw de enige prominente PvdA’er die ‘iets anders uit-
straalt dan bangelijk malaise’. ‘Hier stond een uitstekende, wellicht briljante, 
crm-minister naar wie het goed luisteren is’, die de achtergrondproblemen van 
zijn departement ‘helder en diepzinnig’ behandelde en in de verbale duels ‘met 
opmerkelijk gemak de overhand’ hield.141 Het ontging Van der Louw bovendien 
niet dat de hem welbekende Den Haag Vandaag-presentator Koos Postema een 
fragment over zijn optreden in het nos-televisieprogramma zelfs afsloot met: ‘en 
dan zeggen ze dat er nog een leiderscrisis in de PvdA bestaat…’142 Ook van zijn 
ambtenaren en de woordvoerders van alle grote fracties kreeg Van der Louw 
positieve reacties na zijn optreden. Voldaan constateerde hij: ‘Opluchting, tevre-
denheid, complimentjes. Het doet een mens wel eens goed.’143

 Van der Louw hoorde na een optreden in het vara-radioprogramma In de 
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9.6 Minister Van der Louw aan het woord tijdens de behandeling van de crm-begroting in 
de Tweede Kamer, 3 februari 1982. Op de voorgrond staatssecretaris Hans de Boer.
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Rooie Haan al eens in vertrouwen over een opiniepeiling waaruit bleek dat hij 
in zijn eigen partij even populair was als Den Uyl, maar dat hij er bij andere 
partijen veel beter op stond dan de PvdA-leider.144 In maart 1982 kreeg hij van 
zijn collega-minister en voormalig Nieuw Links-kameraad Marcel van Dam 
opnieuw gegevens die aangaven dat hij goed lag. Van Dam had resultaten van 
een opinieonderzoek vertrouwelijk in handen gekregen. Daaruit bleek dat veel 
kiezers als gevolg van de ziektegeldkwestie ongunstiger over de partij waren 
gaan denken en dat het vertrouwen in Den Uyl daalde. Terwijl nog slechts 15 
procent van de ondervraagden veel vertrouwen had in de politiek leider van de 
PvdA, gaf 25 procent aan veel vertrouwen te hebben in Van Dam en 30 procent 
in Van der Louw.145 Tegen Van Dam zei Van der Louw nooit met hem te zullen 
concurreren om het leiderschap van de partij. Volgens Van Dam was dat ook 
niet nodig. Hij verklaarde Den Uyl niet te willen opvolgen.146 Ook Van Thijn 
verklaarde meermalen aan Van der Louw dat hij er niet aan moest denken om 
Den Uyl op te volgen.147 Het is de vraag hoeveel waarde Van der Louw aan deze 
bekentenissen van zijn partijgenoten hechtte; zelf liep hij ook niet te koop met 
zijn ambities voor het leiderschap.
 Niet iedereen gunde hem zijn populariteit, althans dat gevoel bekroop Van der 
Louw. Met name vanuit het partijbestuur riep het in zijn beleving tegenkrachten 
op. Dit zorgde bij hem dan weer voor ‘weerzin tegen het Haagse bedrijf ’.148 Ook 
bij een aantal spraakmakende journalisten en intellectuelen lag Van der Louw 
slecht, met name in Vrij Nederland kreeg hij geen goede pers. Zo verweet Max 
van Weezel hem populistische neigingen naar aanleiding van zijn gemeenschaps-
takenplan.149 In een artikel met als ondertitel ‘De culturele doodzonden van 
André van der Louw’ zette Martin van Amerongen hem neer als een minister die 
zich wilde bemoeien met de inhoud van gesubsidieerde kunst en onbezonnen 
bezuinigingen doorvoerde.150 Schrijver Gerrit Komrij had eerder in vier achter-
eenvolgende columns al de vloer aangeveegd met Van der Louws opvattingen 
over socialistisch cultuurbeleid.151 En naar aanleiding van een opiniepeiling waar 
Van der Louw goed uitsprong zei journalist Henk Hofland op de vpro-radio 
weinig vleiend dat het een ‘populariteitswedstrijd’ betrof waarbij ‘de goedkoop-
ste’ won. Hij typeerde Van der Louw zelfs als een ‘wassen beeld’.152 
 Dit opinieonderzoek was verricht door Maurice de Hond in opdracht van 
het door Nagel geregisseerde vara-televisieprogramma Haagse Bluf, enkele 
dagen na de pijnlijke nederlaag van de PvdA bij de Statenverkiezingen. Uit het 
onderzoek bleek dat de partij met Van der Louw als leider beter zou hebben 
gescoord dan met Den Uyl het geval was. Den Uyl kreeg weliswaar meer steun 
van de PvdA-kiezers, maar Van der Louw lag beter bij potentiële PvdA-kiezers. 
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Dat gold in iets mindere mate overigens ook voor Van Dam. Beduidend lager 
scoorden Kok, Van Thijn, Van Kemenade en Van den Berg. Van der Louw werd 
zo nadrukkelijk naar voren geschoven als geschikte leider van de PvdA. Nagel 
was blij met de uitkomst van het onderzoek, omdat het bevestigde wat hij en 
andere vrienden van Van der Louw vonden, namelijk dat Van der Louw Den 
Uyl moest opvolgen.153 Overigens kwam de avro-televisie een paar dagen later 
met een peiling met een vergelijkbare uitkomst.154

 Trouw vroeg zich af of de vara meewerkte aan de ‘sloop van Joop’, ook al 
omdat Van der Louw, in plaats van Den Uyl, was uitgenodigd voor In de Rooie 
Haan op de zaterdag voor de Statenverkiezingen.155 Vrij Nederland was stelliger 
en repte van ‘de karatetechniek van de Rotterdamse maffia’, waarmee het ver-
wees naar de vriendengroep rondom Van der Louw, waartoe Nagel behoorde. 
Het linkse weekblad schreef in hetzelfde artikel over ‘plannetjes’ van de ‘Van 
der Louw-boys’. Den Uyl zou moeten opstappen als minister en fractievoorzit-
ter worden, waarna Van der Louw de nieuwe PvdA-leider in het kabinet zou 
kunnen worden. Vrij Nederland beweerde dat Van der Louw, alle peilingen ten 
spijt, slecht lag bij het kader van de partij. Het blad citeerde regionale PvdA- 
bonzen die hem als een populist en ‘populaire bink’ zagen en Den Uyl als de 
echte socialist.156 Van der Louw zat flink met de ‘hetze-achtige situatie’ in zijn 
maag. Nagel kreeg van de ‘Rotterdamse club’ de wind van voren vanwege de 
peiling in Haagse Bluf. De geplande presentatie van het 1 mei-avondprogram-
ma op de vara-televisie liet Van der Louw liever aan een ander. ‘Zitten in ver-
dediging,’ luidde de conclusie na een treffen met zijn vrienden.157

 Van der Louw en Meijer vonden dat Den Uyl tekortschoot in het leiden van de 
partij. Meermalen hadden ze zich afgevraagd hoe ze hun onvrede aan hem dui-
delijk konden maken, maar een antwoord bleef lange tijd uit. Zo noteerde Van 
der Louw na een bijeenkomst van de ‘Rotterdamse club’ in februari 1982: ‘wie 
moet het vader zeggen? Niemand, is de conclusie.’158 Na de Statenverkiezingen 
probeerde Meijer Den Uyl alsnog te overtuigen dat het beter was om zijn minis-
terschap neer te leggen en terug te keren als fractievoorzitter, maar Den Uyl wei-
gerde deze stoelendans pertinent. Hoewel Meijers voorstel in de eerste plaats 
bedoeld leek om de onrust in de partij te bezweren, zou het Den Uyls positie als 
politiek leider hebben geschaad.159 Het was overigens bepaald geen uitgemaakte 
zaak dat Van der Louw vanuit het kabinet het leiderschap naar zich toe had kun-
nen trekken. Hij mocht goed overkomen bij een deel van de kiezers, binnen het 
PvdA-smaldeel in de regering speelde hij geen opvallende rol.160

 Ondertussen stond in het kabinet de Voorjaarsnota op het programma. De 
ministers moesten het na de Statenverkiezingen eens worden over de concrete 
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invulling van de bezuinigingen op de begroting voor 1982, die ook nog eens 
omvangrijker waren dan voorheen ingeschat. De tegenvallers voor de schatkist 
hadden zich in de voorgaande maanden opgestapeld als gevolg van de econo-
mische recessie en de exploderende werkloosheid. Moeizame onderhandelin-
gen volgden, maar uiteindelijk kwamen de partijen op 9 april tot een akkoord. 
De PvdA-ministers bleken tot forse concessies bereid.161 Van der Louw voor-
voelde dat met de nieuwe afspraken de kloof tussen PvdA-ministers en het 
partijbestuur groeide.162 Dat bleek toen Van den Berg zijn partijgenoot-minis-
ters als het ware terugfloot door de uitkomsten van de onderhandelingen ‘on-
aanvaardbaar’ te noemen, tot groot ongenoegen van de bewindslieden. Later 
zwakte hij het enigszins af tot ‘ondenkbaar’, maar zijn bezwaren tegen met 
name de verdere aantasting van de koopkracht van de minima werden er niet 
minder om. Het was duidelijk dat Van den Berg weinig heil meer zag in het 
kabinet. Het partijbestuur wilde zelfs dat de partijraad zijn oordeel zou uitspre-
ken over het akkoord, maar dat wisten Den Uyl en Meijer te voorkomen.163

 Desondanks was het kabinet geen lang leven meer beschoren. Het viel enke-
le weken later alsnog over de nadere uitwerking van het Voorjaarsakkoord. 
Minister van Financiën Van der Stee kwam tot grote frustratie van de PvdA-be-
windslieden met een aantal nieuwe aanvullingen op het akkoord. Van der 
Louw zag al snel dat de bereidheid om opnieuw concessies te doen ontbrak. 
‘Wil hij crisis op zich laten afkomen?’ vroeg hij zich na een bespreking met Den 
Uyl vertwijfeld af.164 De partijen slaagden er niet in nogmaals nader tot elkaar 
te komen. Anders dan hun cda- en D’66-collega’s stemden de zes PvdA-minis-
ters op 11 mei tegen het eindvoorstel van premier Van Agt. Een dag later was de 
breuk definitief.165 Het kabinet-Van Agt-Den Uyl was bezweken aan inwendige 
verdeeldheid. Het tweesporenbeleid waar het kabinet op inzette bleek vanaf het 
begin problematisch. De financiële tegenvallers leidden ertoe dat de twee doel-
stellingen, terugdringing van het financieringstekort en een actief werkgele-
genheidsbeleid, gaandeweg steeds moeilijker te combineren waren. Door de 
politieke verschillen van inzicht en het toenemende wantrouwen bleek het niet 
mogelijk om de zaak bij elkaar te houden; de regeringstrein ontspoorde.
 Na de val van het kabinet rechtvaardigde Van der Louw de breuk; instem-
men met de aanvullende eisen zou ‘spotten met zelfrespect’ zijn geweest.166 
Toen hij jaren later terugblikte beweerde Van der Louw dat het voor hem in 
persoonlijke zin een opluchting was dat het kabinet viel. Het viel hem zwaar 
dat hij, anders dan in Rotterdam, elke dag met loodgieterstassen vol leesvoer 
naar huis ging. Daar kwam de voortdurende crisissfeer nog bij; in die zin was 
hij blij dat hij ervan af was.167 In politieke zin was de val van het kabinet niette-
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min zeer teleurstellend voor Van der Louw. Als minister had hij nauwelijks de 
kans gehad beleid te maken. En in tegenstelling tot wat hij hoopte, had rege-
ringsdeelname vooralsnog niet geleid tot een andere opstelling van zijn partij. 
Na de val van het kabinet pleitte hij wederom voor een discussie in de partij en 
een verkiezingsprogramma dat niet gebaseerd was op ‘wensdromen’.168

 Ruim acht maanden nadat Van der Louw zijn burgemeesterspost in Rotter-
dam had opgegeven voor een ministerschap was hij demissionair. Op 1 juni 
droeg hij het departement over aan staatssecretaris De Boer, die tot minister 
promoveerde in het interim-kabinet dat cda en D’66 twee dagen eerder had-
den gevormd. De belangrijkste taak van het minderheidskabinet was het uit-
schrijven van nieuwe Tweede Kamerverkiezingen, die op 8 september 1982 
zouden plaatsvinden. ‘Die acht maanden zijn mijn offer niet waard geweest’, 
luidde de kop boven een vraaggesprek met de ex-minister.169 De vraag was of er 
op zijn korte ministerschap een vervolg zou komen dat zijn ‘offer’ alsnog waard 
zou maken. Werd Den Uyl voor de zesde achtereenvolgende keer lijsttrekker of 
was het tijd voor een ander? Onmiddellijk na de val van het kabinet werd deze 
kwestie actueel voor de PvdA – en voor Van der Louw in het bijzonder.

Van der Louw boven aan de lijst?

Na de regeringscrisis noemde Van der Louw een lijsttrekkerschap van Den Uyl 
bij de komende verkiezingen ‘het meest waarschijnlijk’.170 Maar deze uitspraak 

9.7 Van der Louw komt met Van Dam en Den Uyl naar buiten na crisisberaad: het kabinet 
is gevallen, 12 mei 1982.
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liet ruimte voor andere uitkomsten. De val van de regering bracht de kwestie in 
een stroomversnelling. Als er over het leiderschap in de PvdA moest worden 
gesproken, was dit het moment. Op 19 mei, een week na de kabinetsbreuk, kwa-
men alle demissionaire PvdA-ministers, fractievoorzitter Meijer en Dick Kalk, 
de politiek assistent van Den Uyl, bijeen op het ministerie van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening (voro) van Van Dam. Partijvoorzitter Van den Berg 
ontbrak opmerkelijk genoeg. Het overleg begon tegen middernacht, Van der 
Louw woonde eerder die avond met Hetty nog een concert van de Franse zanger 
Yves Montand bij. Al snel werd het onderwerp aangesneden waar het tijdens 
deze nachtelijke sessie om draaide: het lijsttrekkerschap voor de aankomende 
verkiezingen. Alle frustratie over Den Uyls opereren, de val van het kabinet en 
het gebrek aan steun vanuit de partij leken op tafel te komen.171

 De boodschap voor Den Uyl loog er niet om. De ministers en fractievoorzit-
ter gaven hem in steeds duidelijker bewoordingen te verstaan dat zijn tijd als 
politiek leider voorbij was en hij beter geen lijsttrekker meer kon worden. Zo 
zei Van Thijn, sinds jaren een vertrouweling van Den Uyl, dat een hernieuwd 
lijsttrekkerschap betekende dat de PvdA als vanzelf in de oppositie kwam, 
‘want Den Uyl en Van Agt gaat niet meer’. Volgens Van Thijn was hij zijn gezag 
kwijt, bij links en rechts, en was hij machteloos. Van Dam en Van Thijn verwe-
ten Den Uyl bovendien dat hij zich bij de kabinetscrisis had laten leiden door 
Van den Berg, die van de coalitie af wilde. Ook Van der Louw deed aan deze 
discussie vlijtig mee, herinnerde Van Kemenade zich.172 Zijn partijgenoten ver-
zekerden Den Uyl dat ze hem zouden steunen als hij toch besloot door te gaan, 
maar de boodschap was helder. Naderhand meende Van der Louw dat het een 
‘uiterst pijnlijke operatie’ was, maar nadat de eerste die nacht had laten blijken 
hoe hij erover dacht, durfden de anderen ook hun mening te geven.173 
 Hierna volgde nog een ronde, waarin de kwestie van de opvolging ter sprake 
kwam. Den Uyl beet zelf het spits af en gaf aan een voorkeur te hebben voor 
fnv-leider Kok als zijn opvolger. Den Uyl meende echter dat er ‘rotzooi’ in de 
partij zou ontstaan, als hij op dit moment niet zelf opnieuw lijsttrekker zou 
worden. Bij gebrek aan een onomstreden opvolger zou de verdeeldheid in de 
PvdA volop aan het licht treden. Van Thijn en Van Dam beweerden dat een 
dergelijke richtingenstrijd te voorkomen was indien Den Uyl die nacht zijn 
opvolger zou aanwijzen. ‘Wij maken dat uit, wij besluiten dat hier, jij moet je 
opvolging vaststellen, dan is er geen keuze voor de partij.’ Den Uyl concludeer-
de aan het einde van de avond dan ook dat het gezelschap volstrekt voorbijging 
aan de democratische spelregels van de partij.
 Op verzoek van Den Uyl gaven de aanwezigen vervolgens stuk voor stuk aan 
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wie zij als lijsttrekker wilden. En hoewel Van der Louw gedurende de afgelopen 
maanden flinke kritiek te verduren had gekregen vanwege zijn gemeenschaps-
takenplan, wezen Van Dam, Meijer, Van Thijn en zelfs Van der Stoel hem aan 
als de meest geschikte lijstaanvoerder. Van Dam (‘werfkracht’) en Meijer deden 
dat met meer overtuiging dan Van Thijn (‘Per saldo voor André’) en Van der 
Stoel (‘Kok kan niet, dan toch maar André’). Van Kemenade gaf aan dat zijn 
voorkeur uitging naar Kok. Van der Louw had als lijsttrekker wellicht een goe-
de uitslag kunnen behalen, als politiek leider van de PvdA vond hij hem onge-
schikt, met name vanwege zijn gebrekkige inzicht in economische kwesties. 
Het ontbrak Van der Louw aan de capaciteiten om de ministerraad goed te 
kunnen leiden en dat mocht van de aanvoerder van de PvdA verwacht worden, 
lichtte Van Kemenade zijn standpunt van destijds toe.174 
 Kok lag bij een aantal bewindslieden, net als bij een deel van de fractie, niet 
goed vanwege het conflict met de vakbeweging over de Ziektewet. Bovendien 
had de fnv-leider tijdens de formatie bij Den Uyl aangedrongen op deelname 
aan het kabinet onder leiding van Van Agt – dit in tegenstelling tot Van Thijn, 
Van Dam, Van der Stoel, Van Kemenade en Meijer – maar toen het beleid min-
der gunstig uitpakte dan verwacht, viel hij het kabinet af, net als Van den Berg. 
Van Dam liet weten dat hij mogelijk zelfs uit de partij zou stappen als Kok 
lijsttrekker zou worden. Het was op dat moment overigens niet duidelijk of 
Kok zich überhaupt beschikbaar zou stellen indien een beroep op hem werd 
gedaan. Volgens Kok had hij op dat moment al besloten nog een termijn bij de 
fnv te blijven en hebben Den Uyl en Van den Berg hem daarom in 1982 ook 
niet gevraagd of hij wilde overstappen naar de politiek. Dat hij door Den Uyl is 
gebruikt als argument om een beslissing over de opvolging uit te stellen kon 
Kok zich wel voorstellen. Kok: ‘Het is in allerlei gremia [in de PvdA] en ook in 
heel kleine kring heel vaak over mij gegaan, maar ik was daar geen deel van.’175 
 Van der Louw sprak die avond niet hardop uit dat hij kandidaat was voor het 
lijsttrekkerschap. Wel drong hij erop aan dat ook Den Uyl een voorkeur voor 
hem zou uitspreken. Hieruit valt op te maken dat hij die rol op zich wilde ne-
men én leek hij de partij op deze wijze onder druk te willen zetten om hem te 
accepteren als opvolger. Maar Van der Louw voegde er direct aan toe dat hij 
niet de Tweede Kamer in wilde gaan. Een opmerkelijke uitspraak voor iemand 
die het leiderschap ambieerde, maar het kon geen verrassing zijn voor de aan-
wezigen. Enkele dagen daarvoor hadden de PvdA-ministers en Meijer ook bij 
elkaar gezeten, voor overleg over het te vormen interim-kabinet. Net als Van 
Kemenade en Van Dam had Van der Louw toen ‘vrij instinctief ’ aangegeven 
niet in het parlement te willen.176 Meijer uitte op de kamer van Van Dam hier-
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over opnieuw zijn ongenoegen. Volgens de fractievoorzitter was de plaats van 
de politiek leider van de PvdA in de Tweede Kamer. Van der Louw was het daar 
niet mee eens: ‘Dan heb je niets van politiek begrepen,’ beet hij zijn vriend toe.
 Van der Louw viel opnieuw uit toen het gesprek op het nut van verdere be-
zuinigingen kwam. Hij was daar voorstander van, maar dat viel slecht bij de 
andere aanwezigen. Alleen Van Dam stond aan zijn kant. Van der Louw rea-
geerde lichtgeraakt: ‘Ik laat me niet in de rechtse hoek drukken. Als het zo 
moet stap ik in de auto en is het voor mij afgelopen. Ik weet best hoe ik twee 
jaar afvloeiingsregeling besteed.’ Den Uyl besloot de nachtelijke bijeenkomst 
om een uur of vier met de mededeling dat hij zich zou beraden. Hij had welis-
waar uitgesproken wie hij als zijn opvolger wenste, maar liet Van der Louw en 
de anderen vooralsnog in onwetendheid of hij in 1982 nogmaals de lijst wilde 
aanvoeren. Hij maakte een aangeslagen indruk op Van der Louw.177 Over Van 
der Louw oordeelde Den Uyl bikkelhard in zijn conclusies van die nacht: ‘pon-
teneurderig, ouderwets, van zichzelf geobsedeerd’.
 In een terugblik op deze nacht zei Van der Louw dat het een grote verrassing 
was dat de meeste collega-ministers hem aanwezen als opvolger. Hij voegde 
eraan toe dat het zijn ijdelheid streelde. Hij vond het prettig dat mensen het in 
hem zagen zitten, ondanks zijn beperkte opleiding. Volgens Van der Louw was 
het daarentegen voor hem geen verrassing dat Den Uyl zich niet voor hem 
uitsprak, maar voor Kok.178 Van der Louw en Den Uyl hadden ten tijde van 
Nieuw Links regelmatig pal tegenover elkaar gestaan. Hun verhouding verbe-
terde toen Van der Louw partijvoorzitter werd. Ze sloten als het ware noodge-
dwongen een verbond en konden elkaars kwaliteiten daarna beter waarderen. 
Een vertrouwensband ontstond er tussen hen echter niet. Ze verschilden niet 
alleen qua achtergrond en persoonlijkheid, Den Uyl vond hem ook te weinig 
inhoudelijke diepgang hebben. In het bijzonder vanwege Van der Louws ge-
brekkige sociaal-economische kennis zag Den Uyl in hem geen politiek leider 
van de PvdA. Van Thijn herinnerde zich zelfs dat Den Uyl Van der Louw in 
1981 eens als een ‘intelligente snotneus’ aanduidde.179 Een ander bezwaar was 
dat Van der Louw weinig binding had met de vakbeweging.180 Deze bezwaren 
golden allemaal niet voor Kok. Een keuze voor Kok betekende bovendien dat 
Den Uyl nog niet direct van het politieke toneel hoefde te verdwijnen. Dat Van 
der Louw niet verbaasd was over Den Uyls keuze voor Kok kwam mogelijk ook 
omdat zowel Den Uyl als Van den Berg de fnv-leider al eerder nadrukkelijk 
genoemd had als mogelijke opvolger.
 Op 25 mei, zes dagen na de nachtelijke bespreking, had Van der Louw op 
initiatief van Den Uyl een gesprek onder vier ogen met hem. Volgens Den Uyl 
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moesten de kaarten of tafel komen, ‘het gaat nu tussen jou en mij’. Kok kon 
volgens hem voor het komende lijsttrekkerschap ‘helaas’ niet worden meege-
wogen. Van der Louw meende aan te voelen dat Den Uyl door wilde gaan: 
‘Antwoord ligt al op bodem van je ziel Joop. Je doet het!’ Hij neigde daar wel 
naar, gaf Den Uyl toe. Afstand doen van het lijsttrekkerschap zou betekenen 
dat hij afscheid moest nemen van het machtscentrum van de politiek. Hij be-
nadrukte verder nogmaals dat hij vreesde voor rotzooi in de partij. Max van 
den Berg had hem in niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat hij 
tegen een lijsttrekkerschap van Van der Louw was. ‘André is oorlog’, had de 
partijvoorzitter volgens Den Uyl zelfs gezegd.181

 Den Uyl was de ochtend die volgde op de nachtelijke bespreking bij Van den 
Berg langsgegaan om de situatie aan hem voor te leggen. De partijvoorzitter 
sprak zich onmiddellijk uit tegen het scenario dat de ministers en fractievoorzit-
ter hadden aanbevolen, en verklaarde dat hij Den Uyl zou steunen. Van den Berg 
had op dat moment al de indruk dat Den Uyl helemaal niet wilde opstappen, 
maar slechts zijn kansen aan het wegen was. Zij waren het eens dat Kok de opvol-
ger moest worden. Diezelfde dag sprak ook de PvdA-fractie zich uit voor een 
lijsttrekkerschap van Den Uyl. De ministers die daarbij aanwezig waren, repten 
met geen woord over hun die nacht ervoor uitgesproken advies aan Den Uyl.182 
 Eind mei kreeg de politiek leider van de PvdA opnieuw een flinke steun in de 
rug bij een grote partijbijeenkomst in Tiel, waar de plaatselijke veilinghal gevuld 
was met ongeveer vijftienhonderd PvdA-leden. Den Uyl werd er op zijn weg 
door de zaal bedolven onder de bloemen en liep volgens de verslaggever van de 
Volkskrant als een ‘Corsicaans grafmonument’ richting het podium. ‘Jopie, Jopie’ 
en ‘Joop moet blijven’ klonk er uit vele kelen. Die avond vroeg hij de zaal nog om 
geduld voor zijn besluit.183 Het lichte herstel van de PvdA bij de gemeenteraads-
verkiezingen ten opzichte van de Statenverkiezingen was mogelijk het laatste zet-
je dat Den Uyl nodig had. Op de avond van de verkiezingen deelde Den Uyl aan 
Van der Louw telefonisch mee opnieuw de lijst te trekken.184

 De strijd om het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen van 1982 was daar-
mee gestreden, een strijd die in zekere zin beperkt was gebleven tot de nacht op 
het ministerie van voro. Den Uyl had zich toen niet aan de kant laten duwen 
en kon vervolgens op voldoende steun rekenen in de partij, in de eerste plaats 
van partijvoorzitter Van den Berg, die net als Den Uyl niets voelde voor Van 
der Louw als aanvoerder van de PvdA. Zij bleken in dat opzicht een ijzersterke 
kongsi te vormen, waar Van der Louw en de anderen niet tegen opgewassen 
waren. Volgens Van der Louw was er later nog veel discussie over de vraag of ze 
Den Uyl niet in plaats van ‘Joop, je moet vertrekken, maar als je blijft, dan steu-
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nen we je’ te verstaan hadden moeten geven: ‘en als je niet gaat dan zullen we je 
daartoe dwingen’.185 Van der Louw bleek niet over het daartoe vereiste killersin-
stinct te bezitten. Het was overigens maar de vraag of Den Uyl zich op die 
manier wel aan de kant had laten schuiven en of Van der Louws kansen hier-
door groter waren geworden. Den Uyl schatte waarschijnlijk goed in dat zijn 
vertrek op dat moment ‘rotzooi in de partij’ tot gevolg had gehad, geen aanlok-
kelijk perspectief met verkiezingen op komst.
 De strijd om het lijsttrekkerschap mocht beslecht zijn, voor de opvolging 
gold dat nog allerminst. In het gesprek met Van der Louw op 25 mei gaf Den 
Uyl aan dat hij bij regeringsdeelname nog slechts premier wilde worden, en 
geen minister meer zoals in de afgelopen acht maanden. Dit had hij in het 
nachtelijke gesprek ook al naar voren gebracht. Hij gaf bovendien aan niet vier 
jaar lang de oppositie te willen leiden. ‘Wie en hoe dan wel. Dat blijft even 
open’, schreef Van der Louw in zijn dagboek. Den Uyl herhaalde dit voornemen 
tijdens het telefoongesprek op 2 juni.186 Indien Den Uyl geen premier werd, zou 
er tussentijds een nieuwe fractievoorzitter gekozen moeten worden door de 
Tweede Kamerfractie. Dit bood kansen voor Van der Louw, mits hij Tweede 
Kamerlid werd. Hij had, ook publiekelijk, laten blijken weinig te voelen voor 
het parlementaire werk. Hij had slechte herinneringen aan zijn korte lidmaat-
schap van de Tweede Kamer in 1971 en het besturen ‘zat hem in het bloed’, zei 
hij in interviews.187 Hij gaf zijn tegenstanders zo een extra argument in handen 
om hem af te schrijven als lijsttrekker. Officieel had Van der Louw echter nog 
niets besloten over zijn beschikbaarheid voor de Tweede Kamer.
 Van der Louw bepleitte bij Den Uyl een koplijst bij de verkiezingen te ge-
bruiken.188 Dan zou niet alleen de lijsttrekker in elk kiesdistrict dezelfde per-
soon zijn, maar ook een aantal eerstvolgende kandidaten in het hele land in 
vaste volgorde op de kieslijst staan. Den Uyl ging hiermee akkoord, hij wilde 
Kok vragen ook toe te treden tot de kopgroep, die verder uit de PvdA-minis-
ters, Meijer en enkele staatssecretarissen zou bestaan. De opvolger van Den Uyl 
als fractievoorzitter zou te zijner tijd door de fractie uit de kopgroep worden 
gekozen. Partijvoorzitter Van den Berg stak hier echter een stokje voor. Het 
partijbestuur zou buitenspel staan bij de verkiezing van de vervangende frac-
tievoorzitter, er zou immers geen congres aan te pas komen. Voor de goede 
verstaander was het duidelijk dat hij niet het risico wilde lopen dat Van der 
Louw na het terugtreden van Den Uyl fractievoorzitter zou worden en zo een 
goede positie zou verwerven om partijleider te worden. Het partijbestuur wilde 
daarom vooraf bepalen wie nummer twee werd op de lijst en Den Uyl te zijner 
tijd zou vervangen als fractievoorzitter.189 Van Kemenade bleek de enige kandi-
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daat die voor zowel partijbestuur, fractie als Den Uyl acceptabel was. Die wei-
gerde echter, onder meer omdat hij ervan overtuigd was dat zijn tweede plaats 
op de lijst voor Van den Berg slechts een gelegenheidsconstructie zou zijn, die 
de opkomst van Van der Louw via de fractie moest voorkomen.190 Uiteindelijk 
werd besloten alleen Den Uyl als lijsttrekker voor te dragen aan het congres. 
 Van der Louw was, nadat Den Uyl hem had meegedeeld opnieuw lijsttrek-
ker te worden, naar Zuid-Frankrijk vertrokken voor een vakantie van tien da-
gen. Terug in Nederland had hij halverwege juni opnieuw een gesprek met Den 
Uyl. Die vertelde hem niet alleen dat er vanuit het partijbureau een ‘aktie an-
ti-André’ was geweest, maar ook dat hij zich niet, zoals Wim Meijer wilde, sterk 
zou maken voor Van der Louw als plaatsvervangend fractievoorzitter.191 Die 
avond hakte Van der Louw de knoop door en besloot zich tóch kandidaat te 
stellen voor de Tweede Kamer ‘vanuit het gevoel: zo laat ik me niet van de weg 
zetten, het is ook mijn partij’.192 Een paar dagen later, op een bijeenkomst van de 
partijraad, kreeg hij alweer sterke neigingen om zich terug te trekken. Hij mis-
te ‘de warme omgeving’ die hij ‘nodig had’ en voelde zich zelfs als een ‘kat in 
een vreemd pakhuis’.193 Na een avond met de Rotterdamse club had hij zijn te-
rugtrekneigingen weer bedwongen en schreef hij in zijn dagboek dat ze de dis-
cussie in de partij na de verkiezingen niet zouden ontlopen.194 Van der Louw 
werd heen en weer geslingerd tussen de wens een rol van betekenis te spelen in 
de PvdA, daarin gesteund door zijn vertrouwelingen van de Rotterdamse club, 
en de neiging om zich te onttrekken aan het gewoel in zijn partij.
 Na de persconferentie waarop Den Uyl zijn lijsttrekkerschap bekendmaakte 
en zijn voorkeur voor Wim Kok als opvolger had laten doorschemeren, conclu-
deerde Vrij Nederland dat daarmee nog niets was besloten of vastgelegd: ‘Alle 
tijd nu voor alle kandidaten om zich te profileren, onder de vleugels en achter 
de brede rug van de leider kan het gevecht nu beginnen.’195 In de maanden die 
volgden bleek dat Van der Louw de strijd om het leiderschap niet aan wilde 
gaan in een partij waarin hij omstreden was geraakt. Hij wilde graag politiek 
leider van de PvdA worden, maar niet van een partij die hem het gevoel gaf 
hem niet te willen.

*

Zijn kortstondige ministerschap in ‘een kabinet dat er nooit had mogen ko-
men’, zoals Van der Louw het terugblikkend typeerde, was uitgelopen op een 
desillusie.196 Hij had gegokt, maar verkeerd gegokt. Zijn keuze om de Rotter-
damse burgemeesterszetel te verruilen voor een ministerspost had hij zeer be-
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wust gemaakt met de opvolging van Den Uyl in het achterhoofd. In de acht 
maanden die het kabinet-Van Agt-Den Uyl het uithield had hij nauwelijks de 
kans gehad om zich als minister te bewijzen, al waren er aanwijzingen dat hij 
op een deel van de bevolking een goede indruk leek te maken. Het wrange voor 
Van der Louw was dat die acht maanden wel ruim voldoende bleken om weinig 
populair te worden bij met name de linkervleugel van de partij. Hij pleitte voor 
een geloofwaardiger profilering van de PvdA in tijden van economische malai-
se, maar schoot met het gewaagde gemeenschapstakenplan zijn doel ruim-
schoots voorbij. Hij raakte omstreden. Gedurende de nacht op het ministerie 
van voro leek het politiek leiderschap alsnog binnen handbereik nadat het 
kabinet ten val was gekomen, maar in de dagen en weken erna spatte die droom 
uiteen. Het was overduidelijk dat er in de top van de partij, bij Den Uyl, Van 
den Berg en in het partijbestuur, veel weerstand bestond tegen een toekomstig 
leiderschap van hem. Van der Louw sloeg niet toe toen het moment zich voor-
deed; hij liet de keuze aan Den Uyl. Het ontbrak hem vervolgens aan vastbera-
denheid en doorzettingsvermogen om zich vanuit het parlement terug te vech-
ten. De gedrevenheid die Den Uyl kenmerkte, had Van der Louw niet. Later 
vertelde hij eens dat hij wel zin had in het leiderschap als hij ‘fantaseerde over 
de glamour-achtige kanten ervan’, maar niet als hij dacht aan de ‘kolossale be-
lasting’ die het zou betekenen voor zijn persoonlijke leven.197

 Van der Louw maakte in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 
van 8 september 1982 nog wel deel uit van de campagnecommissie en toerde 
door het land om kiezers ervan te overtuigen op zijn partij te stemmen.198 De 
campagne was een succes, de sociaaldemocraten behaalden een wonderbaar-
lijk goede uitslag. Met 47 zetels werd de PvdA zelfs de grootste partij in het 
parlement. Van der Louw behaalde in de kieskring Rotterdam, waar hij als 
oud-burgemeester als nummer twee op de lijst stond, ruim twintigduizend 
voorkeursstemmen; in totaal kleurden bijna veertigduizend kiezers het hokje 
bij zijn naam rood.199 De goede uitslag kon niettemin als een bevestiging wor-
den gezien van de keuze voor Den Uyl als lijsttrekker. Hierdoor zat ook Van 
den Berg weer stevig in het zadel. Omdat het cda en de vvd een meerderheid 
kregen in het parlement wachtte Van der Louw als Tweede Kamerlid een peri-
ode in de oppositie. Tegen de tijd dat het eerste kabinet-Lubbers zich presen-
teerde op het bordes van Huis ten Bosch had Van der Louw zijn oog al laten 
vallen op een vrijkomende bestuurlijke post buiten het Binnenhof.
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Op een dood spoor

In augustus 1982 werd André van der Louw 49 jaar oud. Hij kon op dat moment 
terugkijken op vijftien enerverende jaren in politiek en bestuur. Op de golven 
van de jaren zestig was hij via Nieuw Links, het partijbestuur en het voorzitter-
schap van de PvdA op het bestuurlijke pluche terechtgekomen als burgemees-
ter van Rotterdam. Na een kleine zeven jaar vertrok hij als een geliefd bestuur-
der naar het Haagse Binnenhof. Opgegroeid in een bescheiden sociaal milieu 
en met slechts een mulodiploma en een certificaat maatschappelijk werk op 
zak nam hij als minister plaats in de Trêveszaal. Hij was met grote ambities 
naar Den Haag gekomen, maar zijn gok pakte niet goed uit. Het kabinet viel 
snel, Den Uyl was nog altijd politiek leider en Van der Louw bleef met lege 
handen achter. Zijn toekomst was ongewis geworden. De Rotterdamse wet-
houder Elisabeth Schmidt schreef Van der Louw dat zij het ‘rot’ vond voor hem 
dat hij ‘wat doelloos’ leek rond te lopen na de val van de regering. Alle ‘gedoe’ 
rond de vraag of hij zich nou wel of niet beschikbaar zou stellen voor de Twee-
de Kamer was in haar ogen ‘minder gelukkig’. Dat leek al snel op ‘minachting 
voor het parlement’. Maar, zo probeerde zij Van der Louw op te beuren, ‘zo’n 
deuk in de beeldvorming’ moest hij snel te boven kunnen komen.1

 Van der Louw werd in september 1982 lid van de Tweede Kamer, maar de 
eerste de beste gelegenheid die zich voordeed om op een bestuurszetel te ko-
men greep hij met beide handen aan. Hij werd voorzitter van het Openbaar 
Lichaam Rijnmond, het bestuursorgaan voor de regio Rijnmond, die een apar-
te provincie zou worden. Zijn besluit was een teleurstelling voor zijn politieke 
vrienden, die nog steeds enige hoop koesterden dat hij op termijn Joop den Uyl 
zou kunnen opvolgen. Bram Peper meende dat Van der Louw het echter niet 
kon opbrengen om met ijverig politiek handwerk in de Tweede Kamer furore 
te maken op het Binnenhof. Volgens Wim Meijer was Van der Louw een ‘doe-
ner’, die zich ‘gekooid’ voelde in de parlementaire wereld van procedures en 
commissies en zag hij bovendien in dat er op dat moment in de PvdA onvol-
doende draagvlak bestond voor hem als toekomstig partijleider.2 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   292 19-03-19   15:37



293

op een dood spoor

 Van der Louw leek in Rijnmond een comfortabele bestuursfunctie te heb-
ben gevonden. Dat viel bitter tegen, want de plannen voor een provincie Rijn-
mond kwamen in 1984 op losse schroeven te staan. Waar de bomen in de jaren 
zeventig voor Van der Louw tot in de hemel leken te groeien, kreeg hij in de 
jaren tachtig tegenslag op tegenslag te verwerken. Zijn bestuurlijke loopbaan 
kwam op een dood spoor te zitten.

Te goed van vertrouwen

Op 4 november 1982 trad het cda-vvd-kabinet onder leiding van premier 
Ruud Lubbers aan. Nog geen week later, twee maanden na de verkiezingen, 
solliciteerde Van der Louw naar het voorzitterschap van het Openbaar Lichaam 
Rijnmond (olr).3 De sociaaldemocratische oppositie tegen het zelfverklaarde 
‘no-nonsensekabinet’ was nauwelijks op gang gekomen. Van der Louw voelde 
niets voor een bestaan als parlementariër: ‘Ik rijd een aantal keren per week 
naar Den Haag, ik woon braaf fractie- en commissievergaderingen bij, ik neem 
die stapels [post] door, lees wat nodig is, maar ik kan ’s ochtends maar niet het 
gevoel krijgen dat ik naar mijn werk ga.’4 Hij stak niet onder stoelen of banken 
dat hij er liever op uitging dan in het Kamergebouw vergaderingen bij te wonen 
of eindeloos te moeten wachten op stemmingen. Hij verdiepte zich ook niet in 
de procedures die nodig waren om effectief te kunnen opereren als Kamerlid.5 
 Van der Louw vertoonde ‘geen enkele aarzeling’ toen twee partijgenoten uit 
Rijnmond bij hem kwamen informeren of hij voelde voor het vrijkomende 
voorzitterschap van het olr.6 Als voormalig burgemeester van Rotterdam ken-
de hij de regio goed. Het lag in de lijn der verwachting dat Rijnmond over en-
kele jaren het kerngebied van een nieuwe provincie zou worden. Zuid-Holland 
zou namelijk gesplitst worden in twee provincies: een noordelijk deel met Den 
Haag en Leiden en een zuidelijk deel met Rotterdam en Dordrecht. De voorzit-
ter van het olr was de beoogde commissaris van de Koningin van de nieuwe 
provincie Rijnmond. Van der Louws bestuurlijke bedje leek gespreid. Toen het 
nieuws van zijn belangstelling voor de functie uitlekte, verwelkomde de Rotter-
damse krant Het Vrije Volk hem alvast als de verloren zoon die weer naar huis 
kwam. ‘André komt terug’ stond in grote letters op de voorpagina.7 Fractielei-
der Den Uyl vond echter dat Van der Louw zich wat al te makkelijk liet terug-
vallen op het ‘welbehagen van de secundaire machtssfeer’.8 Maar Van der Louw 
liet zich niet afbrengen van zijn voornemen om het parlement te verlaten. Op 
zijn vraag waarvoor de 47-koppige PvdA-fractie hem nu eigenlijk specifiek no-
dig had, bleef in zijn ogen een overtuigend antwoord uit. Zijn fractiegenoten 
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zaten volgens hem niet te wachten op ambitieuze ex-bewindslieden. Hij had 
niet het gevoel dat er aan zijn behoefte aan het dragen van enige specifieke 
verantwoordelijkheid tegemoet werd gekomen.9

 Omdat zijn voordracht als Rijnmondvoorzitter een aantal maanden op zich 
liet wachten kreeg Van der Louw nog de gelegenheid om op 1 februari 1983 als 
PvdA-woordvoerder Binnenlandse Zaken zijn maidenspeech te houden als 
Tweede Kamerlid.10 Het was de eerste en ook de enige toespraak in de plenaire 
zaal die hij in zeven maanden als parlementariër hield – tijdens zijn vier maan-
den als Tweede Kamerlid in 1971 was het daar niet van gekomen. Het toeval 
wilde dat het debat bijzonder relevant was met het oog op de provinciewording 
van Rijnmond. Minister van Binnenlandse Zaken Koos Rietkerk (vvd) had 
kort daarvoor namelijk bekendgemaakt af te zien van de door eerdere kabinet-
ten voorbereide reorganisatie van het binnenlands bestuur.
 Het denken over een nieuwe inrichting van het binnenlands bestuur was al 
decennia gaande. De bedrijvigheid en bevolkingsgroei na de Tweede Wereld-
oorlog creëerden met name in het westen van Nederland allerlei vraagstukken 
die het gemeentelijke niveau overstegen, maar waarvoor de provincie niet was 
toegerust, zoals de (haven)uitbreidingen van Rotterdam. Er werden plannen 
gemaakt voor onder meer (stads)gewesten, samenvoeging van gemeenten, een 
vierde bestuurslaag tussen gemeenten en provincies en samenwerking tussen 

10.1 Van der Louw tussen Den Uyl en Van Kemenade in de Tweede Kamer, 2 december 
1982.
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gemeenten op specifieke beleidsterreinen. Het in 1965 ingestelde olr was in 
feite een experiment met een regionaal bestuursorgaan. Verder bleef het bij 
plannen. Vanaf halverwege de jaren zeventig werd de oplossing gezocht in pro-
vincies ‘nieuwe-stijl’. Het kabinet-Den Uyl kwam in 1975 met een voorstel voor 
26 miniprovincies, die een groot aantal uitvoerende taken van de gemeenten 
zouden overnemen en niet te ver van de burger af zouden komen te staan. De 
weerstand in het land was enorm. Het kabinet-Van Agt i (1977-1981) zag af van 
een uniform model voor heel Nederland. Het bracht het geplande aantal pro-
vincies terug en beperkte de voorziene overheveling van taken naar de provin-
cie. In 1980 nam de Tweede Kamer een motie aan die de provinciale herinde-
ling voorlopig beperkte tot de splitsing van Zuid-Holland en Overijssel en een 
nieuwe provincie voor de IJsselmeerpolders.11

 In 1983 liet minister Rietkerk op zijn beurt weten af te zien van de provinci-
ale herindeling, ook op termijn. Hij zette een streep door de geplande splitsing 
van Overijssel en wilde geen extra taken voor provincies. In plaats daarvan 
zette hij in op samenwerking tussen gemeenten. Van der Louw kon echter ge-
rust zijn, zo leek het, want voor Zuid-Holland maakte de regering een uitzon-
dering. Dat gebied had inwoners genoeg voor twee volwaardige provincies, die 
elk voldoende samenhang hadden, lichtte de minister in de Tweede Kamer toe. 
Bijkomend voordeel was dat het olr als regionale bestuurslaag kon worden 
afgeschaft. Van der Louw realiseerde zich als geen ander wat er op het spel 
stond en probeerde de minister in het debat zoveel mogelijk vast te pinnen. Hij 
vroeg ‘nog eens expliciet’ of de minister zijn ‘volle medewerking’ zou geven aan 
een spoedige afronding van de splitsing van Zuid-Holland. De minister zegde 
die toe en meende dat de te volgen procedure ‘zou kunnen leiden tot een daad-
werkelijke splitsing op 1 januari 1986’.12

 Het kabinet droeg Van der Louw in maart 1983 voor aan de koningin, die 
hem op 16 april 1983 benoemde als voorzitter van het olr. De installatie vond 
plaats in de raadszaal van het Rotterdamse stadhuis, waar de Rijnmondraad 
maandelijks vergaderde. Negen jaar daarvoor had Van der Louw in diezelfde 
zaal bij een soortgelijke plechtigheid centraal gestaan. Toen was de benoeming 
van de linkse, onervaren PvdA-voorzitter tot Rotterdams burgemeester hoogst 
omstreden. Dat lag in 1983 geheel anders. Op het Binnenhof klonken bij het 
cda en de vvd weliswaar bezwaren, maar die hadden betrekking op de vele 
zware bestuurlijke posten die de PvdA al bezette in Noord- en Zuid-Holland, 
niet op Van der Louw.13

 In zijn installatierede stipte Van der Louw onder meer zijn vriendschap met 
de Rotterdamse burgemeester Peper aan, ook aanwezig die middag. ‘Ik ben 
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ervan overtuigd,’ zei Van der Louw, ‘dat onze vriendschap het stootje van het 
rolconflict dat er wel eens kan zijn, alle goede voornemens ten spijt, kan ve-
len.’14 Peper had Van der Louw afgeraden om voorzitter van Rijnmond te wor-
den. Diens toekomst lag in de landelijke politiek, meende hij.15 Bovendien voel-
de Peper weinig voor een provincie Rijnmond, dicht op de huid van Rotterdam.16 
Dat zijn vriend en voorganger, met wie hij zich qua populariteit bij lange na 
niet kon meten, daar aan het roer kwam en zich nadrukkelijk in de regio Rot-
terdam zou manifesteren, was voor Peper waarschijnlijk geen aantrekkelijk 
vooruitzicht. Van der Louw werd als Tweede Kamerlid al regelmatig gevraagd 
voor activiteiten in de havenstad. Zo opende hij er in november 1982 een Anton 
Pieck-tentoonstelling. In dat geval had Van der Louw de organisatoren eerst 
doorverwezen naar zijn opvolger, maar volgens Peper deed hij dat niet altijd. 
Peper vond dat ‘buitengewoon onaangenaam’.17 De ‘echte burgemeester’ moest 
hem zijn plaats maar wijzen als hij dat – ‘natuurlijk ongewild’ – zou vergeten, 
zei Van der Louw bij zijn installatie.18 Hoewel hij enige spanningen wel voorzag 
door zijn nieuwe functie, dacht hij dat Peper en hij daar wel mee om zouden 
kunnen gaan. Een enorme misvatting, zou spoedig blijken. 
 Dat de verhouding tussen Rotterdam en Rijnmond getekend werd door riva-
liteit en wantrouwen, wist Van der Louw uit eigen ervaring. Als burgemeester 
had hij de irritaties gemerkt bij zijn wethouders als het over Rijnmond ging, al 
was ook daar de PvdA oppermachtig. De stemming was ‘daar heb je die zeikers 
weer, ze hebben weer wat bedacht, ze moeten kennelijk hun agenda vullen’.19 Al 
sinds de oprichting van het olr in 1965 was er gekrakeel over geld, zeggenschap, 
bevoegdheden en taken. Van der Louw probeerde als burgemeester een verbin-
dende rol te spelen. De rivaliteit tussen partijgenoten stond hem als voormalig 
PvdA-voorzitter niet aan. In 1976 kwam er een commissie onder zijn leiding, met 
bestuurders van beide kanten, die zocht naar overeenstemming over de afbake-
ning van taken en een gezamenlijke opstelling inzake de door de regering aange-
kondigde reorganisatie van het binnenlands bestuur.20 Na veel getouwtrek kwam 
men in 1978 overeen dat Rotterdam geen nieuwe bevoegdheden meer zou over-
dragen aan Rijnmond, en dat Rotterdam op zijn beurt de vorming van een pro-
vincie Rijnmond zou steunen. Rotterdam als sterke stad in een provincie Rijn-
mond, luidde de bezweringsformule waarmee ook de Rotterdamse raad 
instemde. Desondanks bleef de onderhuidse weerstand tegen Rijnmond bij de 
meeste wethouders en ambtenaren in Rotterdam bestaan.21

 Ten tijde van Van der Louws installatie als voorzitter van het olr kwam het 
verzet tegen de provinciewording van Rijnmond echter niet zozeer vanuit Rot-
terdam, maar vanuit het provinciehuis in Den Haag. Zuid-Holland had de split-
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sing van de provincie altijd nadrukkelijk gekoppeld aan de bredere reorganisatie 
van het binnenlandse bestuur. Nu minister Rietkerk die had afgeblazen, bleek 
Zuid-Holland de enige provincie die in tweeën zou worden gedeeld. Bovendien 
kwam er van de in het vooruitzicht gestelde extra taken en geld voor de aanpak 
van regionale problemen niets meer terecht. Zuid-Holland zette het tegenoffen-
sief in. Een maand voor Van der Louws benoeming schortte het provinciebe-
stuur zijn medewerking aan de voorbereidingen van de splitsing op, zolang het 
parlement hierover nog geen definitieve uitspraak had gedaan.22 Van der Louw 
toonde in zijn installatierede begrip voor de teleurstelling van Zuid-Holland, 
maar voegde toe: ‘De karavaan trekt verder, moet ook verder en is in Rijnmond 
al zo ver onderweg dat een geforceerde en gedwongen terugtocht alleen maar tot 
een bestuurlijke chaos kan leiden.’23 Dit was niet slechts gespeeld optimisme voor 
de bühne. Uit een intern document bleek dat Rijnmond er alle vertrouwen in had 
dat de splitsing door zou gaan. Terwijl Zuid-Holland volop begon te lobbyen te-
gen de splitsing, besloot Rijnmond zich voorlopig terughoudend op te stellen om 
het conflict met de provincie niet onnodig op te stoken.24

 Van der Louw zetelde als voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijnmond met 
de gecommitteerden en een deel van de ambtenaren in een kantoorgebouw in 
Rotterdam. Het dagelijks bestuur telde vier gecommitteerden van de PvdA en 
twee van de vvd. Van der Louw leidde de wekelijkse vergaderingen op ontspan-
nen wijze, de sfeer was prettig. Zijn bestuursstijl was niet veranderd sinds zijn 
burgemeesterschap. Volgens Leni van Rijn-Vellekoop, gecommitteerde namens 
de PvdA, was Van der Louw, anders dan zijn voorganger Ad Oele, ‘een bestuur-
der die zijn collega’s op hun eigen terrein hun gang liet gaan’. Dat moest ook wel, 
‘omdat hij zich er niet echt in had verdiept, had ingelezen’.25 Bart van der Hart, 
hoofd van de afdeling Bestuurlijke Aangelegenheden, herinnert zich de eerste 
vergadering die Van der Louw voorzat. Hij leek goed voorbereid, voor hem op 
tafel lagen teksten met allemaal streepjes en markeringen. Achteraf bleek dat het 
werk van zijn secretaresse. Van der Louw ‘las in principe nooit wat’. In plaats van 
te lezen, luisterde hij. Dat kon hij volgens Van der Hart bijzonder goed. Hij liet de 
eerstverantwoordelijke aan het woord en wist vervolgens exact de essentie en de 
kritieke punten van een verhaal te reproduceren.26 
 Verreweg de belangrijkste bevoegdheden van het olr lagen op het vlak van 
ruimtelijke ordening en milieubeheer. Het olr moest in de verstedelijkte regio 
het evenwicht zien te bewaren tussen conflicterende belangen op het terrein 
van economie, milieu, recreatie en woningbouw.27 Van der Louw onderhield als 
voorzitter mede de contacten met de zestien gemeenten, de provincie en het 
Rijk. Verder was hij specifiek verantwoordelijk voor de afdelingen bestuurlijke 
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aangelegenheden, voorlichting en de coördinatie rampenbestrijding. Ook bij 
die taken maakte hij geen overuren. Van der Louw vertrouwde zijn medewer-
kers veel toe en liet zich vooral op de hoogte houden van wat er gaande was. Als 
zijn hulp werd gevraagd sprong hij in.28 Als voorzitter van het olr zat Van der 
Louw bovendien de maandelijkse vergaderingen van de rechtstreeks door de 
inwoners gekozen Rijnmondraad voor.
 Van der Louw was net een jaar voorzitter van het olr toen de kansen voor 
Rijnmond plotseling keerden. In het voorjaar van 1984 kondigde de regering 
namelijk aan de wet die voorzag in de splitsing van Zuid-Holland in te zullen 
trekken. Dit nieuws, dat hij naar eigen zeggen van een journalist moest verne-
men, kwam voor hem als een volslagen verrassing. Kort daarvoor had het olr 
nog een toezegging van ruim twee miljoen gulden gekregen ter voorbereiding 
van de splitsing. Hij voelde zich ‘gepakt, gestoken, belazerd en bedonderd’.29 
Van der Louw was woedend op Rietkerk.30 De minister wees ter onderbouwing 
van de koerswijziging op de meningsverschillen in de Tweede Kamer ten aan-
zien van de splitsing. Het cda bleek aarzelend voorstander te zijn, de liberalen 
wezen de splitsing min of meer af, terwijl de PvdA juist pleitte voor stevige 
bevoegdheden voor de nieuwe provincie Rijnmond. Rietkerk wees daarnaast 
op de lastige bezuinigingsopdracht waar hij zich, net als zijn collega’s, voor zag 
gesteld. Door de splitsing van Zuid-Holland te schrappen was aan die taakstel-
ling grotendeels voldaan.31

 Rietkerk wist zich verzekerd van de steun van het Rotterdamse stadsbestuur. 
Achter de schermen had burgemeester Peper bij zowel premier Lubbers als 
minister Rietkerk aangedrongen op het intrekken van de splitsing en onder 
meer gewezen op de bezuinigingen die dat opleverde.32 Al in november 1983 
bleek dat het Rotterdamse stadsbestuur de splitsing van Zuid-Holland als een 
overbodige en voor de stad schadelijke zaak zag. De agglomeratieproblematiek 
was niet meer zo groot en de splitsing van de provincie stond bovendien haaks 
op het grotestedenbeleid van de regering. Voor de aanpak van de grootstedelij-
ke problematiek zou het beter zijn als Rotterdam zelf meer bevoegdheden 
kreeg.33 Peper zei in een raadsvergadering zelfs wel wat te zien in een provincie-
vrije stad.34 De gemeenteraad nam vervolgens unaniem een motie aan. De raad 
wenste ook meer bevoegdheden voor het stadsbestuur en wilde af van het olr 
als vierde bestuurslaag tussen provincie en gemeente, maar zag geen aanleiding 
om af te zien van de splitsing van Zuid-Holland in twee provincies.35 Het Rot-
terdamse college kon zich hierna moeilijk onomwonden uitspreken tegen een 
provincie Rijnmond, althans niet in het openbaar. Pepers afwijzende houding 
was niettemin duidelijk.
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 Twee jaar daarvoor had Van der Louw nog beweerd dat hij het ‘diepe armoe’ 
vond, als hij vanwege zijn politieke functioneren vriendschappen moest beëindi-
gen. Hij trok nog liever ‘elke politieke konsekwentie’, dan dat hij de relatie met 
mensen die hem dierbaar waren moest opzeggen.36 Pepers opstelling in de kwes-
tie-Rijnmond bleek voor Van der Louw echter niet te verkroppen. Hij voelde zich 
door Peper in de steek gelaten. De vriendschap tussen de beide PvdA-bestuur-
ders kwam abrupt ten einde. Privé en politiek waren voor Van der Louw allesbe-
halve gescheiden werelden. Hij opereerde in de politiek het liefst vanuit een in-
formele, vriendschappelijke basis, omringd door politieke vrienden waarmee hij 
op vertrouwelijke wijze van gedachten kon wisselen en die hem konden voeden 
en ondersteunen. Maar het ging verder: voor Van der Louw betekende vriend-
schap ook persoonlijke loyaliteit in de politieke sfeer, als het erop aankwam. En 
bij de kwestie-Rijnmond kwam het er voor Van der Louw zeker op aan. Ook zijn 
eigen perspectief als beoogd commissaris van de Koningin stond immers op het 
spel. Dat hij daarbij uitgerekend dwars werd gezeten door Peper, wiens kandida-
tuur voor het burgemeesterschap van Rotterdam hij een paar jaar eerder had 
ondersteund, kon hij niet slechts als een rolconflict zien. Volgens Van der Hart, 
zijn bestuurlijke rechterhand bij het olr, nam Van der Louw het Peper vooral 
kwalijk dat hij geen open kaart speelde en achter de schermen een rol vervulde 
die niet strookte met zijn officiële opstelling.37 De verwijdering tussen de twee 
PvdA’ers bleek definitief, een toenaderingspoging aan het begin van de jaren ne-
gentig ten spijt. Van der Louw heeft Peper diens lobby tegen Rijnmond tot het 
einde van zijn leven kwalijk genomen.38

 Hoewel Van der Louw beweerde volslagen verrast te zijn door de draai van 
Rietkerk hadden hem wel degelijk signalen bereikt dat het voor Rijnmond ver-
keerd dreigde te lopen. Dat hij die niet serieus nam toonde aan dat hij te goed 
van vertrouwen was. Heel duidelijk bleek dat enkele weken voor de koerswijzi-
ging van de minister. Rijnmondgecommitteerde Van Rijn werd toen in het 
vliegtuig op weg naar een congres in Washington in vertrouwen gewaarschuwd 
door Jos Staatsen, directeur-generaal Binnenlands Bestuur op het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Toen zij het dagelijks bestuur van Rijnmond over dat 
gesprek berichtte en aandrong op contact met Rietkerk, pakte Van der Louw 
niet onmiddellijk de telefoon om de minister te bellen, maar wuifde hij haar 
onheilsboodschap weg. Van der Louw kon, net als veel andere bestuurders en 
ambtenaren bij het olr, eenvoudigweg niet geloven dat Rietkerk terug zou ko-
men op zijn belofte om van Rijnmond een provincie te maken, wat ook in het 
regeerakkoord stond. Volgens Van Rijn was Van der Louw geen vechter die 
erbovenop sprong, maar iemand die vanuit het vertrouwen dat het goed kwam 
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de zaken op zijn beloop liet. Na de ommezwaai van de minister sprong Van der 
Louw wel nadrukkelijker op de bres voor Rijnmond.39 
 De minister liet zich niet meer op andere gedachten brengen, merkte Van 
der Louw al snel in verschillende gesprekken. Rietkerk kondigde aan voorne-
mens te zijn het olr op 1 januari 1986 op te heffen en sprak, vooruitlopend op 
de behandeling in de Tweede Kamer, alvast met een gewillige provincie 
Zuid-Holland over de overname van personeel en taken. De minister had zich 
tot frustratie van Van der Louw de argumentatie van het Rotterdamse college 
eigen gemaakt: de regionale vraagstukken waren minder nijpend geworden, 
die konden Rotterdam en de regiogemeenten onderling wel oplossen. Dat de 
meeste regiogemeenten daar niet zo optimistisch over waren deed kennelijk 
niet ter zake.40 Toch was het perspectief op een provincie Rijnmond nog niet 
geheel verdwenen. Het olr vestigde zijn hoop vooral op de Tweede Kamer. De 
PvdA en coalitiepartij cda vormden nog steeds een meerderheid die vond dat 
de splitsing moest doorgaan. In gesprekken en brieven bepleitte het olr zijn 
zaak bij parlementariërs van deze en andere partijen. Met interviews en inge-
zonden stukken in kranten en andere mediaoptredens probeerde Van der 
Louw de publieke opinie te bewerken.41

 Rietkerk hield voet bij stuk. Een aangenomen motie van cda-woordvoerder 
Sytze Faber waarin de minister werd aangespoord de splitsing door te zetten, 
legde Rietkerk naast zich neer. Faber kondigde vervolgens aan zelf een initia-
tiefwet in te dienen, medewerkers van Rijnmond hielpen hem bij de voorberei-
ding.42 De cda-fractie was echter allerminst eensgezind en dat hadden Van der 
Louw en zijn medewerkers onvoldoende in de gaten. Voor sommige christen-
democraten speelde nadrukkelijk mee dat een provincie Rijnmond een PvdA- 
bolwerk zou worden. Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht.43 In december 1984, 
een week nadat bekend werd dat Faber zijn zetel in de Tweede Kamer opgaf 
voor het burgemeesterschap van Hoogeveen, bond de cda-fractie in en kon-
digde aan toch geen gebruik te maken van het initiatiefrecht. Premier Lubbers 
en fractievoorzitter Bert de Vries oefenden flinke druk uit op de fractie. Een 
halfjaar later gaven de christendemocraten het verzet tegen het intrekken van 
de splitsing en het opheffen van het olr helemaal op. cda en vvd stemden 
voor het voorstel van Rietkerk. De PvdA bleef achter Rijnmond staan, een 
schrale troost voor Van der Louw.44 Ook in deze fase bleek Van der Louw een 
hekel aan lobbywerk te hebben. Dat liet hij veelal aan anderen over, hoewel hij 
als Rijnmondvoorzitter wellicht meer gewicht in de schaal zou hebben gelegd. 
Het contrast met zijn partijgenoot Schelto Patijn, de kersverse commissaris van 
de Koningin in Zuid-Holland, was in dat opzicht opmerkelijk. Die liep tot de 
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laatste stemming achter de groene gordijnen van het parlement te lobbyen bij 
de Kamerleden.45

 Van der Louw en het olr weigerden het hoofd in de schoot te werpen. De 
laatste strohalm leek tijdrekken. Met deze minister viel niet te praten, meende 
Van der Louw, maar in het voorjaar van 1986 stonden Tweede Kamerverkiezin-
gen gepland. Misschien bood een volgende regeringsperiode nieuwe kansen.46 

Van der Louw benadrukte voortdurend dat het opheffen van het olr op 1 janu-
ari 1986 onhaalbaar was.47 Met een publiciteitscampagne werd geprobeerd het 
onderwerp levend te houden in het publieke debat. Van der Louw fungeerde 
daarbij als het gezicht van Rijnmond. In krantenadvertenties keek hij de lezer 
met de pijp in de mond vanaf een foto aan.48 Er verscheen een persoonlijk ge-
tint boek van een kleine tachtig pagina’s van zijn hand, waarmee hij het plei-
dooi voor een Rijnmondbestuur nog eens kracht bij wilde zetten. Hij overhan-
digde Als de dood voor Rijnmond in december 1985 aan de voorzitters van de 
Eerste en Tweede Kamer. Op televisie verdedigde hij vol vuur de provincievor-
ming en bezong hij Rijnmond zelfs in een duet met zangeres en actrice Joke 
Bruys.49

 Het lied had veel weg van een zwanenzang. Alleen de Eerste Kamer hoefde 
nog in te stemmen, maar toen dat in februari 1986 was gebeurd stond niets de 

10.2 Rijnmondvoorzitter Van der Louw voert campagne tegen het plan van minister Riet-
kerk, 1 april 1985.
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opheffing van het Openbaar Lichaam Rijnmond per 1 maart 1986 meer in de weg.
Ter afscheid werd nog een knallend feest georganiseerd voor alle medewerkers 
en vrienden van Rijnmond, dat tot diep in de nacht doorging.50 De volgende 
dag werd de 52-jarige Van der Louw wakker als ambteloos burger. Na het mis-
lukte avontuur als minister moest hij opnieuw een grote teleurstelling incasse-
ren. Zijn politiek-bestuurlijke loopbaan was midden jaren tachtig op een dood 
spoor beland.

Bestuurder in deeltijd

Van der Louw beweerde dat hij het zinkende Rijnmondschip niet voortijdig 
had willen verlaten. Het voorzitterschap van de vara was in de herfst van 1985 
in ieder geval aan zijn neus voorbijgegaan. Van der Louw was door de partijtop 
voor die functie naar voren geschoven, maar de selectiecommissie van de om-
roep zag de vara niet als opvangnet voor gevallen partijgenoten die er zelf 
onvoldoende trek in hadden.51 Marcel van Dam toonde meer belangstelling en 
ging de scepter zwaaien bij de vara. Een nieuwe voorzitter van de nos was in 
1985 ook net gevonden.52 Van der Louw had geen idee wat hij zou gaan doen, 
liet hij in interviews weten. Hij wilde als sociaaldemocraat het liefst een functie 

10.3 Van der Louw op de publieke tribune bij het debat in de Tweede Kamer over de ophef-
fing van het Openbaar Lichaam Rijnmond, 18 december 1985.
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op ‘het kruispunt van bestuurlijke en ideële pretenties’.53 Een ministerschap in 
een volgend kabinet sloot Van der Louw op voorhand niet uit.54 Misschien be-
sprak hij die mogelijkheid nog met Den Uyl, toen Van der Louw door de PvdA- 
leider was uitgenodigd om te komen praten ‘over wat je in het hoofd hebt’.55 
Maar na de Tweede Kamerverkiezingen in mei 1986 formeerde Lubbers zijn 
tweede cda-vvd-kabinet. Het cda werd met 54 zetels de grootste partij. Het 
goede verkiezingsresultaat van de PvdA, 52 zetels, voelde als een ‘overwinnings-
nederlaag’ nu de partij opnieuw buiten de regering bleef. Een ministerspost 
voor Van der Louw zat er voorlopig niet in.
 Het wachten op een aansprekende baan duurde langer dan hij vooraf kon 
voorzien. Van der Louw greep ook niet alle kansen aan. In 1987 was hij verschil-
lende malen gepolst om zich kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap 
van Eindhoven, maar ‘een dergelijk avontuur’ zou hem ‘toch iets te ver van huis 
hebben gebracht’, vond hij.56 En toen Wim Meijer in 1989 de kans kreeg om com-
missaris van de Koningin in Drenthe te worden, verzekerde hij zich er eerst van 
dat Van der Louw geen interesse in die functie had.57 In 1987 solliciteerde Van der 
Louw wel naar het voorzitterschap van de nos, maar die baan ging aan zijn neus 
voorbij. Elco Brinkman benoemde zijn partijgenoot en oud-staatssecretaris Joop 
van der Reijden.58 Uiteindelijk zou Van der Louw in 1994 toch voorzitter van de 
nos worden. Pas toen kreeg hij weer een baan die hem voltijds in beslag nam en 
kwam er een einde aan de ambteloze periode die uiteindelijk acht jaar duurde. In 
die jaren vergaarde hij een waaier aan bestuursfuncties en voorzitterschappen die 
hem van een inkomen voorzagen. Met zijn ruime bestuurservaring en netwerk 
in politiek en overheidsbestuur had Van der Louw zeker wat te bieden. Boven-
dien kon hij door zijn bekendheid een organisatie een gezicht geven. Veel van 
zijn taken hadden op de een of andere manier raakvlakken met media en cultuur, 
Rotterdam of – verrassender – voetbal.59

 Het meest in het oog sprong zijn voorzitterschap van de sectie betaald voetbal 
bij de knvb, een functie die hij al in 1983, kort na zijn installatie in Rijnmond, 
erbij had genomen en tot 1989 vervulde. Hij was hiervoor gevraagd door Leo van 
Zandvliet, voorzitter van Feyenoord en de Federatie van Betaald voetbal Organi-
saties (fbo).60 Van der Louw ging als burgemeester vaak naar thuiswedstrijden 
van Feyenoord, meestal met een van zijn zoons. Ook als knvb-sectievoorzitter 
mocht hij weer op het ereterras in De Kuip plaatsnemen, net zoals in alle andere 
stadions waar hij in het kielzog van het Nederlands elftal of anderszins kwam. Bij 
de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff in De Kuip in 1984 had Van der Louw de 
eer om een paar woorden te spreken vanaf de middencirkel. Hij koos zoals vaker 
voor de rijmvorm: ‘Rotterdam een grote fuif, bedankt voor alles Johan Cruijff.’61 
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Volgens Jan Huijbregts, secretaris van het knvb-sectiebestuur, vond Van der 
Louw die speciale aandacht en status die erbij kwam kijken mooi. Zelf wees Van 
der Louw bovenal op zijn liefde voor het voetbal, al gaf hij toe dat de functie ook 
zijn ijdelheid streelde.62 Hoewel hij zelf nooit in clubverband had gespeeld, keek 
hij graag naar voetbal en was het voor hem een geliefd gespreksonderwerp. Wed-
strijden die hij niet wilde missen noteerde hij ook tijdens zijn burgemeesterschap 
en daarvoor al in zijn agenda.
 Desondanks was hij een volkomen vreemde in de voetbalwereld toen hij in 
het voorjaar van 1983 begon bij de knvb. Hij was de eerste voorzitter die vanuit 
de politiek achter de knvb-bestuurstafel plaatsnam. Dat hij de weg wist op het 
Binnenhof was voor de voetbalbond de voornaamste reden om Van der Louw 
te vragen. De verhouding tussen knvb en overheid was op dat moment uiterst 
moeizaam door onenigheid over de voorwaarden voor subsidies. De verwach-
ting was dat Van der Louw kon bijdragen aan het verbeteren van die relatie. 
Clubbestuurders begroetten zijn verrassende komst met enthousiasme.63 Bin-
nen Rijnmond en de PvdA fronsten sommigen hun wenkbrauwen over deze 
keuze. Wat had hij daar als sociaaldemocraat te zoeken? En was het afbreukri-
sico niet levensgroot in een wereld die zo onder het vergrootglas van de media 
lag en waar recent nog zwartgeldaffaires aan het licht waren gebracht?64

 Van der Louw kwam als knvb-bestuurder in een wereld vol tegengestelde 
belangen terecht: van profclubs tegenover amateurclubs, topclubs tegenover 
gewone clubs, vertegenwoordigers van spelers en trainers tegenover de clubs 
en knvb tegenover overheid. Hij concludeerde na een jaar dat het in de voet-
balwereld ‘opportunisme troef ’ was.65 Tijdens bestuursvergaderingen kon het 
er bovendien ‘bikkelhard’ aan toe gaan; grof taalgebruik werd niet geschuwd.66 
Dat hield vaak gelijke tred met de alcoholconsumptie, waar Van der Louw zelf 
ook aan meedeed. Als de gemoederen opliepen of er beledigende woorden vie-
len fungeerde Van der Louw als verzoener. Met een kwinkslag of handige for-
mulering wist hij de boel tot bedaren te brengen, zodat de agenda verder afge-
werkt kon worden. Ook met het grofgebekte en dwarse bestuurslid Tom 
Harmsen, tevens Ajax-voorzitter, wist hij om te gaan. Soms was het ook gezel-
ligheid troef en werd er na bestuursvergaderingen tot diep in de nacht nage-
praat onder het genot van whisky.67

 De wijze waarop Van der Louw zich staande hield als sectievoorzitter was 
typerend voor zijn opereren als bestuurder elders. Hij bereidde zich over het 
algemeen slecht voor op de vergaderingen en leunde inhoudelijk op anderen. 
Huijbregts herinnert zich dat Van der Louw de hem toegestuurde grote enve-
loppen met bestuursstukken vaak ongeopend meenam naar vergaderingen. 
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Het inleiden van de agendapunten liet hij daarom bij voorkeur aan een ander 
over, maar – en ook dat was kenmerkend – Van der Louw was al luisterend in 
staat om razendsnel de essentie van het voorliggende punt eruit te halen en kon 
een kwestie vervolgens goed analyseren en tot een eindpunt brengen. Hij druk-
te als voorzitter geen grote stempel op het beleid van de knvb. Hij mengde zich 
wel in de discussies, maar droeg zelf geen punten aan voor de vergaderingen.68 
Hij zei zelf eens in een interview dat de voetbalwereld ‘zo complex en opportu-
nistisch’ was, daar viel ‘nauwelijks doelbewust een lijn uit te zetten’.69 Van der 
Louw manifesteerde zich als een bestuurder op afstand. Hij kreeg het verwijt 
telefonisch alleen via via bereikbaar te zijn, was bij belangrijke gesprekken soms 
niet aanwezig en liet moeilijke beslissingen als het even kon over aan onderge-
schikten omdat hij er zelf zijn vingers niet aan wilde branden.70

 Een van de onderwerpen waar Van der Louw als knvb-bestuurder veel mee 
te maken kreeg was voetbalvandalisme, niet in de laatste plaats omdat hier de 
relatie met de overheid in het geding was. Een drama als bij de Europacup i- 
finale in 1985 in het Brusselse Heizelstadion bleef het Nederlandse voetbal be-
spaard. Die avond vielen 39 doden nadat Liverpool-supporters een vak be-
stormden met aanhangers van Juventus. Niettemin nam het voetbalvandalisme 
in Nederland in de jaren tachtig ernstige vormen aan. Wedstrijden werden 

10.4 Achter de bestuurstafel van de knvb. V.l.n.r. Jacques Hogewoning, André van der 
Louw, Henk Hut en Ton Harmsen.
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geregeld overschaduwd door vernielingen, vechtpartijen, ordeverstoringen en 
racistische spreekkoren. Maatregelen van de knvb sorteerden onvoldoende ef-
fect. Burgemeesters zaten in hun maag met ‘risicowedstrijden’, een term die in 
de tweede helft van het decennium steeds vaker viel, en minister van Justitie 
Frits Korthals Altes (vvd) dreigde de kosten van extra politie-inzet zelfs op het 
bordje van de clubs neer te leggen.71 Tegen dat laatste protesteerde Van der 
Louw fel. Hij wees onder meer op het belastinggeld dat het betaalde voetbal 
opleverde en plaatste het voetbalvandalisme in een bredere context van ‘maat-
schappelijke onrust’.72 Hij opereerde in deze en andere kwesties duidelijk als 
belangenbehartiger van de knvb. Een van de maatregelen tegen vandalisme die 
de voetbalbond in zijn periode nam, was de clubkaart. Na veel overleg en 
gesteg gel over de financiering werd de kaart in 1989 ingevoerd.
 Het Nederlands elftal dreigde – na drie gemiste eindtoernooien in 1982, 1984 
en 1986 – zelfs het Europees Kampioenschap (ek) in 1988 mis te lopen door 
vandalisme. Een Oranjefan wierp tijdens een kwalificatiewedstrijd tegen Cy-
pres een zelfgemaakte vuurwerkbom op het veld, die vlak bij de Cypriotische 
doelman ontplofte. Nadat het spel was stilgelegd sprak Van der Louw het pu-
bliek vanaf de grasmat geëmotioneerd toe: het was ‘een schandaal, een blamage 
voor het Nederlandse voetbal’, maar het mocht niet zo zijn dat ‘één gek, één 
vandaal het in zijn macht zou hebben een hele voetbalnatie uit te schakelen’.73 

Uiteindelijk liep het incident voor de knvb met een sisser af, waarna het elftal 
met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard een jaar later in 
West-Duitsland Europees kampioen kon worden. Van der Louw was als sectie-
voorzitter vanzelfsprekend bij het toernooi aanwezig. Toch straalde het succes 
van Oranje niet af op de knvb-bestuurders. Die werden door bondscoach Ri-
nus Michels, aanvoerder Gullit en anderen als een hinderlijk randverschijnsel 
weggezet. ‘Bobo’s’ (bondsbonzen) stonden vooraan als er een feestje gevierd 
kon worden, zo was het door Michels gevoede sentiment, maar van voetbal 
hadden ze geen verstand.74

 De financiële nasleep van het ek’88 – ondanks het kampioenschap was er 
voor de knvb onder de streep een tekort – deed een jaar later Van der Louw en 
de andere bestuurders de das om. Zij trokken hun conclusie toen een motie van 
afkeuring door een nipte meerderheid van de voetbalclubs werd gesteund. Het 
bestuur onder voorzitterschap van Van der Louw was toen al aangeschoten 
wild door een reeks van incidenten: problemen bij de kaartverkoop in de aan-
loop naar het ek, geruzie met de fbo over het pasjessysteem voor supporters, 
een uitgelekt intern rapport en het opstappen van de bestuursleden Renze de 
Vries (fc Groningen) en Tom Harmsen (Ajax) vanwege zwartgeldaffaires bij 
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hun clubs. Ook klonk de roep om een professioneler bestuur nu de voetbalwe-
reld door sponsoring en televisiegelden steeds commerciëler werd – al betaalde 
de nos aan het einde van de jaren tachtig nog relatief weinig voor de uitzend-
rechten van voetbalwedstrijden.75 Van der Louw voelde aan dat na bijna zes jaar 
zijn tijd bij de knvb ten einde liep en stapte in maart 1989 op. Zo kwam, na zijn 
ministerschap en voorzitterschap van Rijnmond, opnieuw op vervelende wijze 
een einde aan een bestuursfunctie.

Het voorzitterschap van de Omroepraad was voor Van der Louw, als oud-mi-
nister van crm met een verleden bij de vara, een minder verrassende keuze, 
temeer daar deze functie traditioneel door een PvdA’er werd vervuld. Zijn 
voorgangers waren onder anderen Maarten Vrolijk, André Kloos en Hein 
Roethof. Van der Louw werd in september 1986 door cda-minister Elco Brink-
man benoemd. De Omroepraad bracht op verzoek van de minister advies uit 
over aanvragen voor zendtijduitbreiding. In 1988 ging de Omroepraad, samen 
met de Pers- en een deel van de Reclameraad, op in de Mediaraad. Van der 
Louw werd ook voorzitter van dat nieuwe adviescollege, tot hij in 1994 be-
noemd werd tot nos-voorzitter. De Mediaraad boog zich niet langer over zend-
tijduitbreiding, maar adviseerde over uiteenlopende aspecten van beleid ten 

10.5 knvb-voorzitter Van der Louw spreekt het publiek toe na incident tijdens Neder-
land-Cyprus, 28 oktober 1987.
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aanzien van omroep, pers, reclame en telecommunicatie.76 
 Van alle functies die hij in zijn ambteloze periode bekleedde, kostte het 
voorzitterschap van de Omroep- en Mediaraad hem de meeste tijd. Van der 
Louw kwam wekelijks op het statige kantoor aan het Lange Voorhout in Den 
Haag om de lopende dossiers door te nemen en de vergaderingen voor te be-
reiden met secretaris Koos Kalkman. De Mediaraad telde zeventien leden, af-
komstig uit de wetenschap, media en politiek, en vergaderde gemiddeld tien 
keer per jaar. Verder bestonden Van der Louws taken uit het onderhouden van 
contacten met de minister en andere betrokkenen en vertegenwoordigde hij de 
raad in de media en op congressen, al was hij wat dat betreft gemakzuchtig. Als 
het even kon liet hij de mediacontacten en representatieve optredens aan zijn 
secretaris over.77

 De vele fusies en samenwerkingen in de pers en media zetten de kwestie van 
het wettelijk toezicht hoog op de agenda in die jaren. Ook de opkomst van 
commerciële televisie hield de gemoederen bezig. De Mediaraad liet in meer-
dere adviezen en brieven aan de minister zijn licht over deze kwesties schij-
nen.78 Van der Louws interesse ging vanwege zijn verleden bij de vara in het 
bijzonder uit naar de wereld van de omroep. Een aantal van zijn beste vrien-
den, zoals Jan Nagel en Maurice Koopman, werkten in Hilversum en hij had er 
uitgesproken opvattingen over. Binnen de Mediaraad behoorde hij tot degenen 
die de publieke omroep bijna heilig achtten; er was ook een tegenpool die min-
der huiverig was voor commerciële televisie en voor meer vrijheid en markt-
denken voelde. Als er kritisch werd gekeken naar de rol van de omroepvereni-
gingen kon Van der Louw volgens secretaris Kalkman fel uit de hoek komen. 
Maar hij ging niet dwarsliggen om een advies waarin hij zich niet kon vinden 
tegen te houden. Het formuleren van acceptabele compromissen was een van 
zijn vaardigheden als ‘beroepsvergaderaar’.79

 De adviezen van de Omroepraad over zendtijdaanvragen werden in princi-
pe altijd overgenomen. De invloed van de Mediaraad was daarentegen veel 
geringer, tot frustratie van Van der Louw. Er waren geen onderwerpen waarbij 
de Mediaraad standaard om advies moest worden gevraagd. Het merendeel 
van de adviezen werd zelfs uit eigen beweging uitgebracht.80 In 1991 beklaagde 
Van der Louw zich publiekelijk bij de vaste commissie van cultuur van de 
Tweede Kamer over de wijze waarop zijn partijgenoot, PvdA-minister Hedy 
d’Ancona, met het adviescollege omsprong. Het was op dat moment al bijna 
een jaar geleden dat de minister de Mediaraad om advies had gevraagd, terwijl 
er volgens Van der Louw belangrijke zaken om aandacht vroegen. Ook liet hij 
zijn onvrede blijken over het geringe effect van de veelal ongevraagde adviezen 
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op de beleidsvorming. Wat vooral stak was dat de minister niet eens de moeite 
nam om afwijzingen van adviezen te beargumenteren.81 De relatie tussen Me-
diaraad en het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur was rond-
uit stroef. Ambtenaren vonden de adviezen van de Mediaraad vaak abstract, te 
veel op de lange termijn gericht en daardoor in de praktijk onbruikbaar. Van 
der Louw probeerde in gesprek met d’Ancona de verhouding met het departe-
ment wel te verbeteren, maar dit haalde niet veel uit.82

 Het lijkt moeilijk voorstelbaar dat Van der Louw veel voldoening haalde uit 
zijn voorzitterschap van de Omroep- en Mediaraad. Na de opheffing van Rijn-
mond zei hij in een interview dat hij het meest hield van functies ‘waarin je kunt 
herkennen wat er uit je handen komt’.83 Dat was bij de Mediaraad allerminst het 
geval. Als voorzitter van het adviescollege stond Van der Louw weliswaar in ver-
binding met de politieke wereld op het Binnenhof en droeg hij informatie aan 
voor politieke afwegingen, maar hij nam niet deel aan het politieke spel. Sterker 
nog, de adviezen die de Mediaraad onder zijn voorzitterschap uitbracht verdwe-
nen regelmatig onder in de la. Het illustreert hoe Van der Louw al vanaf midden 
jaren tachtig in politiek-bestuurlijk opzicht aan de zijlijn was beland.
 In deze periode maakte de sociaaldemocraat Van der Louw ook zijn entree 
in het bedrijfsleven. Terwijl hij zich bij zijn aantreden als burgemeester in 1974 
in ideologisch opzicht ‘geen vriend van ondernemers’ noemde en in daaropvol-
gende jaren in toespraken de confrontatie met hen zocht, was zijn houding te-
genover het bedrijfsleven gaandeweg zijn burgemeesterschap ‘veel opener’ en 
‘positiever’ geworden, zo verklaarde hij zijn betrekkingen in de private sector. 
Het vijandbeeld dat hij voorheen koesterde was minder geworden.84 In 1986 
trad hij op verzoek van de ondernemingsraad van het Rotterdamse havenbe-
drijf Pakhoed toe tot de raad van commissarissen. Ook werd hij commissaris 
bij grondbewerkingsbedrijf de Heidemij. Er volgden ook nog enkele zoge-
noemde werknemerscommissariaten bij kleinere Rotterdamse bedrijven, zoals 
het metaalbedrijf Nelson. ‘De schoorsteen moet toch roken,’ merkte Van der 
Louw later over deze toezichthoudende functies in het bedrijfsleven op.85 Als 
het ergens ter sprake kwam zei hij er vaak verontschuldigend bij dat het werk-
nemerscommissariaten waren.86

 Misschien wel de opmerkelijkste functie die Van der Louw bekleedde was het 
voorzitterschap van het Nederlands Astma Fonds. Van der Louw was immers al 
decennia een verstokt pijproker. Zelfs tijdens het autorijden had hij een manier 
gevonden – door zijn ellebogen in het stuurwiel te plaatsen – om zijn handen vrij 
te maken voor het stoppen van zijn pijp.87 Een avond vergaderen naast Van der 
Louw betekende volgens Jan Huijbregts, secretaris van de knvb, dat de geur van 
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pijptabak tot in zijn ondergoed was doorgedrongen.88 De pijp maakte deel uit van 
zijn publieke beeldmerk, net als zijn inmiddels grijze snor, die door het vele pijp-
roken deels bruin kleurde. In 1983 werd Van der Louw zelfs officieel verkozen tot 
pijproker van het jaar.89 Een astmapatiënt die ‘bij de naam Van der Louw meteen 
aan die stinkende tabakspijp’ dacht, uitte in een ingezonden brief in de Volkskrant 
zijn onbegrip over diens benoeming tot voorzitter van het Astma Fonds.90 Niet-
temin bekleedde Van der Louw die functie gedurende vijf jaar, tussen 1989 en 
1994. Hij klaagde niet over het feit dat hij vele jaren ambteloos bleef. ‘Ik heb tien, 
twaalf losse joppies waaronder een aantal commissariaten en dat is hartstikke 
aardig en gevarieerd,’ aldus Van der Louw.91 Hoewel al die voorzitterschappen 
voortdurend hele en halve dagen opeisten, kon Van der Louw meer dan voor-
heen zijn tijd naar eigen inzicht besteden.92

Zijn relatie met Hetty Verdelman, met wie hij sinds 1978 een verhouding had, 
was kort na zijn ministerschap op de klippen gelopen. Een van de redenen was 
dat het niet boterde tussen zijn twee zonen en haar. De sfeer in huis was vaak 
gespannen als zij er waren.93 Van der Louw liet Milan en Pétar hun gang gaan. Als 
er bijvoorbeeld dagenlang een brommer ter reparatie midden in de woonkamer 
stond en Hetty daar een opmerking over maakte, dan kreeg zij niet alleen de 
volle laag van zijn zoons, maar koos Van der Louw bovendien steevast hun kant.94 
Ook dat Van der Louw het gezelschap van andere vrouwen bleef zoeken zorgde 
op den duur voor spanningen. Zo sprak hij toen hij minister was af met een oude 
liefde uit zijn eerste jaren bij de vara, voor wie hij nog steeds warme gevoelens 
koesterde. Hij speelde zelfs met de gedachte aan een hernieuwde relatie met haar 
na een kwarteeuw, maar dat liep op niets uit. Hetty kwam erachter, het deed hun 
verhouding geen goed.95 Zij kreeg ook zelf, aan de deur of telefonisch, met vrou-
wen te maken die meenden aanspraak te kunnen maken op Van der Louw. Hij 
wimpelde dat meestal weg als zij hem daarmee confronteerde.96 Van der Louw 
drong begin 1982 zelf aan op een breuk, maar het alleen-zijn viel hem zwaar – dat 
had hij altijd al moeilijk gevonden – en hun relatie sleepte zich nog even voort.97 
Niet veel later gingen ze toch definitief uit elkaar.
 Het duurde niet lang voordat Van der Louw in de tien jaar jongere Annelies 
Roelofszen een nieuwe liefde vond. Hij kende haar en haar man, een antiquair 
uit Dordrecht, al jarenlang via zijn vrienden Kees en Mieke de Groen. Hij over-
leed in het voorjaar van 1983, waarna Van der Louw Annelies voor zich pro-
beerde te winnen. Zij hield aanvankelijk de boot af en kreeg een relatie met een 
Duitse diplomaat die op de ambassade in Tokio werkte. De vonk sloeg alsnog 
over tijdens een etentje in de burgemeesterswoning van de familie De Groen in 
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Spijkenisse. De avond zou in het teken staan van het afscheid van Annelies, die 
op het punt stond naar Tokio te emigreren. Haar spullen waren grotendeels al 
overgebracht. Het liep anders. Beide gasten bleven na afloop van het etentje 
slapen en Van der Louw vroeg Annelies de volgende dag mee uit naar een con-
cert. Zij ging mee en trok na enige tijd bij Van der Louw in om niet meer te 
vertrekken. Ruim twee jaar later, in de zomer van 1986, trouwde Van der Louw 
voor de tweede keer in zijn leven. Kees de Groen, PvdA-burgemeester van Spij-
kenisse, voltrok het huwelijk, in de tuin van dezelfde woning waar drie jaar 
eerder het beslissende etentje plaatsvond.98

 Annelies was een open, charmante en zelfstandige vrouw. Ze was afkomstig 
uit een katholieke tuindersfamilie in de Zuidoostbeemster. Ze had het gymna-
sium doorlopen en onder meer gewerkt als journalist voor de regionale kran-
ten De Stem en De Dordtenaar en het Belgische tijdschrift Knack. In de tijd dat 
Van der Louw een verhouding met haar kreeg werkte ze al vele jaren als reis-
leidster in Italië; ze was erg geïnteresseerd in kunstgeschiedenis. Van der Louw 

                   10.6 Trouwfoto André van der Louw en Annelies Roelofszen, zomer 1986.
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vond het maar niets dat Annelies zoveel op reis was; dit was een punt van strijd. 
Hij hield er niet van alleen thuis te zijn en keek bijvoorbeeld ’s avonds graag 
samen naar een film op televisie. Zij was avontuurlijker ingesteld. Na verloop 
van tijd ging Annelies minder werken, al bleef ze jaarlijks enkele kunstreizen 
begeleiden. Ter compensatie verbleven ze regelmatig in de Ardennen, waar ze 
graag wandelden. Volgens zijn vrienden Nagel en Koopman was Van der Louw 
gek op haar en was het een gelukkig huwelijk. Ook Greetje Roelofszen meent 
dat haar zus Annelies en Van der Louw zich erg tot elkaar aangetrokken voel-
den. Wel miste Annelies volgens haar soms de meer intellectuele, fijnzinnige 
sfeer uit haar vorige huwelijk.99

 Annelies ging ook mee op de jaarlijkse vakantie met Jan Nagel, Maurice 
Koopman en Joop van Zijl en echtgenotes en kinderen. Het was een traditie, 
begonnen in de jaren zeventig, die ze zo’n vijfentwintig jaar volhielden. Ze 
noemden zich gekscherend de Boonekampclub, naar een kruidenbitter dat ze 
bij wijze van openingsritueel aan het begin van elke vakantie dronken. Gezel-
ligheid, vakantieactiviteiten en gesprekken over politiek en media gingen 
vloeiend in elkaar over. Van der Louw schetste eens hoe die vakanties, meestal 
in Noord-Italië, eruitzagen: ‘Overdag zitten we veel rond het zwembad, lezen, 
spelen backgammon, schaken en besteden aandacht aan de kinderen. Sommi-
gen hebben tussendoor hun eigen tripjes, naar een museum of andere attractie. 
Het is echt niet de hele dag klef om elkaar heen hangen. Het hoogtepunt is elke 
avond de gezamenlijke maaltijd, meestal in de open lucht. Heel erg gezellig.’100 
Met Annelies vertoefde hij ook regelmatig lange weekenden en vakantieweken 
in de Belgische Ardennen. Omdat die omgeving hun beviel kochten ze er na 
enige tijd een eigen huis, in de buurt van Dinant. De Belgische Ardennen fun-
geerden, naast Rotterdam, als een tweede thuisbasis voor Van der Louw.101

 Zijn interesse in politiek deelde Van der Louw niet met Annelies; zij was 
politiek ook niet erg uitgesproken.102 Hij zei in 1989 dat het persoonlijke leven 
voor hem belangrijker was geworden dan het politieke en dat hij meer aan-
dacht wilde besteden aan de mensen om hem heen. Dat die balans omsloeg, 
was niet zo verwonderlijk gezien het politiek-bestuurlijke zwarte gat waar hij 
zich in bevond. Niettemin, zo voegde Van der Louw toe, wilde hij ook ‘absoluut 
verbonden blijven met de grote vragen van de wereld en de politiek’. Als het 
erop aankwam, vond hij dat hij zich beschikbaar moest stellen voor de politiek. 
Een terugkeer in de politiek hing echter van allerlei zaken af, vertelde hij vara- 
radiomaker Tony van Verre, van ‘toevalligheden, van een sfeer, van of je er met 
mensen ingaat die je vertrouwt, of het nieuwe krankzinnige avontuur de moei-
te waard is’.103 Twee jaar later leek dat moment daar.
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Het was ‘absolute, absolute onzin, kwaadwillige onzin’ dat hij partijleider Wim 
Kok aan de kant had willen schuiven, aldus een geïrriteerde André van der 
Louw op dinsdagavond 24 september 1991 in het vara-televisieprogramma 
Achter het nieuws. Hij was in alle haast naar de studio in Den Haag afgereisd 
om te reageren op het nieuws dat eerder die avond prominent door het 
nos-journaal was gebracht: Van der Louw wilde de leiding krijgen over een 
interim-comité dat de PvdA uit de crisis zou helpen. Een plan, lichtte nos-jour-
nalist Hans Laroes toe, dat door de partijtop als ‘een directe en ook serieuze 
aanval’ op Kok werd uitgelegd. De nos baseerde zich op een nog ongepubli-
ceerd artikel in Elsevier waarin Van der Louw, voormalig PvdA-Tweede Ka-
merlid Hans Kombrink, hoogleraar economie Eduard Bomhoff en opiniepeiler 
Maurice de Hond beschuldigd werden van een couppoging. Op de cover van 
het weekblad, dat later die week verscheen, stond in koeienletters ‘Coup in de 
PvdA’. Van der Louw eiste in Achter het nieuws klaarheid en excuses over de 
bewering van de partijtop in Elsevier dat er sprake zou zijn van een coup. Zij 
hadden slechts ‘een initiatief in vertrouwen bij de partijtop aangekaart’. Hij be-
treurde het in hoge mate dat ‘goede bedoelingen door het slijk’ werden ge-
haald.1 Had Van der Louw, vanuit de ambitie weer een rol van betekenis te 
spelen in de partij, daadwerkelijk een greep naar de macht in de PvdA gedaan? 
Of was hij het slachtoffer van een wantrouwige partijtop, die zijn intenties ver-
keerd inschatte en hem ten onrechte publiekelijk tot couppleger bestempelde? 
 De affaire in 1991 liet in elk geval zien dat Van der Louw op flinke afstand 
van de partijtop was komen te staan sinds hij in 1983 als gewezen kroonprins 
het Binnenhof verliet. Niet alleen zijn bestuurlijke loopbaan belandde in de 
jaren tachtig op een dood spoor, ook in politiek opzicht raakte hij de aanslui-
ting kwijt. Meermalen probeerde Van der Louw een positie te bemachtigen in 
de PvdA van waaruit hij weer mee kon doen, maar steeds liep dit op niets uit. 
In 1991, vijfentwintig jaar na het begin van Nieuw Links, volgde een laatste, 
ultieme poging. Net als in 1966 stond hij met Jan Nagel aan de basis van een 
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opmerkelijke politieke actie. Maar waar de publicatie van Tien over rood het 
startschot van zijn politieke carrière was, luidde het initiatief in september 1991 
het definitieve einde in.

Onthecht

Van der Louws belangstelling voor de landelijke politiek en zijn betrokkenheid 
bij de PvdA waren niet verdwenen nadat hij het nationale politieke toneel in 1983 
verruilde voor Rijnmond. ‘Integendeel,’ zo schreef hij aan een van zijn voormali-
ge medewerkers op het Rotterdamse stadhuis, ‘ik hoop aan onafhankelijkheid te 
kunnen winnen.’2 Het was niet aan de orde, maar volgens Jan Nagel had Van der 
Louw zijn ambitie om de PvdA in de toekomst te gaan leiden nog niet laten va-
ren.3 De club van bevriende partijgenoten rondom Van der Louw kwam ook na 
zijn overstap naar Rijnmond aanvankelijk nog geregeld bijeen. Die bijeenkom-
sten stopten echter halverwege 1984.4 Mogelijk speelde mee dat Van der Louws 
rol in de PvdA voorlopig uitgespeeld was, temeer daar zijn toekomst bij Rijn-
mond hoogst onzeker was geworden.5 Minstens zo belangrijk leek echter het 
conflict tussen Van der Louw en Bram Peper. Gerard Heijne den Bak liet Van der 
Louw in 1985 weten dat hij het erg jammer vond dat ‘de “Rotterdamse maffia” 
uiteen is gespat’ als gevolg van de ‘politieke en persoonlijke trouweloosheid’ van 
partijgenoten.6 Van der Louw raakte hierdoor de informele basis kwijt van waar-
uit hij in voorgaande jaren had geopereerd in de PvdA.
 Desondanks beschouwde hij zichzelf nog allerminst politiek uitgerangeerd, 
bleek in het najaar van 1984. Toen vroegen enkele gewestelijke voorzitters, on-
der wie de voorzitter van het PvdA-gewest Rotterdam Cees van Wijk, aan Van 
der Louw of hij opnieuw partijvoorzitter wilde worden. Van der Louw over-
woog zich beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat hij aan zou kunnen blijven 
als Rijnmondvoorzitter. Hij legde de situatie zelfs voor aan Joop den Uyl en 
vroeg hem om advies. Den Uyl zou hem hierover terugbellen, maar toen de 
partijleider dat naliet en Max van den Berg bovendien had laten blijken zich 
opnieuw verkiesbaar te stellen zag Van der Louw af van zijn kandidatuur.7 Den 
Uyl zat duidelijk niet te wachten op hernieuwde samenwerking met hem als 
partijvoorzitter. Van der Louw bleef zich zo nu en dan inzetten voor de PvdA. 
Na de opheffing van het Openbaar Lichaam Rijnmond in 1986 droeg hij bij-
voorbeeld zijn steentje bij aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart 1986 en de Tweede Kamerverkiezingen twee maanden later.8 In 
oktober 1986 werd hij, inmiddels benoemd tot voorzitter van de Omroepraad, 
lid van de landelijke kerngroep Cultuur in de partij.
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 Wim Kok leidde op dat moment de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Den 
Uyl en partijvoorzitter Van den Berg kregen met Kok de leider die zij al in 1982 
op het oog hadden. Hij had als fnv-voorzitter laten zien niet alleen strijdbaar 
te zijn, maar ook een kundig onderhandelaar en bestuurder. Kok werd gezien 
als de man die kon voorkomen dat de PvdA zich van haar arbeidersaanhang 
vervreemdde.9 Met de komst van Kok was de jarenlang slepende kroonprin-
senkwestie beslecht, waarbij behalve Van der Louw ook Ed van Thijn, Marcel 
van Dam en vooral Jos van Kemenade in beeld waren. Bij de Tweede Kamer-
verkiezingen van 1986 stond Den Uyl nog voor de zevende keer op rij boven 
aan de lijst. Op het verkiezingsaffiche stond Kok al achter hem. Twee maanden 
na de ‘overwinningsnederlaag’ gaf Den Uyl het stokje aan hem over. Van der 
Louw had geen persoonlijke band met de nieuwe PvdA-leider. Ze waren elkaar 
in het verleden een enkele keer tegengekomen, maar dat waren niet meer dan 
functionele contacten geweest.10

 Den Uyl bleef na zijn terugtreden lid van de Tweede Kamer. In het najaar 
van 1987 werd bij hem een hersentumor geconstateerd, waaraan hij voor het 
einde van dat jaar op 68-jarige leeftijd overleed. Op zijn ziekbed ontving Den 
Uyl nog veel partijgenoten die hij graag wilde zien.11 Van der Louw voelde wel 
aan dat hij daar niet toe behoorde. ‘Hoe nabij wij elkaar zijn geweest weet ik 
niet precies,’ schreef hij in een afscheidsbrief aan Den Uyl, de man die vanaf het 
moment dat Van der Louw met Nieuw Links in 1966 actief werd, tot 1986 onaf-
gebroken politiek leider van de PvdA was geweest. Hun relatie was niet altijd 
zonder spanning, maar Van der Louw vond dat ‘het een spanning was die veel 
goeds heeft opgeleverd: het proces van integratie [van Nieuw Links] in de par-
tij, de progressieve samenwerking, de acceptatie in de partij van ons kabinet, 
dat ik hardnekkig Den Uyl-i zal blijven noemen’.12 Twee jaar daarvoor meende 
Van der Louw nog dat de integratie van Nieuw Links eerder ondanks dan 
dankzij Den Uyl had plaatsgevonden.13 Dit was duidelijk niet het moment om 
oude wonden open te rijten.
 Van der Louw refereerde in zijn brief ook in bedekte termen aan de strijd om 
het leiderschap in 1982, toen Den Uyl weigerde het veld te ruimen. Over die 
gebeurtenissen was bij Van der Louw ‘nooit enig spoor van verwijt geweest’. 
Den Uyls eerlijkheid maakte het mogelijk hem goed te begrijpen, beweerde 
Van der Louw. Den Uyl hoefde niet bang te zijn dat Van der Louw hem heilig 
zou verklaren, toch volgden er prijzende woorden: ‘Je intellectuele creativiteit, 
je inzet ook als het ging om het dagelijkse parlementaire handwerk, je onver-
moeibaarheid wanneer je je opmaakte voor het zoveelste optreden op een par-
tijbijeenkomst, bezorgen mij eerlijk gezegd wel eens wat schuldgevoel. Ieder-
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een doet het op zijn manier. Toch zal ik me van jouw voorbeeld nooit kunnen 
losmaken.’ Zijn voorbeeld hielp zijn jongere politieke vrienden, waartoe Van 
der Louw zichzelf ook rekende, bij het zoeken van de antwoorden op de nieuwe 
vragen van vandaag en morgen.14

 Die zoektocht hield zowel de PvdA als Van der Louw al enige tijd bezig. 
Nadat de sociaaldemocraten in 1986 ondanks hun 52 zetels opnieuw tot oppo-
sitie voeren waren veroordeeld, trok de partij de conclusie dat er iets moest 
veranderen. Het rechtlijnige eigen gelijk bepaalde te zeer het beeld van de 
PvdA. De partij was naar binnen gekeerd geraakt en moest bereid zijn ‘de lui-
ken open te zetten’, liet Kok weten op de dag dat hij de voorzittershamer van 
Den Uyl overnam.15 Er werden drie commissies aan het werk gezet om een 
aanzet te geven tot veranderingen op het vlak van de partijorganisatie, de in-
houdelijke koers en de maatschappelijke en politieke positie en strategie van de 
PvdA.16 Van der Louw werd daarvoor niet gevraagd.
 Ook Van der Louw hield zich sinds het najaar van 1986 weer intensiever bezig 
met de toestand en toekomst van de sociaaldemocratie. Geheel naar zijn ge-
woonte zocht hij een kring bekenden om zich heen: vicevoorzitter van de PvdA- 
fractie Wim Meijer, PvdA-Tweede Kamerlid Flip Buurmeijer en hoogleraar Erik 
Jurgens, een van de oprichters van de ppr, maar sinds kort lid van de PvdA. Van 
der Louw had met alle drie in eerdere informele clubjes gezeten. Vanaf het najaar 
van 1986 kwam het viertal gedurende een jaar zo nu en dan bijeen en schreef el-
kaar brieven. Ze doopten zichzelf de ‘Mozartclub’, naar het huis van Jurgens aan 
de Mozartkade in Amsterdam, waar ze meestal samenkwamen.17 Het doel was 
‘geen poging tot [een] “coup”,’ zo schreef Van der Louw aan de anderen, maar 
‘onbelast door het verleden weer eens fris tegen dingen aan te kijken’ en wellicht 
‘wat nieuwe wegen aan te duiden’. Ze wilden ‘geen klakkeloze herhaling van oude 
toverspreuken’. De wereld was veranderd – zijzelf overigens ook. De vraag ‘ben je 
wel links genoeg?’ deed Van der Louw wel eens schrikken. Maar het was niet 
genoeg om er daarna het zwijgen toe te doen en bovendien: ‘het hart zit nog 
steeds op dezelfde plaats’, stelde hij zichzelf gerust.18

 Van der Louw was niet te spreken over de cultuur en uitstraling van de 
PvdA. De partij wekte volgens hem geen bezieling, leek onzeker en worstelde 
met een identiteitscrisis. Het ontbrak aan een levendig debat en er werd geen 
ruimte gemaakt voor nieuwe ideeën. Met de Mozartclub probeerde hij in tijden 
van individualisering een nieuwe invulling te geven aan het sociaaldemocrati-
sche kernbegrip solidariteit. Ook besprak hij met die club hoe de verzorgings-
staat anders kon worden ingericht: minder bureaucratisch, met rechten en 
plichten in balans, minder als een exclusieve taak van de overheid en dichter bij 
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de burgers.19 Veel van de opvattingen die Van der Louw uitte in de beslotenheid 
van dit gezelschap lagen in het verlengde van de positie die hij vijf jaar daar-
voor als minister had ingenomen. Toen propageerde hij een ‘nieuw realisme’ in 
de PvdA. De partij moest geloofwaardiger standpunten innemen in tijden van 
economische crisis. Met zijn verguisde gemeenschapstakenplan wilde hij des-
tijds benadrukken dat er tegenover rechten ook plichten moesten staan in het 
sociale stelsel. Zijn pleidooi voor realisme ging destijds echter onvoldoende 
gepaard met een aansprekende visie. 
 In de tweede helft van de jaren tachtig meende Van der Louw wel een invals-
hoek gevonden te hebben die eenheid en bezieling kon wekken in de PvdA. Hij 
wilde gemeenschapszin centraal stellen. Gemeenschapszin was voor hem een 
gezindheid, een morele basis, een mentaliteit van waaruit de PvdA kon werken 
en mensen kon aanspreken. Van der Louw greep hiermee terug op zijn verle-
den bij de ajc. In de socialistische jeugdbeweging werden gemeenschapszin en 
een socialistische gezindheid op allerlei manieren gecultiveerd.20 Hij zag zich-
zelf ook nadrukkelijk als een gezindheidssocialist; ideologische discussies had-
den nooit zijn grote belangstelling genoten. Door gemeenschapszin centraal te 
stellen had de PvdA volgens Van der Louw bovendien een handvat om aan-
dacht te besteden aan problemen die veel mensen aan het einde van de jaren 
tachtig ervoeren, zoals gevoelens van eenzaamheid en anonimiteit, angst voor 
onveiligheid en ‘kleine’ criminaliteit en verloedering van de woonomgeving. 
De partij richtte zich te eenzijdig op economische problematiek en had voor 
dergelijke kwesties onvoldoende oog, vond Van der Louw.21

 Uit dit alles sprak de behoefte om zich weer nadrukkelijk te mengen in het 
partijgebeuren. Dat bleek in januari 1987, toen Van der Louw zich via het ge-
west Rotterdam op het laatste moment beschikbaar stelde voor het lidmaat-
schap van de Eerste Kamer. Dat was opmerkelijk, een paar jaar eerder had hij 
immers nog benadrukt dat het parlementaire werk niets voor hem was. Het 
gewestelijk bestuur plaatste de oud-burgemeester unaniem boven aan de kan-
didatenlijst, de enige plek die uitzicht bood op een zetel. Het bestuur hoopte en 
verwachtte dat Van der Louw een uitgesproken politieke invulling aan zijn Eer-
ste Kamerlidmaatschap zou geven.22 Dat strookte met Van der Louws ambities. 
Hij wilde er een ‘uitstraling [aan] geven die wat verder gaat dan het Binnenhof ’, 
liet hij de gewestelijk voorzitter weten.23 De kranten kopten na bekendwording 
van zijn kandidatuur al ‘Van der Louw wordt lid Eerste Kamer’ en ‘Van der 
Louw gaat wellicht PvdA leiden in senaat’.24 Dat laatste vonden ook de Rotter-
damse PvdA-bonzen eigenlijk vanzelfsprekend.25 
 Zover kwam het echter niet. De leden van de gewestelijke vergadering zetten 
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niet de indertijd zo populaire oud-burgemeester, maar, met 82 tegen 71 stem-
men, de veel minder bekende Ria Mastik op nummer één. Opnieuw tegenslag 
voor Van der Louw. De wijze waarop de juriste door het gewestelijk bestuur 
was gepasseerd ten faveure van Van der Louw stuitte op verzet in de Rotter-
damse PvdA. Ria Mastik, getrouwd met de voormalige Rotterdamse wethou-
der Johan Mastik, was tussen 1981 en 1983 al lid van de Eerste Kamer. Zij was de 
overleden Rotterdamse oud-wethouder Jan van der Ploeg in januari 1987 tus-
sentijds opgevolgd in de senaat. Dat besluit had zij na overleg met het geweste-
lijk bestuur genomen, dat haar het vertrouwen had gegeven dat dit niet slechts 
voor een paar maanden zou zijn.26 Voorafgaand aan de gewestelijke vergade-
ring voerden onder meer de Rooie Vrouwen campagne voor Mastik. De steun 
voor haar en de bezwaren tegen de werkwijze van het gewestelijk bestuur wer-
den echter breder gedragen, bleek tijdens de gewestelijk vergadering.27 Van der 
Louw reageerde ogenschijnlijk laconiek, maar in werkelijkheid vond hij het 
verschrikkelijk.28 Zijn ambitie om een rol in de PvdA te spelen zag hij gedwars-
boomd. Het was voor hem een uiterst pijnlijke affaire: weggestemd in zijn eigen 
Rotterdam. Een paar jaar later, toen Hans Kombrink iets vergelijkbaars over-
kwam in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1990, besloot Van 
der Louw zelfs om niet op de PvdA te stemmen.29 
 De briefwisseling met de leden van de Mozartclub zette Van der Louw na 
deze tegenslag nog enige tijd voort. Hij was de aanjager van het gezelschap, dat 
aanvankelijk een gezamenlijk manifest leek te willen opstellen.30 Hij schreef de 
meeste brieven en spoorde de anderen aan vlot te reageren.31 Maar die reacties 
bleven vanaf het najaar van 1987 uit, tot Van der Louws onvrede. Meijer raakte 
in die periode ‘bijzonder gedemotiveerd voor welk debat dan ook’ door zijn 
ervaringen als lid van de commissie die zich boog over de maatschappelijke 
positie van de partij, liet hij Van der Louw verontschuldigend weten. Volgens 
Meijer had een tekst die Van der Louw voor de Mozartclub had geschreven 
hem nog ‘enorm geholpen’ bij het schrijfwerk voor de commissie.32 Met het 
commissierapport wilde hij een discussie in de partij uitlokken over de in zijn 
ogen noodzakelijke hervorming van de verzorgingsstaat, maar Meijer vond 
onder meer Kok, de nieuwe partijvoorzitter Marjanne Sint en het partijbestuur 
tegenover zich. Hij distantieerde zich uiteindelijk van het herschreven eindre-
sultaat en nam in december 1988 teleurgesteld afscheid van de Tweede Kamer-
fractie om commissaris van de Koningin in Drenthe te worden.33 Door het uit-
eenvallen van de Mozartclub en Meijers vertrek uit Den Haag nam de afstand 
tussen Van der Louw en de partijtop verder toe. Meijer trof hem in die jaren 
nooit verbitterd aan, maar Van der Louw raakte wel onthecht. Hij had geen 
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plek meer in de partij of de politiek van waaruit hij betrokken was bij de ont-
wikkelingen. Meijer: ‘Je zou ook kunnen zeggen: zijn tijd was voorbij.’34 Zelf 
hield Van der Louw aan het einde van de jaren tachtig de deur naar een politie-
ke comeback nog op een kier.

Van kroonprins tot couppleger?

De PvdA nam onder Kok definitief afscheid van de polarisatiestrategie en koos 
een wat gematigder toonzetting. Maar de partijleiding slaagde er nog niet in om 
samenhang en richting te geven aan de uitkomsten van het vernieuwingsdebat.35 
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 1989 viel de inhoudelijke 
discussie in de PvdA stil.36 De sociaaldemocraten verloren drie zetels, maar hiel-
den er nog altijd 49 over. Het cda werd opnieuw de grootste met 54 zetels. Deze 
twee partijen vormden in november 1989, op de drempel van de jaren negentig 
en twee dagen voor de val van de Berlijnse Muur, het derde kabinet-Lubbers. Van 
een ministerspost voor Van der Louw was bij de formatie geen sprake. Hij was te 
ver op de achtergrond geraakt en was bij Kok, die zelf vicepremier en minister 
van Financiën werd, niet in beeld als mogelijk bewindspersoon.37 De PvdA stap-
te in de regering met het idee dat er na jaren van bezuinigen weer ruimte was 
voor publieke investeringen. Dat viel tegen; lagere groeicijfers, financiële tegen-
vallers en bezuinigingen bepaalden al snel het beeld. Het aanvankelijke enthou-
siasme bij de achterban over de regeringsdeelname verflauwde navenant. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 1990 en de Provinciale Statenverkiezingen 
een jaar later kreeg de PvdA flinke dreunen te verduren. Bij die laatste verkiezin-
gen keerden een miljoen kiezers de partij de rug toe. Omgerekend naar de Twee-
de Kamerverkiezingen verloor de partij maar liefst zeventien zetels.38

 Van der Louw merkte al in 1987 op dat de PvdA geen goed doordacht scena-
rio had voor economische tegenvallers. Als minister had hij in 1982 ervaren 
hoe een dergelijke situatie tot een crisis in de partij kon leiden: ‘Wie niet voor-
bereid is wordt overrompeld en wie overrompeld wordt, protesteert.’39 Dat 
bleek nog zwak uitgedrukt voor de storm van kritiek die in de zomer van 1991 
opstak, nadat het kabinet had besloten tot een ingreep in de uitkering voor ar-
beidsongeschiktheid, de wao.40 Deze sociale verzekering was door werkgevers 
en werknemers vele jaren oneigenlijk gebruikt als route voor het kwijtraken 
van overtollig personeel. Het aantal arbeidsongeschikten naderde een miljoen; 
dat er iets moest gebeuren stond wel vast. PvdA-politici hadden echter meer-
malen met klem beweerd dat niet getornd zou worden aan de uitkeringen van 
wao’ers. Dat de sociaaldemocraten in juli 1991 toch instemden met dit wao-be-
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sluit kwam daarom onverwacht. Het ontbrak bovendien aan een goede uitleg, 
aangezien het kabinet het besluit op de valreep van de vakantieperiode nam. 
 De achterban van de PvdA liet luid en duidelijk van zich horen en de vakbe-
weging voerde volop actie. Oud-vakbondsvoorzitter Kok werd zelfs voor ver-
rader uitgemaakt.41 De PvdA zakte verder weg in de peilingen. Kok dwong een 
paar weken later weliswaar een aanpassing van het wao-besluit af, maar moest 
onder druk van het cda in ruil instemmen met het ontkoppelen van lonen en 
uitkeringen. De gelijktijdige compensatie voor lage inkomens kon niet verbloe-
men dat dit opnieuw een pijnlijke maatregel was voor de sociaaldemocraten. 
Koks leiderschap stond in deze periode onder grote druk. Partijvoorzitter Sint 
besloot vanwege alle perikelen haar functie neer te leggen. Ook Kok zag geen 
uitweg meer en overwoog in deze fase van ontreddering serieus het bijltje erbij 
neer te gooien. Andere PvdA-bewindslieden overtuigden hem om toch door te 
zetten, de maatregelen te verdedigen tegenover de achterban en aan een bui-
tengewoon partijcongres de vraag voor te leggen of er draagvlak bestond voor 
de genomen besluiten en, daaraan gekoppeld, vertrouwen in hem als PvdA-lei-
der. In feite koos de partijtop voor een oplossing waar Van der Louw als minis-
ter in 1981-1982 zelf tevergeefs voor had gepleit. Ook hij wilde toen de partij 
voor het blok zetten, in de hoop er sterker uit te komen. Of die opzet in 1991 
zou slagen, was allerminst zeker. 
 Terwijl de PvdA een diepe crisis doormaakte en Kok wankelde, kwam Van 
der Louw in actie. In voorgaande jaren had hij zich niet gemengd in het publie-
ke debat over de PvdA. Een enkele keer ventileerde hij kritiek, met name op de 
cultuur in de partij, maar vaak hield hij interviews en andere mogelijkheden 
om zich in het openbaar te uiten af. Hij wilde niet als een stuurman aan de wal 
commentaar geven, verklaarde hij achteraf.42 Maar Van der Louw greep ook 
persoonlijke uitnodigingen niet aan om intern zijn mening te geven. Die kreeg 
hij bijvoorbeeld van partijvoorzitter Sint en de commissie-Van Kemenade, die 
de partijorganisatie en -cultuur kritisch doorlichtte.43 Na het grote verlies bij de 
Statenverkiezingen doorbrak hij zijn publieke stilzwijgen met een optreden in 
de televisietalkshow Karel. Aan tafel bij interviewer Karel de Graaf uitte Van 
der Louw duidelijke kritiek en zei dat het de PvdA ontbrak aan ‘bezieling, over-
tuiging en begeestering’ om de mensen te veroveren. Hij gaf ook toe ‘het direc-
te contact’ te missen met ‘het centrum, het platform waar nagedacht wordt over 
de toekomst van een nieuwe politiek’. Van der Louw benadrukte dat het hem 
niet om een functie ging, maar was beschikbaar om de partij te helpen.44 
 Hij liet het niet bij het openlijk uiten van kritische en verontruste woorden. 
In mei 1991 riepen Van der Louw en Jan Nagel een aantal mensen bij elkaar om 
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te beraadslagen over de situatie in de PvdA.45 Nagel, voorzitter van het Pv-
dA-gewest Noord-Holland-Zuid, had zowel voor als na de Statenverkiezingen 
al in het openbaar gepleit voor het vervangen van zwakke bewindslieden.46 Van 
der Louws vrienden Heijne den Bak en Kombrink waren present, andere aan-
wezigen bij Nagel in Hilversum waren onder meer Tweede Kamerleden Ad 
Melkert en Willem Vermeend, een aantal gewestelijke bestuurders, hoogleraar 
Eduard Bomhoff en Maurice de Hond.47 Eind augustus, de wao-crisis woedde 
op dat moment in volle hevigheid, volgde in iets gewijzigde samenstelling een 
tweede bijeenkomst bij Nagel thuis. Het laatste agendapunt van die tweede 
avond was ‘Wat doen we verder?’48 De aanwezigen besloten een plan te maken 
voor vernieuwing van de PvdA en dat voor te leggen aan het buitengewoon 
PvdA-congres dat in de laatste week van oktober stond gepland. De brief aan 
het congres zou worden uitgewerkt door Van der Louw, Kombrink, De Hond 
en Bomhoff. 
 Van der Louw zette zich aan het schrijven van een eerste versie en bracht 
onder woorden wat er mis was met de partij. Zijn opvattingen lagen groten-
deels in het verlengde van wat hij eerder had bepleit, zoals in de Mozartclub, 
maar waren verder aangescherpt. De PvdA moest in elk geval ‘drastisch’ ver-
nieuwen. Hij wilde een sociaaldemocratie met een ‘markant sociaal gezicht’, 
maar dat was alleen houdbaar als de PvdA zich tegelijkertijd streng opstelde en 
niet vluchtte in bezweringsformules. Dat betekende naast een evenwicht tussen 
rechten en plichten, ook ferme maatregelen tegen misbruik van sociale voor-
zieningen, een legitimatieplicht om criminaliteit, zwartwerken en illegaal ver-
blijf tegen te gaan en het strakker handhaven van regels voor de toelating van 
vreemdelingen en migranten. De groei naar een multiculturele samenleving 
zag hij weliswaar als een ‘verrijking’, maar de problemen waarmee die ontwik-
keling gepaard ging waren ‘voor het grootste deel gedeponeerd op het bordje 
van de mensen in de slechtste wijken’. Hij vond het niet van ‘progressieve mens-
lievendheid’ getuigen om deze problemen te ontkennen.
 Vervolgens richtte Van der Louw zijn pijlen op de verantwoordelijken in 
de partij. Hij wond er geen doekjes om: ‘De beleidsvorming van de PvdA 
deugt niet, een samenhangend toekomstdenken ontbreekt, de communicatie 
met de kiezers is slecht, de presentatie gaat zwaar gebukt onder tegenstrijdig-
heden en het politieke management laat zeer te wensen over.’ Functionaris-
sen en instituties hielden elkaar in een verlammende greep. Het was volgens 
hem zeer de vraag of de partij in deze situatie nog ‘het zelfreinigend vermo-
gen’ had om tot een ‘totale vernieuwing’ te komen.49 Vergelijkbare woorden ge-
bruikte Van der Louw in een groot interview met nrc Handelsblad dat begin 
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september verscheen. Kok had volgens Van der Louw nagelaten zijn uitspraak 
over het openzetten van de luiken concreet te maken. Net als in de jaren ze-
ventig zag Van der Louw samenwerking tussen progressieve partijen als de 
juiste keuze. 
 In het interview voegde hij er nog aan toe dat hij als gevolg van dat proces 
‘een nieuwe politieke leiding’ voor zich zag die ‘het nieuwe denken’ belichaam-
de, al waren ‘personele consequenties’ pas aan de orde na een fundamentele 
discussie over de koers.50 Een zin over een ‘nieuwe politieke leiding’ kwam in 
de brief niet voor. Daarin schreef hij weer wel dat vernieuwingsgezinde sociaal-
democraten het maar ‘buitenom’ moesten proberen, als de noodzakelijke ver-
nieuwing niet lukte vanuit de PvdA. Hij zette zelfs ‘Binnendoor óf buitenom’ 
als titel boven de tekst.51 Speelde Van der Louw met het idee om een nieuwe 
partij op te richten als hij geen gehoor vond in de PvdA? Hij suggereerde het op 
zijn minst. Na overleg met Kombrink, De Hond en Bomhoff werd de titel aan-
gepast tot het minder dreigende ‘Open brief over de PvdA nu en in de toe-
komst’. Het kritische, inhoudelijke deel van de brief werd niet wezenlijk aange-
past na verwerking van het commentaar van het drietal.52

 Aan het slot van de brief volgde een opmerkelijk voorstel dat het viertal no-
dig achtte om een snelle vernieuwing van de partij te garanderen. Er diende op 
korte termijn een interim-commissie van drie personen te worden benoemd, 
onder voorzitterschap van Van der Louw. Die zou voor een niet geringe opgave 
staan. De commissie moest de uitgangspunten bepalen voor het politiek han-
delen van de PvdA in de toekomst en antwoorden formuleren op de vragen van 
de jaren negentig. Daarnaast zou de commissie met een voorstel komen voor 
een nieuwe partijstructuur. Daarbij zou aansluiting worden gezocht bij de aan-
bevelingen van de commissie-Van Kemenade, die kort daarvoor met een rap-
port was gekomen. Na drie maanden moesten beide voorstellen klaar zijn. Par-
tijleden zouden vervolgens drie weken de tijd krijgen om met adviezen te 
komen, waarna de interim-commissie haar voorstellen in definitieve vorm zou 
gieten. Dan volgde een schriftelijk referendum over de voorstellen. Instem-
ming van meer dan 50 procent van de stemmende PvdA-leden betekende dat 
de voorstellen zonder verdere amendementen integraal zouden worden door-
gevoerd. De partijorganisatie zou onmiddellijk worden gewijzigd, bij het poli-
tieke handelen zou het commissiestuk voortaan als uitgangspunt worden geno-
men.53 Het was al met al een zeer vergaand voorstel, waarbij de bestaande 
partijstructuren geheel werden gepasseerd en de partijleiding de touwtjes uit 
handen zou moeten geven.
 De vraag was hoe het voorstel voor een interim-commissie aan het congres 
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moest worden gepresenteerd, zodat het zou worden geaccepteerd onder de ge-
formuleerde voorwaarden én Kok bereid zou zijn aan te blijven terwijl de com-
missie bezig was.54 Aanvankelijk was het plan om het op een persconferentie 
openbaar te maken en de brief daarna via de partijkanalen te verspreiden. Daar 
zag het gezelschap, na een derde bijeenkomst bij Nagel thuis op 11 september, 
van af.55 Er restte nog maar weinig tijd aangezien de partijleiding het buitenge-
wone congres had vervroegd naar 28 september. Bovendien zou de partij zich 
door het voorstel overvallen kunnen voelen. Daarom werd besloten om de 
brief in vertrouwen aan Kok voor te leggen, met het verzoek of hij het voorstel 
wilde overnemen. Van der Louw vroeg de Rotterdamse staatssecretaris van 
Volksgezondheid Hans Simons, die getrouwd was met zijn ex-echtgenote Co-
rinna, om de brief aan Kok te overhandigen. Dat deed Simons in de marge van 
de ministerraad op vrijdag 13 september. De initiatiefnemers hadden niet uit-
gesloten om alsnog de publiciteit te zoeken als Kok het voorstel weigerde.56 Dat 
bleek impliciet ook uit het feit dat het aan Kok werd gepresenteerd als concept-
versie van een ‘open brief ’. Van der Louw bracht het voorstel echter al diezelfde 
vrijdag deels naar buiten, toen hij in een interview aan Radio Rijnmond vertel-
de dat hij een ‘crisismanagement’ voor de PvdA wilde gaan leiden om de partij 
uit het slop te halen – overigens zonder te vermelden dat hij daarvoor al een 
concreet voorstel had gedaan.57 Toen Nagel dat vernam stuurde hij Van der 
Louw direct een alarmerende fax: ‘Er dreigt iets fout te gaan.’ In plaats van het 
plan ‘zorgvuldig’ naar buiten te brengen, was het nu ‘voortijdig’ in de publici-
teit gekomen.58 Het nieuws werd, afgezien van een Teletekstbericht, echter nau-
welijks opgepikt; de parlementaire journalistiek was druk met de onder embar-
go vrijgegeven Miljoenennota.59

 Toen Kok het voorstel van het viertal onder ogen kreeg, was het voor hem 
meteen duidelijk dat hij er niet in mee zou gaan. Hij voelde zich in die periode 
van de wao-crisis ‘bedreigd’ door alle kritiek en was ‘heel kwetsbaar’.60 Toen-
malig minister van Defensie Relus ter Beek vond Kok in die fase ‘argwanend en 
wantrouwend’.61 Kok was, met het oog op het aankomende partijcongres, sa-
men met andere PvdA-bewindslieden juist bezig op een reeks bijeenkomsten 
het kabinetsbeleid te verdedigen en het vertrouwen in zijn leiderschap terug te 
winnen. Het was erop of eronder. Hij had niet het gevoel dat het initiatief van 
Van der Louw ondersteunend bedoeld was. Sterker, hij voelde zich erdoor ‘aan-
gevallen’. Hij had als vicepremier en boegbeeld van de PvdA maar moeten af-
wachten waar de interim-commissie mee zou komen en wat dat zou betekenen 
voor de regering, de fractie, het partijbestuur en zijn eigen positie.62 Dat was 
tegenovergesteld aan de wijze waarop Kok graag opereerde, namelijk als een 
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bestuurder die wist waar hij uit wilde komen en daar systematisch naartoe 
werkte.63 Kok ervoer het initiatief als ‘een ongeleid projectiel’. De uitwerking ‘op 
de rol en de plaats van de partij op dat moment in de regering’ was onbestemd, 
terwijl hij het kabinet tot een goed einde wilde brengen om zo ook met de par-
tij weer de lijn omhoog te vinden.64 Aan Kombrink schreef hij destijds het 
voorstel slecht en de methode bedenkelijk te vinden.65

 Kok ontving Van der Louw nog wel op het ministerie van Financiën, een 
kleine week na het overhandigen van de brief. Van der Louw omschreef de 
sfeer later als zakelijk. Hij kon de PvdA-aanvoerder er niet van overtuigen zijn 
voorstel te omarmen. Kok gaf aan dat de vernieuwingsdiscussie onder zijn lei-
ding zou plaatsvinden en dat de bestaande democratische procedures in de 
partij in acht moesten worden genomen. Ook wees hij op het rapport van de 
commissie-Van Kemenade, waarin concrete voorstellen voor veranderingen 
stonden. Zijn boodschap dat de briefschrijvers nog steeds welkom waren om 
bij te dragen aan het herstel van de PvdA kwam niet aan bij Van der Louw. Hij 
was juist teleurgesteld dat Kok geen enkel gebaar maakte in de zin van ‘en 
André, wat zouden we met jou en de anderen nu wel samen kunnen bereiken’.66 
Na dit gesprek lieten Van der Louw en de anderen hun initiatief voorlopig rus-
ten in afwachting van het congres.
 Vanuit de partijtop volgde een paar dagen later wel een manoeuvre. Een 
PvdA-medewerker tipte, met goedkeuring van fractievoorzitter Wöltgens, El-
sevier-journalist Frank van Empel. Een viertal probeerde de macht in de PvdA 
naar zich toe te trekken en de top van de partij zag het als een coup, kreeg Van 
Empel te horen, die samen met zijn collega Hoedeman de kwestie nader onder-
zocht.67 Het doel van dit lekken leek tweeledig: Van der Louw af te serveren en 
de steun voor Kok te doen toenemen. Via Elsevier en het nos-journaal kwam 
het ronkend naar buiten als een couppoging van de ‘Bende van vier’. Daarmee 
werd verwezen naar de groep in de Chinese communistische partij die na de 
dood van Mao Zedong in 1976 een coup tegen diens opvolgers zou hebben 
beraamd. Een woedende Van der Louw weersprak de beschuldigingen in Ach-
ter het Nieuws, maar het beeld was gevestigd. Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking Jan Pronk, met wie Van der Louw in de jaren zeventig bevriend 
was geweest, bevestigde een dag later het coupverhaal.68 Wöltgens noemde het 
initiatief drie jaar later nog steeds een ‘dolkstoot in Wims rug’.69 Pronk beweer-
de terugblikkend dat Kok het intern zelf als een coup had bestempeld. Kok kon 
naar eigen zeggen niet uitsluiten dat hij intern dergelijke kwalificaties gebruik-
te, maar benadrukte dat hij het woord coup niet in de communicatie naar bui-
ten gebruikte. Pronk erkende ook dat hij het ‘aan-de-kaak-stellen’ van de coup 
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goed kon gebruiken ‘om Kok rugdekking te geven’ in de aanloop naar het be-
slissende congres.70

 Op het PvdA-congres in Nijmegen schaarde 80 procent van de afgevaardig-
den zich achter Kok. In zijn dankwoord zei hij nog maar eens dat hij niet aan 
de kant ging ‘voor welk noodcomité dan ook’ – een luid applaus viel hem ten 
deel.71 De als couppleger gebrandmerkte Van der Louw was er niet bij. De uit-
komst van het buitengewoon congres maakte voor hem en de andere betrokke-
nen definitief duidelijk dat er van hun voorstel voor een interim-commissie 
niets terecht zou komen. Uit verontwaardiging dat Kok op het congres de be-
schuldigingen van een couppoging niet had weersproken, schreven Van der 
Louw, Bomhoff en De Hond een open brief aan de PvdA-leider. Ze eisten dat 
hij alsnog ‘ondubbelzinnig’ zou uitspreken dat daar ‘zelfs in de verste verte’ 
geen sprake van was. Ze maakten tegelijk ook hun eerste brief aan Kok open-
baar.72 Van der Louw koos hiermee, aangemoedigd door Nagel, voor verdere 
polarisatie en negeerde waarschuwingen van Wim Meijer en anderen dat de 
kloof met Kok en de partijtop hierdoor blijvend zou worden.73 Kombrink dis-
tantieerde zich van de in zijn ogen heilloze vervolgactie.74 Er werden verschil-
lende bemiddelingspogingen ondernomen, maar Kok en Van der Louw gaven 
beiden geen krimp.75 Uiteindelijk besloot Van der Louw op te houden hierover 

                                      11.1 Cover Elsevier, 28 september 1991.
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publiekelijk zijn beklag te doen, maar Koks weigering om ‘het was geen coup’ 
uit te spreken zat hem ook daarna nog ‘buitengewoon dwars’.76

 Was het een poging tot een coup? Bomhoff, die zich verder maar weinig van 
het initiatief zegt te herinneren, meent inderdaad dat het doel was om Kok te 
vervangen door Van der Louw.77 Van der Louw heeft dit zelf altijd in alle toon-
aarden ontkend. Het waren ‘goedbedoelde voorstellen’, die in een ‘duister op-
zetje’ met het oog op het congres door de partijtop waren misbruikt om ‘sym-
pathie op te wekken voor Kok als geniepig belaagde martelaar’.78 Volgens Nagel, 
Kombrink en De Hond begon het initiatief uit onvrede over de gang van zaken 
in de PvdA en de zorg om het verlies aan stemmen en leden. De Hond meent 
dat het voorstel juist vanaf het begin bedoeld was ter ondersteuning van Kok, 
die in hun ogen niet alleen in staat was om de impasse in de partij te doorbre-
ken.79 Maar Van der Louw zei zelf dat het niet mooier gemaakt moest worden 
dan het was: ‘Ik ben geen reddingsactie van Kok begonnen, maar een reddings-
actie van de partij.’80 Nagel herinnert zich dat er tijdens de bijeenkomsten bij 
hem thuis grote kritiek werd uitgeoefend op Kok en fractievoorzitter Thijs 
Wöltgens. Van der Louw en hij vonden Kok een te kille uitstraling hebben en 
Wöltgens een ‘vazal-achtige figuur’, die te weinig afstand hield tot het kabinet. 
Nagel meent dat Van der Louw niet werd gedreven door de wens om hoe dan 
ook partijleider te worden, maar voegde eraan toe dat het zeker niet uitgesloten 
was dat hij na het beoogde voorzitterschap van de interim-commissie een 
functie zou krijgen in de PvdA.81 Volgens Kombrink sprak uit de titel die Van 
der Louw in eerste instantie aan de brief meegaf (‘Binnendoor óf buitenom’) de 
wens om, op een of andere manier, terug te keren op het politieke toneel. Wat 
er zou gebeuren als Kok het niet zou redden op het congres was volgens hem 
niet uitgekristalliseerd. Van der Louw zou zich met het initiatief wel weer dui-
delijk in beeld hebben gebracht.82 
 Het is moeilijk voorstelbaar dat Van der Louw werkelijk geloofde dat Kok 
het voorstel zou omarmen. Het voorgelegde plan ging niet alleen geheel voorbij 
aan de democratische procedures in de partij, Kok had ook goede redenen om 
het als een aanval te zien op zijn positie. De kritiek op de PvdA-leiding in de 
brief loog er niet om, al gaf de crisis in de partij ook redenen tot het kraken van 
harde noten. Het gaf bovendien te denken dat er in het voorstel geen rol was 
weggelegd voor de partijleiding. Kok moest maar afwachten wat de aangekon-
digde drastische vernieuwing in de praktijk zou betekenen. Van der Louws uit-
spraken in de media wekten wat Koks positie aanging niet veel vertrouwen. Hij 
had meermalen laten blijken dat een nieuwe koers wat hem betreft zou uit-
monden in een nieuwe leiding. In het interview met Radio Rijnmond luidde 
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zijn antwoord op de vraag of de bezem door de partij moest: ‘Ja.’83 Over zijn 
eigen aspiraties was Van der Louw in het openbaar ambivalent. Hij benadrukte 
herhaaldelijk dat hij niet uit was op een functie in de PvdA, maar gaf tegelijker-
tijd aan dat hij graag weer serieus wilde meedoen in de partij. Van der Louw 
zou als beoogd voorzitter van een interim-commissie die de PvdA de weg uit 
de crisis moest wijzen vanuit het niets in elk geval tijdelijk een zeer invloedrijke 
positie krijgen. Als hij en de andere betrokkenen ervoor hadden gekozen om 
hun voorstel via een persconferentie zelf wereldkundig te maken, dan zou het 
een regelrechte aanval op de partijleiding zijn geweest, een couppoging inder-
daad. Daar schrokken ze uiteindelijk voor terug, wellicht uit angst voldongen 
feiten te creëren. Het resultaat was een op voorhand gemankeerde actie, die 
veel vraagtekens opriep. Wöltgens en Pronk wisten er wel raad mee, in hun 
streven om Kok levend uit de crisis te loodsen. Van der Louw kreeg de brief als 
een boemerang terug in zijn gezicht.

Naar een nieuwe partij?

De vraag voor Van der Louw na het buitengewoon PvdA-congres was: hoe nu 
verder? Hij had in de brief aan Kok aangegeven dat de vernieuwing van de so-
ciaaldemocratie desnoods ook buitenom gestalte kon krijgen en besloot die 
route te gaan verkennen. Het was op voorhand niet duidelijk waar dat toe zou 
leiden, maar dat noemde hij ‘spannend, avontuurlijk, leuk’.84 De club om hem 
heen groeide al snel tot ongeveer dertig mensen. Naast hem waren vooral Na-
gel en De Hond centrale personen, Bomhoff haakte af, Kombrink bleef aanvan-
kelijk nog wel betrokken. Als eerstvolgende stap organiseerde het gezelschap, 
een maand na het buitengewoon PvdA-congres in Nijmegen, een openbare 
discussiebijeenkomst. Van der Louw richtte zich met dit initiatief in het bijzon-
der op ontevreden of weggelopen PvdA-leden, in de hoop de onvrede te kana-
liseren.85 Om af te komen van etiketten als ‘Bende van vier’ noemden ze zich-
zelf voorlopig naar het Amsterdamse debatcentrum waar de bijeenkomst 
plaatsvond: de Rode Hoed-groep.86 
 Op zondagmiddag 27 oktober beklom Van der Louw de hoge kansel in de 
voormalige remonstrantse schuilkerk om de menigte toe te spreken. Over de 
opkomst kon hij tevreden zijn. Hij keek uit over een bomvolle zaal. Honderden 
bezoekers waren afgekomen op de openbare discussiebijeenkomst in de marge 
van de PvdA. Er waren heel wat bekende PvdA’ers, ook enkele bewindslieden en 
Kamerleden. Zelfs Wim Kok had op een van de voorste rijen plaatsgenomen, 
nadat hij Van der Louw in het licht van de flitsende camera’s de hand had ge-
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schud. Van der Louw constateerde in zijn inleidende betoog, waarin hij voort-
borduurde op elf uitgedeelde stellingen van zijn hand, dat de PvdA vervreemd 
was geraakt van een groot deel van het electoraat. Vervolgens stipte hij allerlei 
zaken aan die de partij erbovenop moesten  helpen, zoals een open debat met 
leden en niet-leden, bundeling van progressieve krachten, goede communicatie 
en de keuze voor een sociaal en streng beleid.87 Na hem kregen nog een tiental 
prominente PvdA’ers elk zeven minuten het woord, onder wie de Tweede Ka-
merleden Melkert, Bram Stemerdink en Jan van Zijl, de Amsterdamse politie-
hoofdcommissaris Erik Nordholt en voorzitter van de fnv-vervoersbond Ruud 
Vreeman. De laatste sloot zijn toespraak af met een uithaal naar Van der Louw: 
‘Op de golven van de ontevredenheid wil hij zijn eigen doelstellingen in de par-
tij verwezenlijken. Het is vissen in troebel water.’88 De sfeer was desondanks 
goed, tussendoor was er zelfs livemuziek. De gewenste discussie over de toe-
komst van de sociaaldemocratie kwam evenwel niet echt op gang, ondanks de 
stellingen en ruimte voor reacties uit de zaal. De sprekers bereden te veel hun 
eigen stokpaardjes. Aan het einde van de middag bleek er onder de aanwezigen 
niettemin voldoende animo voor een vervolgbijeenkomst.89

 Van der Louw stond met deze Rode Hoed-bijeenkomst opnieuw even in het 
middelpunt van de belangstelling. Hij werd achtervolgd door draaiende came-
ra’s en er verschenen uitgebreide verslagen in de kranten. Volgens Het Parool 
was het een ‘rommelig-gezellige bijeenkomst van verontruste PvdA’ers’ en nrc 
Handelsblad berichtte dat het lang geleden was dat PvdA-prominenten ‘in zo’n 
jolige stemming met elkaar konden praten’. Het was de journalisten niet ont-
gaan dat Van der Louw in zijn toespraak opnieuw lucht gaf aan zijn persoonlij-
ke wrok ten opzichte van Kok. In plaats daarvan had hij beter met een aanspre-
kende visie kunnen komen, aldus Trouw.90 Van der Louw keek zelf redelijk 
tevreden terug op de bijeenkomst, maar op de vraag ‘hoe nu verder’ had hij nog 
steeds geen antwoord. Wilde hij met een discussieplatform in de marge van de 
PvdA de partij uit het slop halen, wilde hij progressieve samenwerking aanja-
gen of zag hij toch meer in een nieuwe, zelfstandige politieke partij? Een ‘geheel 
vrijblijvend discussieplatform’ trok hem weinig, ‘een hoop gedoe om gewichti-
ge “beginselverklaringen” evenmin’.91 Hij twijfelde ook over zijn eigen rol. Wil-
de hij het dragende middelpunt van een nieuwe beweging worden? Hij zou 
willen dat het ‘zonder overspannen persoonlijke inzet’ kon, maar dacht van 
niet. Daar hikte hij tegenaan.92 
 De twijfels bleven Van der Louw begeleiden in de aanloop naar de tweede 
openbare bijeenkomst in de Rode Hoed, die in februari 1992 plaatsvond. Zijn 
beide zoons Milan en Pétar sloten zich met een groepje Rotterdamse jongeren 
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(‘Vernieuwing aan de Maas’) bij de club rondom Van der Louw aan. Hij vond 
het fantastisch dat zijn zoons, beiden geen PvdA-lid, mee gingen denken en 
werken, maar volgens Nagel leidde het niet tot een serieuze inhoudelijke bij-
drage. Zij neigden veel meer dan Van der Louw naar het oprichten van een ei-
gen beweging, in plaats van naar veranderingen in de PvdA.93 Ook Nagel zelf, 
die zijn voorzitterschap van het PvdA-gewest Noord-Holland-Zuid in decem-
ber 1991 neerlegde, voelde inmiddels veel voor de oprichting van een nieuwe 
partij.94 Vlak voor de tweede bijeenkomst in de Rode Hoed bleek uit een pei-
ling van De Hond dat een nieuwe sociaaldemocratische partij van Van der 
Louw zou kunnen rekenen op 20 procent van de PvdA-stemmers, omgerekend 
tien zetels in de Tweede Kamer.95

 Op een persconferentie vlak voor de tweede Rode Hoed-bijeenkomst kon-
digde Van der Louw aan dat de Rode Hoed-groep een zelfstandige organisatie 
zou worden, met leden en een bestuur. Nog steeds bleven voor dit platform alle 
opties open: de PvdA gezamenlijk weer op een goed spoor krijgen, progressie-
ve samenwerking bevorderen en een zelfstandig politiek optreden. Van der 
Louw noemde de derde optie nog altijd een laatste redmiddel, toch leek die 
stap in deze fase dichterbij te komen. Hij was erg pessimistisch over de PvdA, 
waar volgens hem wezenlijke keuzes nog steeds ontlopen werden en vernieu-
wing uitbleef.96 Van der Louw ontving hierop van allerlei PvdA’ers, van Han 
Lammers en Erik Jurgens tot het Rotterdamse oud-burgemeestersechtpaar An 
en Wim Thomassen, aansporingen af te zien van een splitsing en toch vooral 
binnen de partij te blijven. Kombrink liet zelfs in een publieke verklaring weten 
tegenstander te zijn van de oprichting van een nieuwe partij en distantieerde 
zich van de Rode Hoed-groep – tot ongenoegen van Van der Louw.97

 Nu hij openlijk flirtte met het oprichten van een eigen partij kwam ook de 
vraag op tafel waar die partij voor zou staan. Verder dan algemeenheden kwam 
Van der Louw in dat opzicht niet, constateerden commentatoren kritisch.98 
Zijn ideeën over het centraal stellen van gemeenschapszin leken op de achter-
grond geraakt. Van der Louw zette vooral in op stijl en sfeer: ‘De partij moet 
modern zijn, open en een goede communicatie onderhouden met de jongeren.’ 
Van der Louw benadrukte het belang van een ‘sociaal gezicht’, maar leek zich 
nadrukkelijk te willen voegen naar de pragmatische politieke cultuur van die 
jaren, die gekenmerkt werd door ideologische onderkoeling.99 Zijn uitspraak 
dat hem een partij voor ogen stond die nieuwe problemen aanpakte ‘zonder de 
ballast van de oude ideologie bij zich te dragen’ was in dat opzicht typerend.100 
Met dit publiekelijke afschudden van zijn ideologische veren – hij was Kok vier 
jaar voor – hoopte hij vooral jongeren aan te spreken. Van der Louws kritiek op 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   329 19-03-19   15:37



330

hoofdstuk 11

Kok luidde dan ook niet dat de sociaaldemocratische ideologie vervaagde on-
der zijn leiderschap; hij vond Kok vooral geen goede politieke manager. Hij 
ging zelfs zover de PvdA te vergelijken met een zakelijke onderneming: ‘Als de 
leiding niet functioneert, of ze hebben wel hun best gedaan maar het produkt 
wordt niet verkocht en de omzet gaat omlaag, dan moet je zeggen: dat werkt 
dus niet.’101

 Het motto van de tweede discussiemiddag in de Rode Hoed (‘Naar een nieu-
we partij?’) sprak nog wel tot de verbeelding, de bijeenkomst zelf een stuk min-
der. De opkomst was matig en het verloop uiterst rommelig. Prominente poli-
tici ontbraken ditmaal, het publiek bestond uit ‘een mengeling van verontruste 
PvdA’ers, politiek dolenden en tegenstanders van de groep-Van der Louw’, zo-
als de zich met boegeroep en interrupties manifesterende Jonge Socialisten, de 
jongerenorganisatie van de PvdA. De bijeenkomst straalde vooral onvrede 
over de PvdA uit. Van der Louw droeg daar zelf aan bij, onder meer door Kok 

11.2 Van der Louw houdt een betoog op de tweede discus-
siemiddag in de Rode Hoed, 2 februari 1992.
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in zijn hoedanigheid als partijleider opnieuw op de korrel te nemen. Hij maak-
te een rancuneuze indruk. Aan het einde van de middag werd met een onover-
zichtelijke stemming de wenselijkheid van een sociaaldemocratisch platform 
bekrachtigd.102 Volkskrant-journalist Jan Tromp concludeerde dat Van der 
Louw uitgediend leek: ‘Het zou verbazen als hij hier nog een krachtige nieuwe 
organisatie van wist te maken.’103 De oud-partijvoorzitter was zelf ook niet te-
vreden. ‘We moeten af van de freaks’ en ‘representeren te weinig prominente 
kwaliteit’, zei Van der Louw in een interview.104

 In de weken en maanden die volgden bleef Van der Louw twee sporen vol-
gen. Hij ging enerzijds door met de oprichting van wat het Sociaal-democra-
tisch Vernieuwingsplatform (svp) ging heten en sloot een eigen politieke partij 
op termijn niet uit. Hij vond zichzelf op 58-jarige leeftijd in ieder geval niet te 
oud om jonge kiezers te trekken en wees in dat verband nog hoopvol op gene-
ratiegenoot Hans van Mierlo, de D66-leider die goed lag bij jongeren.105 Het 
bestuur van het in april 1992 opgerichte svp, met Van der Louw als de vanzelf-
sprekende voorzitter, kwam in de loop van 1992 en de eerste helft van 1993 nog 
regelmatig bij elkaar. Behalve Nagel, De Hond en Van der Louws zoon Milan 
waren aanvankelijk onder meer de oud-fractievoorzitter van de PvdA in Rijn-
mond Rob Suurendonk en voormalig senator Frans Uijen betrokken bij de 
club.106 Echter, door de voortdurende twijfels van Van der Louw over de koers 
en of het alle energie waard was kwam het svp niet echt van de grond.107

 Anderzijds keerde Van der Louw de partij waar hij sinds zijn achttiende lid 
van was niet definitief de rug toe, ondanks al zijn kritiek. In de weken en maan-
den na de tweede Rode Hoed-bijeenkomst herstelden de persoonlijke verhou-
dingen tussen Van der Louw en de top van de PvdA zich zelfs enigszins.108 Waar-
schijnlijk ingegeven door Van der Louws voortdurende publieke kritiek op de 
PvdA en de dreigende oprichting van een door hem geleide afsplitsingspartij 
zocht de partijleiding toenadering. Dit resulteerde in een gesprek tussen Van der 
Louw en Kok, waarin de PvdA-leider zijn verontschuldigingen aanbood, indien 
Van der Louw van mening was dat Kok hem ‘onvoldoende in bescherming had 
genomen tegen kwaadaardige acties uit zijn omgeving’.109 Tijdens een PvdA-con-
gres in maart 1992 stak Kok ook publiekelijk zijn hand uit, met zijn uitspraak 
‘Niemand aan de kant. Ook Van der Louw niet.’110 Datzelfde congres koos Felix 
Rottenberg en Ruud Vreeman tot voorzittersduo van de partij. Van der Louw had 
zich voortdurend negatief uitgelaten over hun gezamenlijke kandidatuur; hij 
vond dat de partij een echte keuze werd onthouden. Toch zei hij ja, toen het duo 
kort daarop aan hem vroeg of hij hen zo nu en dan van advies wilde voorzien.111 
In mei 1992 had Van der Louw vervolgens een ‘plezierig’ gesprek met een ‘uiterst 
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vriendelijk[e]’ Kok.112 En aan het einde van dat jaar vroeg Rottenberg hem zelfs of 
hij voorzitter wilde worden van een partijcommissie die de verhouding tot D66 
onderzocht.113 Het had er alle schijn van dat de partijleiding hem probeerde in te 
palmen, met succes. Van der Louw bleek gevoelig voor het charmeoffensief van 
de PvdA.114 De vorming van een zelfstandige partij verdween al in het voorjaar 
van 1992 achter de horizon.
 Met die sfeer van ontspanning eindigt ook het boek De Rode Hoed en andere 
verhalen, dat in april 1992 van de hand van Van der Louw verscheen. De ruim 
tweehonderd pagina’s bevatten een persoonlijk getint verslag van het rumoerige 
voorgaande jaar en de aanloop daarnaartoe. Van der Louws boodschap luidde 
dat zijn onvrede over de PvdA in de loop van vele jaren was gegroeid, dat hij zich 
geroepen voelde tot een oprechte poging om de partij te redden en dat de PvdA- 
top het initiatief op een ‘achterbakse manier’ bestempelde tot een coup.115 Net als 
in eerdere interviews onderstreepte Van der Louw dat er bij hem geen persoon-
lijke ambities in het spel waren. De recensent van de Volkskrant noemde het boek 
‘één lange zelfrechtvaardiging’, volgens nrc Handelsblad probeerde hij zich in 
ruim tweehonderd pagina’s te ontwringen van het stempel couppleger.116 Over de 
vraag of het een coup was, liepen de meningen na lezing nog steeds uiteen.117 
 In zijn boek schreef Van der Louw dat, gaandeweg de ontwikkelingen met 
de Rode Hoed-groep, hem het gevoel bekroop niets meer te verliezen te heb-
ben: ‘Branden ze me af, dan branden ze me af, brand ik op, dan brand ik op.’118 
Van der Louw leek inderdaad opgebrand. In 1993 volgde nog een laatste actie 
van het svp. Die maakte pijnlijk duidelijk hoezeer met het platform ook Van 
der Louw zelf in de politieke marge was geraakt. Het svp wierp zich opeens op 
als voorvechter van een toekomstige regeringssamenwerking tussen PvdA, 
vvd en D66. Het volgde daarmee de jongerenorganisaties van deze drie partij-
en, die eerder dat jaar gezamenlijk een paarse coalitie bepleitten. Het svp werk-
te bij deze actie samen met de politiek ongebonden beweging ‘Democratisch 
Offensief ’, aangevoerd door de eigenzinnige Jan Schaefer, voormalig PvdA- 
staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl.119 Die club wilde traditionele scheidslij-
nen in de politiek doorbreken. 
 Ze belegden onder meer een bijeenkomst in Amsterdam, waar naast Van 
der Louw ook een D66-wethouder en vvd-raadslid uit de hoofdstad spraken. 
Trouw schreef hierover: ‘De sfeervolle schuilkerk van weleer had als plaats van 
samenkomst plaatsgemaakt voor een naargeestig zaaltje in de Amsterdamse 
studentenflat Casa 400, in een zo mogelijk nog treuriger stemmende achteraf-
buurt. Buiten scheen de zon, binnen was het zaaltje nog niet voor de helft bezet 
met hooguit veertig toehoorders.’120 Bij PvdA-Tweede Kamerleden zorgde het 
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pleidooi van Van der Louw om de huidige coalitiepartner cda in een volgend 
kabinet links te laten liggen ‘voornamelijk voor schouderophalen’.121 Enkele da-
gen later plaatste het svp nog een advertentie waarin het zich uitsprak voor een 
‘nieuw kleurrijk kabinet’, ondertekend door zeventig sympathisanten.122 Deze 
actie leidde uiteindelijk nergens toe en het svp stierf in 1993 een stille dood. Het 
was tekenend dat de enige bekende namen onder de advertentie, afgezien van 
cabaretier Jack Spijkerman en radio-dj Eric de Zwart, uitgerangeerde politici 
waren, die zich allen in meer of mindere mate hadden afgekeerd van de partij 
waar zij ooit actief voor waren: oud-arp-minister Jaap Boersma, oud-PvdA- 
staatssecretarissen Ger Klein en Jan Schaefer en voormalig PvdA-senatoren 
Frans Uijen en Jan Nagel. Eén ding was zeker: Van der Louw was niet onge-
schonden uit de politieke strijd gekomen.
 Volgens Nagel was hij op het laatst vooral nog betrokken omdat hij Van der 
Louw niet in de steek wilde laten.123 Enkele maanden later richtte hij met een 
paar anderen Leefbaar Hilversum op. De lokale partij werd in 1994 in één klap 
de grootste in de omroepstad. Nagel werd gemeenteraadslid. Het was het begin 
van een tweede politieke leven buiten de PvdA, waarin hij onder meer nog aan 
de basis zou staan van Leefbaar Nederland en 50-plus. Volgens Nagel had Van 
der Louw bewondering voor zijn prestaties met Leefbaar Hilversum.124 Hij 
volgde zijn vriend, met wie hij ‘heel wat plannen [had] uitgebroed en opzetjes 
gemaakt’, deze keer echter niet.125 Van der Louw uitte ten tijde van de wao-crisis 
harde kritiek op de PvdA en de leiding van de partij en was op enig moment 
dicht bij een afsplitsing. Toch bleef hij de partij uiteindelijk trouw.

*

Van der Louws invloed in de PvdA was al sinds zijn vertrek uit de nationale 
politiek in 1983 minimaal geworden. Hij raakte in het vervolg van de jaren 
tachtig op afstand van de PvdA. De vertrouwde, informele club gelijkgestem-
den om hem heen viel niet lang na zijn overstap naar Rijnmond uiteen. De 
onmin met Peper en het verdwijnen van enig perspectief op het leiderschap in 
de PvdA waren daar debet aan. Van der Louw had geen basis of positie meer 
van waaruit hij invloedrijk kon zijn in de partij. Politieke aspiraties had hij in 
de tweede helft van de jaren tachtig nog wel degelijk, getuige de briefwisseling 
van de Mozartclub. De discussie met Meijer, Jurgens en Buurmeijer viel tot zijn 
teleurstelling al na een jaar stil. Ook zijn poging om via de Rotterdamse PvdA 
en de Eerste Kamer weer een plek te verwerven in de PvdA zag hij pijnlijk mis-
lukken. Na de deceptie van het ministerschap en de grote teleurstelling over het 
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einde van Rijnmond zorgde dit opnieuw voor een flinke kater. Zelfs in Rotter-
dam bleek hij in zijn eigen partij niet meer vanzelfsprekend op voldoende 
steun te kunnen rekenen. Van der Louw raakte in toenemende mate onthecht 
van de PvdA. Met de nieuwe leider Kok had hij geen band, zijn tijd leek voor-
bij. Van der Louw was in besloten kring al die tijd kritisch over de manier 
waarop de partij werd geleid: het gebrek aan discussie, het uit de weg gaan van 
sommige vraagstukken, de uitstraling van de partij. Toen de partij in 1991 in 
een diepe crisis belandde, zag hij alleen in een drastische vernieuwing van de 
PvdA nog een uitweg. Van der Louw wilde graag die weg helpen wijzen. Ge-
steund door een clubje mensen om hem heen, onder wie Nagel en Kombrink, 
overviel hij Kok met een vergaand voorstel, maar de PvdA-top kaatste de bal 
hard terug. Van der Louw was hierna politiek voorgoed uitgerangeerd.
 Ook als bestuurder had Van der Louw zijn hoogtepunt achter zich liggen. 
Na de opheffing van Rijnmond vervulde hij een hele reeks uiteenlopende voor-
zitterschappen, commissariaten en bestuursfuncties, maar een werkelijk aan-
sprekende baan bleef lange tijd uit. Volgens zijn vriend Koopman verdween 
Van der Louws bestuurlijke ambitie een beetje in die jaren. Hij had in 1987 wel 
interesse getoond in het voorzitterschap van de nos, maar werd toen gepas-
seerd. PvdA-minister Hedy d’Ancona vertrouwde Van der Louw aan het einde 
van zijn carrière alsnog de hoogste positie van het publieke omroepbestel toe. 
Hij kreeg zo de kans om zijn loopbaan alsnog op een mooie manier af te slui-
ten.
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Onmachtig nos-voorzitter

In januari 1994 trad André van der Louw aan als voorzitter van de Nederlandse 
Omroep Stichting (nos). Hij werd benoemd voor een termijn van vier jaar 
door partijgenoot Hedy d’Ancona. Zij had als minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur (wvc) in het derde kabinet-Lubbers mediabeleid in haar 
portefeuille. De zestigjarige Van der Louw noemde het kort na zijn benoeming 
‘een mooie afsluiting’ van zijn loopbaan.1 Met deze prestigieuze post kwam er 
in ieder geval een einde aan zijn zwervende bestuurlijke bestaan van de voor-
gaande acht jaren. Van der Louw had sinds zijn ministerschap in het tweede 
kabinet-Van Agt teleurstelling op teleurstelling moeten verwerken. Slaagde hij 
erin om het sluitstuk van zijn carrière enige glans te verlenen? Een eenvoudige 
opgave zou dat niet worden. Hij kwam bij de nos in een periode dat de publie-
ke omroep onder flinke druk stond.
 Toen Van der Louw begon aan zijn baan legde hij enkele voorzitterschap-
pen, bestuursfuncties en commissariaten neer, zoals bij het Astma Fonds, het 
Foster Parents Plan, de Kunstbende, het elektriciteitsbedrijf pgem en de Stich-
ting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen. Een aantal andere hield hij 
aan. Zo bleef hij onder meer commissaris bij het Rotterdamse havenbedrijf 
Pakhoed en het ingenieursbedrijf Heijdemij, dat in 1997 zijn naam veranderde 
in Arcadis. Ook bleef hij president-commissaris van Stadion Feyenoord. Hij 
was in die functie, die hij sinds 1990 vervulde, nauw betrokken bij de groot-
schalige en geslaagde modernisering van het bekende Rotterdamse voetbalsta-
dion in 1993 en 1994. 
 Met de PvdA bemoeide Van der Louw zich niet meer, los van zijn functio-
neren als nos-voorzitter. In 1994 zette hij zich nog wel publiekelijk in voor de 
oud-staatssecretarissen Hans Kombrink en Hans Simons, die dat jaar de Rot-
terdamse PvdA-lijst aanvoerden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij beleg-
de een paar bijeenkomsten waarop hij zijn steun betuigde aan de hem welbe-
kende sociaaldemocraten.2 Deze steunbetuiging stond voor hem echter los van 
de PvdA. Van der Louw maakte zich zorgen over de groei van extreemrechtse 
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partijen en wilde dat de PvdA zich niet alleen als bestuurderspartij manifes-
teerde. Van der Louw achtte Kombrink en Simons in staat om goede keuzes te 
maken op het vlak van veiligheid, sociale problematiek en het beleid met be-
trekking tot verschillende bevolkingsgroepen. Bovendien zochten ze volgens 
hem de ontmoeting met de gewone burger en hadden ze laten zien moeilijke 
discussies in de politiek niet uit de weg te gaan.3 Volgens Kombrink speelde 
voor Van der Louw mogelijk ook mee dat hij en Simons voor tegenwicht kon-
den zorgen tegenover Peper, die als burgemeester nog altijd het college leidde.4 
Beiden werden na de verkiezingen wethouder. De voorheen oppermachtige 
PvdA leed in Rotterdam niettemin een groot verlies, terwijl de extreemrechtse 
Centrumdemocraten er juist veel stemmen bij kregen.5

 In januari 1998 liep Van der Louws termijn bij de nos af en ging hij met pen-
sioen. Terwijl hij vanaf de zijlijn vooral veel matheid constateerde bij de PvdA en 
in de Nederlandse politiek meer in het algemeen, keek hij met weemoed terug op 
de politiek van de jaren zestig en zeventig, de periode waarin hij zijn eigen poli-
tieke hoogtijdagen beleefde. Behalve genieten van zijn leven als gepensioneerde, 
nam Van der Louw zich voor een geschiedenis van Nieuw Links te schrijven. Hij 
begon eraan toen hij de zeventig was gepasseerd en bleef er zelfs aan doorwerken 
nadat bij hem longkanker was geconstateerd. Uiteindelijk slaagde hij erin het 
boek af te ronden, vlak voor hij in oktober 2005 overleed.

Benoeming tot voorzitter van de nos

Van der Louw was geen onbekende in omroepland toen hij benoemd werd bij 
de nos. Hij werkte van 1957 tot 1971 bij de vara, had als minister van crm de 
publieke omroep in zijn portefeuille en was sinds 1986 voorzitter van achter-
eenvolgens de Omroepraad en de Mediaraad. Binnen de Mediaraad verdedig-
de Van der Louw het belang van de omroepverenigingen steevast vol overtui-
ging.6 In zijn opvattingen over de publieke omroep weerklonken onmiskenbaar 
de culturele verheffingsidealen die in zijn jongere jaren bij de ajc en de vara 
hoog in het vaandel stonden. Het draaide voor hem om de ontwikkeling van 
mensen, zei Van der Louw in een interview. De publieke omroep stond voor de 
taak ‘iets toe te voegen aan het leven van de mensen’, ze ‘kennis te laten maken 
met zaken waar ze zonder die omroep geen kennis van zouden hebben’. Het 
ging om het ‘uitzicht verbreden, het leven verrijken’.7 In een ander interview 
sprak hij zelfs over ‘volksopvoeding’; daarin voelde hij zich ‘nog steeds een 
ouderwetse sociaal-democraat’.8 Van der Louw was vanuit die ideeën een uitge-
sproken tegenstander van een afgeslankt publiek bestel, waarin amusements-
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programma’s zouden worden overgelaten aan de commerciële zenders, zoals 
bijvoorbeeld vvd-fractievoorzitter Frits Bolkestein bepleitte.9 De brede op-
dracht van de publieke omroep was in zijn ogen essentieel om een breed pu-
bliek te trekken, anders zou het een ‘elitair getto’ worden.10

 Voor minister d’Ancona was het van groot belang dat Van der Louw de brede 
publieke omroep een warm hart toedroeg. Zij vond Van der Louw door zijn er-
varing bij de vara en Mediaraad geschikt voor het voorzitterschap van de nos en 
had bovendien een hoge pet op van zijn communicatieve gaven. Zij waren in 
1981-1982 beiden namens de PvdA bewindspersoon geweest in het tweede kabi-
net-Van Agt, d’Ancona als staatssecretaris voor Emancipatiezaken. Bevriend wa-
ren ze volgens haar nooit geweest.11 Als voorzitter van de Mediaraad beklaagde 
Van der Louw zich publiekelijk over de gebrekkige aandacht die d’Ancona als 
minister had voor zijn adviesorgaan.12 D’Ancona besloot in 1993 de Mediaraad op 
korte termijn te laten opgaan in de nieuw op te richten Raad voor Cultuur. Van 
der Louw zou hierdoor zijn voorzitterschap van het orgaan kwijtraken. Mogelijk 
speelde ook dit mee in haar besluit hem te benoemen bij de nos.
 Gezien het openlijke conflict met partijleider Kok en de PvdA-top enkele 
jaren daarvoor was het niettemin verrassend dat Van der Louw naar voren 
werd geschoven voor het nos-voorzitterschap. Volgens d’Ancona hoefde Kok 
niet lang na te denken over haar voorstel om Van der Louw te benoemen, zij 
herinnert zich in elk geval niet dat zij zich daar bij hem erg sterk voor moest 
maken.13 Toenmalig wvc-topambtenaar Jan Riezenkamp meent dat er voor de 
sociaaldemocratische oudgediende Van der Louw na zijn ambteloze periode 
een bestuurlijke post gevonden moest worden voor hij met pensioen ging.14 
Riezenkamp had als wethouder in Rotterdam met Van der Louw in het college 
gezeten en was mede door toedoen van Van der Louw in 1982 topambtenaar 
geworden op het ministerie van crm, dat later opging in het ministerie van 
wvc. Hij en enkele andere hoge ambtenaren adviseerden d’Ancona om niet 
voor Van der Louw te kiezen. Zij zagen in Van der Louw geen krachtige voor-
zitter die actief de dossiers zou oppakken en de kar van de publieke omroep 
verder kon trekken.15 Volgens d’Ancona negeerde zij dat advies van de vierde 
macht omdat de vorige nos-voorzitter, Max de Jong, die zij had benoemd op 
nadrukkelijk aanraden van de ambtelijke top, haar erg was tegengevallen en zij 
vertrouwen had in Van der Louw.16

 Ook Marcel van Dam speelde een rol bij zijn benoeming. Van der Louw be-
weerde later zelfs dat Van Dam hem had gevraagd of hij zich kandidaat wilde 
stellen voor het voorzitterschap van de nos.17 De twee PvdA-coryfeeën kenden 
elkaar goed sinds Nieuw Links, al behoorde Van Dam in de jaren zeventig niet tot 
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de Steenwijkgroep rondom Van der Louw. Vanaf 1973 was Van Dam achtereen-
volgens staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl, Tweede Kamerlid, net als Van 
der Louw minister in het tweede kabinet-Van Agt en vervolgens opnieuw een 
spraakmakend parlementariër. In 1986 werd hij voorzitter van de vara. Daar 
voerde Van Dam vastberaden en met succes een ingrijpende reorganisatie door 
en gaf hij de omroepvereniging nieuw elan. Hij had bovendien duidelijke ideeën 
over de inrichting van het publieke bestel.18 Waarschijnlijk zag Van Dam in Van 
der Louw een medestander en was dat een belangrijke reden om zijn kandida-
tuur te steunen.19 Toen de vacature voor nos-voorzitter ter sprake kwam in het 
overleg tussen de voorzitters van de ledengebonden omroepen (avro, eo, kro, 
ncrv, tros, vara, Veronica en vpro) fungeerde Van Dam als zijn pleitbezorger. 
De vara-voorzitter slaagde erin de overige omroepvoorzitters achter zijn kandi-
daat te krijgen. Zij spraken zich eensgezind uit voor Van der Louw.20

 Met de keuze voor Van der Louw lieten de omroepvoorzitters blijken dat zij 
een ander type bestuurder wensten dan de uit het bedrijfsleven afkomstige De 
Jong, die sinds 1991 nos-voorzitter was. Die ontwikkelde na zijn benoeming in 
1991 daadkrachtig plannen om het publieke bestel te hervormen met het oog 
op de snelgroeiende commerciële concurrentie, maar knapte af op de weer-
stand die onder meer de omroepvoorzitters boden. Bij zijn afscheid zei De Jong 
dat een nos-voorzitter de moed moest hebben een duidelijke visie te formule-
ren en, naast veel geduld, ook over een niet-aflatende doorzettingskracht dien-
de te beschikken.21 Van der Louw vertelde na zijn aantreden echter dat hij zijn 
rol in eerste instantie coördinerend zag en niet zozeer sturend.22 De omroep-
voorzitters verwachtten dat hij meer gevoel voor politieke verhoudingen bezat 
dan zijn voorganger en hun meer speelruimte zou laten.23 De vraag was of Van 
der Louw op deze wijze de omroepen tot grotere onderlinge samenwerking 
binnen het publieke bestel wist te bewegen. Dat was namelijk de opdracht die 
het kabinet aan de publieke omroep had gegeven. Toenmalig rtl-presentator 
Koos Postema, die Van der Louw kende vanuit hun gezamenlijke vara-verle-
den, had daar kennelijk weinig vertrouwen in en zei na diens benoeming: ‘Het 
is een aardige, charmante, harmonieuze man, een bruggenbouwer en een pleit-
beslechter. Ik denk dat die voorzitters denken, “die kunnen we hebben”.’24

 De nos had als overkoepelende omroeporganisatie in die jaren een uitzend-
taak en een bestuurlijke taak. De uitzendtaak bestond uit het verzorgen van 
radio- en televisieprogramma’s die ‘bij uitstek’ in gezamenlijkheid geprodu-
ceerd konden worden, zoals het journaal, sport en uitzending van evenemen-
ten.25 Daarnaast fungeerde de nos als orgaan dat de samenwerking en coördi-
natie van de publieke omroeporganisaties moest bevorderen. Van der Louw 
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refereerde graag enigszins romantisch aan de ‘theaterachtige spanning’ en de 
‘geur’ van de opnamestudio’s om zijn liefde voor de omroep te onderstrepen.26 
In de praktijk zag hij als nos-voorzitter vooral de Hilversumse vergaderzalen, 
waar de spanning overigens ook flink kon oplopen. 
 In het algemeen bestuur van de nos zaten naast Van der Louw en de voorzit-
ters van de ledengebonden omroepverenigingen ook drie door de minister be-
noemde leden en twee vertegenwoordigers van de kleinere, niet-ledengebonden 
omroepen. Het nos-bestuur kwam maandelijks bijeen. Daarnaast vormde Van 
der Louw met vier omroepvoorzitters het dagelijks bestuur, dat wekelijks verga-
derde. Verschillende omroepvoorzitters waren oud-politici. Op het moment dat 
Van der Louw bij de nos kwam zaten er, naast hem, twee oud-ministers in het 
nos-bestuur, namelijk Marcel van Dam en Gerrit Braks, en ook nog de voorma-
lig staatssecretarissen Joop van der Reijden en Gerard Wallis de Vries. Zij waren 
door de wol geverfd als het ging om politieke machinaties en getouwtrek om 
macht. Aad Nuis (D66), die als staatssecretaris verantwoordelijk was voor me-
diabeleid ten tijde van het in augustus 1994 aangetreden eerste kabinet-Kok, ver-
geleek het nos-bestuur vanwege de voortdurende verdeeldheid met een ‘Poolse 
landdag’, anderen typeerden het als een ‘slangenkuil’ of ‘wespennest’.27 Naast de 
onderlinge meningsverschillen in het nos-bestuur had Van der Louw rekening te 
houden met verwachtingen en eisen vanuit de politiek, uitspraken van het Com-
missariaat van de Media en oordelen van de Hilversumse mediawereld en meer 
in het algemeen de publieke opinie. Van vele kanten werd geprobeerd aan het 
stuur van de publieke omroep te trekken. Kortom, Van der Louw opereerde bij 
de nos in een lastige bestuurlijke omgeving – en dat in een fase waarin de publie-
ke omroep in rap tempo terrein aan het verliezen was.

Televisieoorlog

De publieke omroep stond in de jaren negentig stevig onder druk als gevolg 
van de recente doorbraak van commerciële televisie in Nederland. In 1989 was 
rtl-Véronique vanuit Luxemburg begonnen met uitzenden, specifiek voor het 
Nederlandse publiek. De zender werd een jaar later omgedoopt tot rtl 4. De 
buitenlandse constructie was nodig om de wettelijke bepalingen te omzeilen 
die een Nederlandse commerciële zender verboden.28 Nadat commerciële tele-
visie via de Luxemburgse route was geïntroduceerd op de kabel in Nederland, 
besloot de regering ook binnenlandse commerciële zenders toe te staan. Een 
aanzienlijk deel van de Nederlandse televisiekijkers stemde graag af op de on-
der meer door Joop van den Ende geproduceerde programma’s van rtl 4, met 
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sterren als André van Duin, Henny Huisman en Jos Brink. Vanaf 1993 kon men 
ook kijken naar de nieuwe zender rtl 5. De programmering van de publieke 
netten, waar de uitzendtijd verdeeld moest worden over vele omroepverenigin-
gen, stak rommelig af bij de overzichtelijke, horizontale programmaschema’s 
van de commerciëlen, waar dagelijks op hetzelfde tijdstip vaste programma’s 
werden uitgezonden. Het marktaandeel van de publieke televisie liep na de start 
van rtl 4 flink terug van 81 procent in 1988 tot 51 procent in 1994.29 
 Behalve de concurrentie van commerciële zenders zorgden ook omroepver-
enigingen die mogelijk uit het publieke bestel wilden treden voor onrust in het 
nos-bestuur. Kort nadat Van der Louw voorzitter werd, begon met name Ve-
ronica concrete plannen te maken om een eigen commerciële zender te begin-
nen. Het wilde daartoe een samenwerking aangaan met Endemol, het bedrijf 
dat begin 1994 ontstond na een fusie van de succesvolle producenten Joop van 
den Ende en John de Mol. Endemol had een groot contract met rtl, maar met 
name Van den Ende was ontevreden over de wijze waarop de samenwerking 
met rtl verliep. De gesprekken over verlenging van het contract verliepen ui-
terst moeizaam. Het productiebedrijf verkende andere mogelijkheden.30 
 Een samenwerkingsverband van Veronica, Endemol en rtl zou de positie 
van de publieke omroep kunnen verzwakken. Een fors verlies aan marktaan-
deel en teruglopende reclame-inkomsten lagen dan in het verschiet, zo was de 
verwachting.31 De jurist Bauke Geersing, directeur Gemeenschappelijke Dien-
sten bij de nos, meende dat de publieke omroep niet lijdzaam moest afwach-
ten, maar zelf een strategische alliantie moest aangaan ter versteviging van zijn 
positie. Dit was ook van belang met het oog op de verwachte strijd om voetbal-
uitzendrechten, aangezien het contract tussen de nos en de knvb twee jaar la-
ter afliep. Als de nos tot een overeenkomst wist te komen met rtl en Endemol, 
bedacht Geersing, waren de commerciële plannen van Veronica tot mislukken 
gedoemd.32 Het dagelijks bestuur van de nos met Van der Louw als voorzitter 
besloot in augustus 1994 te onderzoeken of de relatie tussen de publieke om-
roep en rtl ‘verder uitgebouwd’ moest worden, al werd samenwerking met 
een andere partij ook niet uitgesloten.33

 Harry Kramer en Cees Vis, hoge ambtenaren op het ministerie, kregen lucht 
van deze plannen. Nog diezelfde avond zaten ze bij Van der Louw thuis in Rot-
terdam. Ook Geersing was aanwezig bij dit op stel en sprong ingelaste informe-
le overleg. Kramer en Vis benadrukten dat een pact met rtl, bedoeld om Ve-
ronica’s commerciële ambities te dwarsbomen, slecht zou vallen op het 
Binnenhof. Daar leefde namelijk een breed gedeeld sentiment dat er Neder-
landse commerciële zenders moesten komen, die de concurrentie moesten 
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aangaan met zenders als rtl 4 en 5. Kennelijk had Van der Louw dit zelf onvol-
doende aangevoeld. Volgens Kramer en Vis zou de publieke omroep geen stra-
tegische alliantie moeten sluiten met de Luxemburgers van rtl, maar een Ne-
derlands verbond moeten aangaan met Veronica en Endemol.34 Endemol zou 
met een programma-afzetgarantie losgeweekt moeten worden van rtl. Zij wis-
ten daar Van der Louw en Geersing die avond van te overtuigen.
 Het liep inmiddels tegen middernacht en ook Van der Louws vrouw Anne-
lies was erbij komen zitten. De twee ambtenaren en Geersing drongen er bij 
Van der Louw op aan dat hij onmiddellijk Van den Ende zou bellen om hem dit 
voorstel tot samenwerking te doen. Van der Louw sputterde tegen. Niet lang 
daarvoor had hij een voorstel van Van den Ende en De Mol voor een pact tegen 
rtl nogal bot van de hand gewezen. Volgens Geersing durfde Van der Louw 
het eenvoudig niet aan om Van den Ende te bellen: ‘Hij moest als het ware een 
klein exposé geven van de voordelen die aan de strategische deal zaten. Dat kon 
hij niet.’ Ook Kramer zag dat Van der Louw niet in staat was om de televisie-
producent een voorstel voor samenwerking te doen. Mogelijk speelde mee dat 
Van der Louw niet veel ophad met de zakenman Van den Ende. Tot grote ver-
bazing van de gasten nam uiteindelijk Annelies de telefoon ter hand en belde 
de producent op. Het resultaat van haar opmerkelijke inmenging was dat er een 
nieuwe afspraak werd gemaakt tussen Van der Louw en Van den Ende. Zo 
werd de basis gelegd voor de onderhandelingen die zouden volgen tussen de 
nos, Veronica en Endemol.35

 Hoewel Van der Louw in de publieke beeldvorming een van de architecten 
van de alliantie was, speelde hij achter de schermen geen belangrijke rol.36 Op 
verzoek van Van der Louw voerde de gewiekste Van Dam de onderhandelingen 
namens de publieke omroep, bijgestaan door ncrv-voorzitter Ton Herstel en 
Geersing. Ook in het nos-bestuur waren het vooral Van Dam en Geersing die 
uiteenzetten dat de zogenoemde ‘strategische alliantie’ nodig was als de publie-
ke omroep zijn positie als marktleider wilde behouden.37 In oktober 1994 be-
reikten zij een principeakkoord met Veronica (dat in september 1995 als com-
merciële zender zou beginnen) en Endemol. Dat omvatte afspraken over drie 
elementen: vijf jaar lang een verplichte jaarlijkse afname van Endemol-pro-
gramma’s door de publieke omroep van op zijn minst 49 miljoen gulden en het 
betalen van een premie als de afname onder de 70 miljoen bleef, de doorver-
koop van een kwart van de sportrechten aan Veronica en de exclusieve weder-
zijdse uitwisseling van programmagegevens tussen de omroepgidsen van de 
publieke omroepen en Veronica. tros en vpro waren tegen, de overige om-
roepvoorzitters in het nos-bestuur gingen akkoord. Omdat de nos met staats-
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secretaris Nuis had afgesproken dat hij eerst nog met het parlement over de 
kwestie van gedachten zou wisselen, duurde het nog even voordat Van der 
Louw als nos-voorzitter zijn handtekening kon zetten.38 
 Tot het zetten van handtekeningen kwamen de betrokken partijen echter 
helemaal niet meer, van uitstel kwam afstel. Enkele omroepverenigingen ble-
ken beducht voor schadeclaims van uitgeverij vnu als programmagegevens 
zouden worden uitgewisseld met Veronica.39 vnu, dat verschillende omroep-
gidsen uitgaf, had als mede-eigenaar van rtl 4 geen enkel belang bij de over-
eenkomst. Daar kwam nog bij dat de omroepverenigingen die de hoofdmoot 
van de verplichte programma-afname op hun bordje zouden krijgen, tros, 
avro en kro, terughoudend reageerden op de programma’s die Van den Ende 
hun vooruitlopend op de afspraken aanbood. Van den Ende raakte teleurge-

12.1 Annelies en André van der Louw in hun huis in Kralingen, Rotterdam, 1995.
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steld en begon het vertrouwen te verliezen dat de afspraken zouden worden 
nagekomen. rtl rook zijn kans en kwam met een nieuw aanbod. In december 
1994 gebeurde alsnog waar de publieke omroep voor vreesde: rtl, Veronica en 
Endemol sloten de handen ineen en kondigden de vorming van de Holland 
Media Groep (hmg) aan.40 
 Voor Van der Louw en de andere betrokkenen aan de kant van de publieke 
omroep was het een flinke domper. Zij bleven niet alleen met lege handen  
achter, maar kregen een commercieel blok van formaat tegenover zich. De  
verwijten over niet nagekomen afspraken vlogen over en weer. Van der Louw 
beschuldigde Veronica en Endemol van woordbreuk en vergeleek op een pers-
conferentie het commerciële samenwerkingsverband met het media-imperium 
van Silvio Berlusconi in Italië.41 Op zijn beurt beweerde Van den Ende in Vrij 
Nederland dat Van der Louw hem vijandig had behandeld en afgesnauwd. Bo-
vendien: ‘een voorzitter van de nos die op de persconferentie over de deal van 
de nos met ons een heel verhaal houdt maar daar over niet één seconde heeft 
meevergaderd: dat kan toch niet,’ aldus Van den Ende.42 Overigens concludeer-
de de Europese Commissie in 1995 dat hmg te dominant op de Nederlandse 
televisiemarkt dreigde te worden en legde maatregelen op. Endemol besloot 
zich daarop terug te trekken uit hmg. Veronica en rtl bleven wel grootafne-
mer van Endemol-producties.43

 Van der Louw zag in de jaren dat hij nos-voorzitter was het aantal partijen 
dat meedeed in de strijd om de Nederlandse televisiekijker alsmaar toenemen. 
Naast Veronica kwamen er in 1995 bijvoorbeeld ook de Nederlandstalige zen-
ders sbs 6 en tmf bij. Het meest besproken televisie-initiatief in die periode 
was Sport 7. knvb-voorzitter Jos Staatsen kondigde in februari 1996 triomfan-
telijk aan ‘iets nieuws’ te gaan beginnen. Een aantal prominente Nederlandse 
bedrijven, waaronder Endemol, Philips, ing, Nuon én de knvb zelf (later slo-
ten ook kpn en De Telegraaf nog aan), had de voetbaluitzendrechten van de 
voetbalbond verworven en wilde een commerciële sportzender beginnen, 
waarvoor de kijker maandelijks een klein bedrag zou moeten betalen. Sinds 
jaar en dag kon de Nederlandse voetballiefhebber met het spreekwoordelijke 
bord op schoot bij de publieke omroep terecht voor de wedstrijdsamenvattin-
gen, maar die tijd leek vanaf augustus 1996 voorbij. De nos had bij de biedin-
gen onverwacht achter het net gevist. De commercialisering van het voetbal en 
de groeiende concurrentie van commerciële zenders hadden de prijzen van de 
uitzendrechten in de jaren negentig steeds verder opgedreven. In 1988-1989 
maakte de nos twee miljoen gulden over naar de knvb. In de jaren 1993-1996 
betaalde de publieke omroep al 17 miljoen gulden per seizoen. Vanaf 1996 was 
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de nos bereid om, samen met enkele andere partijen, voor een periode van 
zeven jaar in totaal 900 miljoen gulden voor het hele voetbalpakket van de 
knvb te betalen. Het bleek onvoldoende. De investeerders achter Sport 7 bo-
den meer dan een miljard.44

 De aankondiging van de sportzender lokte bij Van der Louw een woedende 
reactie uit. In een emotionele uitbarsting – later door de Volkskrant bestempeld 
als ‘een van de weinige memorabele momenten van het nos-voorzitterschap 
van Van der Louw’ – liet hij weten ‘verbijsterd en teleurgesteld’ te zijn. Hij was 
van mening dat de knvb, waar hij tot voor kort nog sectievoorzitter van was, 
de nos om de tuin had geleid bij het biedingsproces en meende dat de kijker op 
kosten werd gejaagd.45 Van der Louw wist dat voetbal een belangrijke troef in 
de strijd met de commerciële concurrentie was. Negen van de tien best beke-
ken programma’s op de Nederlandse televisie in 1994 en 1995 waren voetbal-
wedstrijden.46 In het actualiteitenprogramma nova op de avond van de be-
kendmaking door de knvb zei Van der Louw op hoge toon dat voetbal een 
publieke zaak was en derhalve bij de publieke omroep thuishoorde. Hij beticht-
te Staatsen, een partijgenoot, van ‘kletskoek’ en kondigde aan alles te zullen 
proberen om de nieuwe combinatie ‘op te blazen’ en ‘het leven onmogelijk’ te 

12.2 Zorgelijke gezichten bij Kees Jansma (chef Studio Sport), André van der Louw en 
Ruurd Bierman (directeur nos-tv/radio) nadat de knvb het plan voor een sportzender be-
kend had gemaakt, 10 februari 1996.
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maken.47 Hij zei er overigens niet bij dat de nos, samen met Filmnet, graag een 
zender had willen beginnen waarop live-wedstrijden alleen voor betalende 
abonnees te zien zouden zijn. Opvallend genoeg had nova geen woordvoerder 
van het consortium achter het sportkanaal uitgenodigd die de nos-voorzitter 
van een weerwoord kon voorzien, wel drie Kamerleden die zich ook tegen de 
knvb keerden. Van der Louw droeg met zijn commentaar bij aan de negatieve 
beeldvorming die rondom Sport 7 ontstond. Ook premier Wim Kok, ministers 
en Tweede Kamerleden reageerden overwegend kritisch op de komst van de 
sportzender.48

 Ook achter de schermen liet Van der Louw zijn emoties zien. Nadat bekend 
werd dat de publieke omroep het voetbal zou verliezen sprak hij de redactie 
van Studio Sport toe. Hij beloofde dat de nos het sportprogramma niet zou la-
ten vallen en deed een beroep op de medewerkers om niet over te stappen naar 
de nieuwe concurrent. ‘Zelden was een zaal vol Studio Sport-medewerkers zo 
stil. Zelden was Van der Louw zo emotioneel,’ aldus de chef van het program-
ma Kees Jansma.49 Voordat bekend werd dat de nos de uitzendrechten verloor 
toonde Van der Louw zich echter een stuk minder strijdvaardig, volgens Geer-
sing, die met enkele anderen namens de nos de onderhandelingen met de 
knvb voerde. Geersing merkte dat de voetbalbond niet bijdroeg aan een sfeer 
waarin tot overeenstemming kon worden gekomen. Toen hij aan Van der 
Louw, die zelf geen deel uitmaakte van het onderhandelingsteam, suggereerde 
eens contact op te nemen met knvb-onderhandelaar Arie van Eijden, hield 
Van der Louw die boot af. Hij meende dat hij dat als voormalig voorzitter van 
de sectie betaald voetbal van de knvb niet kon maken. Het is de vraag of Van 
der Louw een verschil had kunnen maken, maar voor Geersing illustreerde het 
dat Van der Louw geen ‘vechter’ was.50 Een vergelijking met de situatie bij de 
opheffing van het Openbaar Lichaam Rijnmond dringt zich op. Ook toen ver-
trouwde Van der Louw erop, ondanks zorgwekkende signalen, dat het goed 
zou komen en sprong hij pas op de bres toen de voldongen feiten er al lagen.
 Uiteindelijk trok de nos in de strijd met Sport 7 toch aan het langste eind. 
De sportzender was slechts een kort leven beschoren. In augustus 1996 was de 
eerste uitzending, vier maanden later al trokken de investeerders vanwege te-
genvallende kijkcijfers en grote financiële verliezen de stekker uit de ‘zender 
met ballen’. Voortdurende negatieve publiciteit over Sport 7 speelde daarbij een 
rol, maar de initiatiefnemers hadden zich ook in meerdere opzichten te rijk 
gerekend. Zo lukte het niet om tot gunstige afspraken te komen met de kabel-
exploitanten en moest Sport 7, door een uitspraak van het Commissariaat van 
de Media, een deel van de rechten verkopen aan de nos. Hierdoor bleef de nos 
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wedstrijdverslagen van de Nederlandse voetbalcompetitie uitzenden, hoewel 
pas na 22.00 uur ’s avonds. De beoogde exclusiviteit ging daarmee voor Sport 7 
verloren. Na de ondergang van de sportzender keerden de wekelijkse voet-
balsamenvattingen bij de nos terug naar het vertrouwde tijdstip van 19.00 uur. 
 Van der Louw belandde als voorzitter van de nos midden in een televisie-
oorlog, waarin de publieke omroep met een snel toenemend aantal commerci-
ele zenders slag moest leveren om de kijker. Het fiasco van Sport 7 was in dat 
verband een opsteker voor de nos. Van der Louw kon aan de toenemende ex-
terne concurrentie weinig veranderen. Het veranderende medialandschap 
vroeg niettemin om een duidelijk antwoord van de nos. De publieke omroep 
moest zijn eigen positie zien te versterken en voldoende aantrekkelijk blijven 
voor de kijkers. De politiek had de richting waarin het antwoord gezocht moest 
worden al aangegeven op het moment dat Van der Louw begon bij de nos: 
meer samenwerking tussen de omroepen. Zeker nadat Veronica en Endemol 
de ‘strategische alliantie’ met de nos hadden geannuleerd, was het voor Van der 
Louw zaak met het nos-bestuur concreet invulling te geven aan de intensievere 
samenwerking binnen de publieke omroep.

Burgemeester in omroepland

In zijn nieuwjaarstoespraak van 1995 zei Van der Louw dat wat hem betreft ‘het 
ondergeschikt maken van het eigen belang aan het algemeen belang van de 
publieke omroep’ tot kunst moest worden verheven.51 Eerder had hij al eens 
gezegd af te willen van de ‘kunstmatige verzuiling’ in het omroepbestel, waarbij 
het streven naar behoud van identiteit door omroepverenigingen gekoppeld 
was aan behoud van macht. Dat betekende niet dat hij er ‘één pot nat’ van wilde 
maken. De pluriformiteit kwam volgens hem steeds meer tot uiting in de sa-
menwerkingsverbanden per televisienet.52 Van der Louw wist uiteraard dat de 
omroepverenigingen verschillend over deze kwestie dachten en het niet een-
voudig was om ‘een model te vinden waarin die tegenstrijdige tendensen pas-
sen’. Toch was het zaak ‘vanuit Hilversum’ creatieve vormen te zoeken en te 
vinden. ‘Gebeurt dat niet, dan ben ik ervan overtuigd dat de politiek ons vroeg 
of laat een vorm zal opdringen’, aldus Van der Louw.53

 Nieuw was zijn boodschap zeker niet. Minister d’Ancona waarschuwde al in 
1991 dat, als er niet snel ‘ingrijpende maatregelen’ genomen werden, het publie-
ke bestel failliet zou gaan. In plaats van de ingebakken interne concurrentie 
tussen autonome omroepverenigingen drong zij aan op ‘grotere onderlinge sa-
menwerking en profilering van de publieke omroep als geheel’.54 Dit vereiste 
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een omslag in denken bij de omroepverenigingen. Zij begonnen in die jaren 
voorzichtig samen te werken, zoals bij actualiteitenprogramma’s als nova en 2 
Vandaag. Daarnaast werd er een start gemaakt met de profilering van zenders.55 
 Staatssecretaris Nuis, die zich in het eerste kabinet-Kok om het omroepbe-
stel bekommerde, gaf in het voorjaar van 1995 aan de organisatiestructuur van 
de publieke omroep te willen veranderen. Het paarse kabinet wilde een publie-
ke omroep die ‘als eenheid opereert; een slagvaardig en creatief bedrijf dat te-
gelijkertijd de verscheidenheid ervan in ere houdt’. Nuis vond dat deelbelangen 
van de omroepen nog te vaak de doorslag gaven. Omroepbesturen moesten op 
meer afstand komen te staan van een onafhankelijk management en een toe-
zichthoudende positie gaan innemen. De omroepen moesten meer gaan sa-
menwerken bij het maken van programma’s zodat zenders een herkenbaarder 
profiel kregen. Ook diende de afstemming van de programma’s per radio- en 
televisienet en van alle netten gezamenlijk te verbeteren.56 Over de invulling 
waren de regeringspartijen PvdA, vvd en D66 het nog niet eens. Nuis besloot 
tot het instellen van een commissie die advies zou uitbrengen, alvorens politie-
ke besluitvorming zou plaatsvinden.
 Van der Louw kon in 1995 een aantal voorzichtige stappen in de gewenste 
richting aankondigen, zoals de aanstelling van zendermanagers voor de televi-
siezenders Nederland 1 en 2. Dat Nederland 3 slechts een ‘schemacoördinator’ 
met minder bevoegdheden kreeg was dan weer kenmerkend voor de verdeeld-
heid onder de omroepen.57 Ook werden de actualiteitenrubrieken op de radio 
samengevoegd tot één redactie onder nos-vlag. Ook dit werd allesbehalve in 
eensgezindheid besloten. ncrv, kro, eo, avro, tros en Teleac stemden tegen. 
Zij vreesden dat de identiteit van de omroepen onvoldoende tot uitdrukking 
zou kunnen komen in dat model en wilden slechts samenwerken in vaste clus-
ters met twee of drie omroepen.58 Die verdeeldheid kwam ook terug bij de 
meer algemene discussies in het nos-bestuur in 1995 over de toekomstige orga-
nisatiestructuur van de publieke omroep. Hoe werd de pluriformiteit van de 
publieke omroep bij meer samenwerking en eenheid gewaarborgd, hoe konden 
omroepen zich blijven profileren om leden te werven en wat werden de taken 
en bevoegdheden van de omroepen? Het bleek erg lastig om de verschillen 
tussen de omroepen op deze punten te overbruggen. ‘Het loeren naar elkaar 
blijft toch altijd een probleem,’ verklaarde eo-voorzitter en vicevoorzitter van 
het nos-bestuur Arie van der Veer de gang van zaken.59

 Van der Louw was zich bewust van de noodzaak om vanuit Hilversum met 
een eigen plan te komen als het nos-bestuur enige invloed wilde uitoefenen op 
de politieke besluiten. Toch kwam hij als voorzitter niet zelf met een voorstel 
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waarin hij de tegenstellingen overbrugde. Hij steunde simpelweg het plan van 
vara-voorzitter Van Dam en de andere omroepen van Nederland 3. Van Dam 
was al een aantal jaar een uitgesproken voorstander van drie coherente netpro-
fielen die de politiek-maatschappelijke hoofdstromen weerspiegelden: een 
christelijk (ncrv, kro, eo), liberaal-conservatief (tros, avro) en progressief 
(vara, vpro, nps) televisienet. Het zou de onderlinge samenwerking in zijn 
ogen vergemakkelijken. Een bijkomend voordeel was volgens Van Dam dat de 
politiek niet zomaar een net zou kunnen schrappen. Dat Van der Louw, die in 
de politiek veelvuldig had gepleit voor progressieve samenwerking, wel voelde 
voor een progressief televisienet is niet verbazingwekkend. Van Dam ging in 
1995 zelfs zover dat de gewenste samenwerking zou moeten worden afgedwon-
gen door het oprichten van een geheel nieuwe landelijke omroeporganisatie, 
met één onafhankelijk bestuur met kroonleden, één uitzendconcessie en één 
budget. De omroepverenigingen werden in dat plan in feite gereduceerd tot 
programmaleveranciers. Net als in de jaren daarvoor verzetten de omroepen 
van Nederland 1 en 2 zich tegen de visie van Van Dam. Zij wilden sterker blij-
ven uitgaan van de identiteit van de afzonderlijke omroepverenigingen.60 
 Van der Louws stellingname droeg niet bij aan toenadering binnen het 
nos-bestuur, zoals Van der Veer teleurgesteld opmerkte tijdens een vergade-
ring.61 Een bindende factor was Van der Louw in dit geval dus niet. Maar ook 
een poging van de onafhankelijke kroonleden om op verzoek van Van der 
Louw de verschillen te overbruggen bleek tevergeefs. Het nos-bestuur bleef 
hopeloos verdeeld over de toekomstige organisatiestructuur van de publieke 
omroep. Dit werd pijnlijk duidelijk toen de staatssecretaris hierover in septem-
ber 1995 twee afzonderlijke brieven met uiteenlopende adviezen kreeg vanuit 
het nos-bestuur: een brief van de omroepen van Nederland 1 en 2 en een ande-
re van de omroepen van Nederland 3. Het heersende beeld van kibbelende 
omroepvoorzitters werd nog eens bevestigd. Nuis hoefde zich op deze wijze 
niet veel gelegen te laten liggen aan de nos.62

 Verdeeldheid kenmerkte het nos-bestuur ook al voor de komst van Van der 
Louw, maar trok hij er hard genoeg aan om overeenstemming te bereiken? 
Volgens Geersing nam Van der Louw niet het voortouw om tot een oplossing 
te komen. Hij liet de zaken op zich afkomen en hoopte dat het op termijn goed 
kwam. Het initiatief voor een reeks informele bijeenkomsten van het nos-be-
stuur (‘bosdagen’) met als doel de discussie vooruit te helpen kwam bijvoor-
beeld niet van Van der Louw, maar van Geersing. Van der Louw bemoeide zich 
ook niet met de inhoudelijke voorbereiding ervan, hij zat slechts de bijeenkom-
sten zelf voor. Van der Louw was er volgens hem ook de man niet naar om 
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zelfstandig een analyse en vervolgens een strategisch plan voor de publieke 
omroep te maken. Hij opereerde veel meer gevoelsmatig.63 
 Zoals Van der Louw als burgemeester veel ruimte liet aan zijn wethouders, 
zo liet hij als nos-voorzitter veel over aan de analytisch ingestelde jurist Geer-
sing. Van der Veer, die Van der Louw regelmatig verving als nos-voorzitter, 
meent zelfs dat in werkelijkheid niet Van der Louw, maar Geersing de centrale 
rol vervulde bij de nos.64 Ook voor het departement van ocw was Geersing, 
veel meer dan Van der Louw, het kompas waarop ambtenaren voeren als het de 
nos betrof. Van der Louw was geen ijverige man die veel dossierkennis bezat 
en dat was bekend, aldus Kramer, destijds directeur Media op het ministerie. 
Van der Louw kon in algemene zin bijvoorbeeld de noodzaak van een pluri-
form publiek bestel overtuigend verdedigen, maar met vragen over welke be-
voegdheden een netcoördinator zou moeten krijgen was je bij hem aan het 
verkeerde adres.65 Van der Louw wist onvoldoende van alle finesses af om zelf 
met uitgewerkte voorstellen over de organisatiestructuur van de publieke om-
roep te kunnen komen. Hij had als nos-voorzitter het initiatief moeten nemen 
om met het nos-bestuur uit de impasse te komen. Zijn arsenaal als bestuurder 
bleek daarvoor echter ontoereikend. Het ontbrak hem wellicht ook aan een 
aantal vertrouwelingen om hem heen, terwijl het verleden had uitgewezen dat 
Van der Louw in een dergelijke setting floreerde.
 Uiteindelijk slaagde eo-voorzitter en vicevoorzitter van het nos-bestuur 
Arie van der Veer er in september 1996 wel in om alle omroepvoorzitters achter 
één voorstel te krijgen. Van der Louw was aanvankelijk ‘zeer sceptisch’ over 
Van der Veers poging, maar gaf hem de vrije hand.66 De omroepvoorzitters 
werden het onder Van der Veers leiding snel eens. Het scheelde dat oud-politi-
ci als Braks en Van Dam inmiddels waren teruggetreden, maar Van der Veer 
had ook meer strategisch vernuft dan Van der Louw. Nuis noemde hem een 
‘positieve uitzondering’ tussen veelal ‘defensief en wantrouwig’ ingestelde om-
roepvoorzitters.67 Dat kort daarvoor de door Nuis ingestelde commissie-Ver-
vers haar rapport had uitgebracht zorgde ook voor druk op de ketel. Van der 
Veer deed een laatste poging om vanuit Hilversum alsnog invloed uit te kun-
nen oefenen op de komende politieke besluitvorming. De commissie-Ververs 
pleitte onder meer voor een sterkere centrale sturing van de publieke omroep, 
met een raad van toezicht, een directie en drie netmanagers. Omroepen wer-
den in het advies gereduceerd tot programmaleveranciers voor centraal gepro-
grammeerde netten. Van der Veer en de andere omroepvoorzitters gingen in 
een aantal opzichten mee met het advies van de commissie, maar trokken in 
hun plan veel macht naar zich toe doordat zij zelf de raad van toezicht zouden 
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vormen en bovendien de netmanagers zouden mogen benoemen, net als twee 
van de drie leden van de directie. Ook stelden zij een splitsing van de nos voor. 
Het deel van de nos dat de programma’s verzorgde moest losgekoppeld worden 
van het overkoepelende orgaan van de publieke omroepen.68

 Opmerkelijk genoeg stelden de voorzitters van de grote omroepen het plan 
in afwezigheid van Van der Louw op, al hield Van der Veer hem van de beraad-
slagingen op de hoogte. Van der Louw ontkende dat het pijnlijk was dat er 
zonder hem wel overeenstemming was bereikt. Hij moest als nos-voorzitter 
ook de belangen van de eigen omroep behartigen en dat gaf volgens hem ‘een 
stuk spanning’ met de grote omroepen. Daarom gaf het lucht als hij niet bij het 
overleg aanwezig was. Na de succesvolle beraadslagingen kwam het gezelschap 
van omroepvoorzitters vaker zonder Van der Louw bijeen. Hij vond dat best, 
zei hij in een interview: ‘Ik kan mezelf wel op de voorgrond plaatsen, maar dan 
word je een zonderling naar wie toch niet geluisterd wordt. Dat werkt alleen 
maar contraproductief.’69 Het resultaat telde, aldus Van der Louw. Hij had zich 
als bestuurder altijd geafficheerd als een teamspeler, iemand die niet alles naar 
zich toe trok en graag naar anderen luisterde voor advies. Maar nu functio-
neerde het bestuur kennelijk beter in zijn afwezigheid. Hij maakte al met al een 
zwakke indruk.
 De regeringsfracties bleken niet erg ontvankelijk voor de plotselinge eensge-
zindheid en voorstellen van de nos. vvd en D66, maar ook de PvdA vonden 
het voorstel te laat komen en niet ver genoeg gaan.70 Nuis reageerde positiever, 
maar ook voor hem stond de te volgen koers allang vast: de macht van de om-
roepen moest worden teruggebracht ten gunste van een nieuw in te stellen 
centrale directie. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in juni 1997 
bleek de Tweede Kamer in dat opzicht nog verder te willen gaan dan de staats-
secretaris. Het resultaat was dat de omroepverenigingen weliswaar verant-
woordelijk bleven voor de vorm en inhoud van de programma’s, maar dat hun 
rol verder beperkt bleef tot bestuurlijk toezicht op de door de regering te be-
noemen driekoppige raad van bestuur en netcoördinatoren.71 Een verontwaar-
digde Van der Louw meende dat de overheid met deze wet ‘een veel te lange 
arm veel te diep’ in de publieke omroep stak.72

 De opstelling van de PvdA viel op. De partij van Van der Louw fungeerde ja-
renlang als bondgenoot van de omroepverenigingen in het algemeen en de vara 
in het bijzonder. Marjet van Zuijlen, representant van de sociaal-liberale stro-
ming in de PvdA en mediawoordvoerster namens de fractie ten tijde van de 
paarse coalitie, bleek echter weinig op te hebben met de banden van weleer. Van 
der Louw bespeurde bij zichzelf wel eens de behoefte ‘haar vaderlijk toe te spre-
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ken’.73 Volgens Van Zuijlen leefden bestuurders als Van der Louw en Van Dam in 
de veronderstelling dat zij de PvdA-fractie in hun zak hadden. Daar had zij geen 
boodschap aan.74 Tussen Van der Louw en haar boterde het niet. Van der Louw 
voelde zich ‘geworteld in de sociaaldemocratie’ en ‘de culturele waarden die die 
beweging koestert’. Dat miste hij bij Van Zuijlen.75 Volgens de nos-voorzitter 
speelde ook mee dat Van Zuijlen zich wilde afzetten tegen een oudere generatie. 
Hij merkte dat naar eigen zeggen voortdurend in zijn contacten met haar.76 De 
voormalige Nieuw Linkser, die in de jaren zestig in het geweer kwam tegen het 
partijestablishment, werd nu op zijn beurt, net als bijvoorbeeld Marcel van Dam 
en de per 1998 in de Raad van Toezicht van de nos benoemde Wim Meijer, door 
een jongere generatie PvdA’ers gezien als representant van een partijelite die in de 
jaren zeventig de macht had gegrepen. De jonge garde verweet hen een-tweetjes 
in het Haagse en Hilversumse beleidscircuit.77

 De nieuwe organisatie van de publieke omroep ging van start op 1 januari 
1998. Van der Louw zou er zelf geen deel meer van uitmaken. In het laatste jaar 
bij de nos liet hij zich regelmatig vervangen door nos-vicevoorzitter Van der 
Veer en was hij opvallend afwezig bij belangrijke debatten over de omroep in 
het parlement.78 Al in april 1997 vertelde Van der Louw in een interview dat het 
aftellen voor hem begonnen was.79 Een glansrijk slot van zijn loopbaan was het 
voorzitterschap van de nos al met al niet geworden, integendeel. Van der Louw 
bleek een onmachtig nos-voorzitter. De publieke omroep stond onder grote 
druk door de alsmaar toenemende concurrentie, terwijl het nos-bestuur onder 
zijn leiding bleef steken in verdeeldheid. Dat uiteindelijk vicevoorzitter Arie 
van der Veer van de eo het voortouw nam om uit de impasse te geraken was 
typerend voor het voorzitterschap van Van der Louw. Volgens Van der Veer 
bestuurde Van der Louw op afstand, en hij voegde er diplomatiek aan toe: 
‘Soms dacht je: op te grote afstand.’80 Hij bleek wederom geen bestuurder die 
het initiatief nam, maar liet juist veel ruimte aan anderen. Zijn invloed op de 
gang van zaken in Hilversum was beperkt. 
 De scheidend voorzitter werd door nos-collega’s en omroepvoorzitters ge-
prezen als een warme persoonlijkheid, die prettig in de omgang was en de goe-
de sfeer probeerde te bewaken, maar niet vanwege zijn daadkrachtige instelling 
of inspirerende ideeën.81 Zijn vriend Maurice Koopman kreeg de indruk dat 
het voorzitterschap van de nos Van der Louw behoorlijk tegenviel. Van der 
Louw dacht graag mee over programma’s, maar als nos-voorzitter had hij 
vooral met nota’s en notities te maken en ontbrak het aan een uitvoeringskant. 
Van der Louw miste gedrevenheid bij het uitoefenen van zijn laatste ambt. Ook 
Jan Nagel meende dat ‘het heilige vuur’ er niet meer was.82
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 Zijn afscheidsreceptie bij de nos in december 1997 eindigde voor Van der 
Louw ongelukkigerwijze in een anticlimax. Honderden genodigden wachtten 
tevergeefs in een van de Hilversumse studio’s op zijn komst. Zijn chauffeur, die 
hem in die voorliggende jaren steeds op de plaats van bestemming had ge-
bracht, slaagde er uitgerekend die dag door ijzel niet in om Van der Louw en 
zijn vrouw naar Hilversum te vervoeren. Vanaf de achterbank van zijn dienst-
auto kon een wanhopige Van der Louw de gasten nog kort via de telefoon toe-
spreken en melden dat hij vastzat in een file op een spekgladde weg. Via die-
zelfde telefoonverbinding hoorde Van der Louw hoe zangeres Greetje Kauffeld, 
die hij ooit nog eens had geïnterviewd als redacteur van de vara-gids, optrad 
voor de gasten. Uiteindelijk zat er niets anders op dan huiswaarts te keren; de 
afscheidsbijeenkomst werd afgelast. ‘Radeloosheid en schuldgevoel wedijveren 
met elkaar. We zijn vooral leeg, grote mensen huilen niet,’ zo blikte Van der 
Louw later op die onfortuinlijke avond terug.83

Pensioen

Toen Van der Louw, na acht ambteloze jaren, bij de nos begon had hij geen idee 
hoe zijn pensioenopbouw was. Geldzaken, laat staan zijn financiële administra-
tie, hadden nooit zijn interesse gehad. Bij hem thuis stond een grote doos met 
ongesorteerd papierwerk. Toen zijn situatie op initiatief van het ministerie was 
uitgezocht bleek Van der Louw een aanzienlijke pensioenbreuk te hebben. Het 
ministerie zette de nos vervolgens onder druk om het pensioengat te dichten, en 
zo geschiedde – niet omdat Van der Louw daarop had aangedrongen, maar om-
dat het ministerie wilde voorkomen dat de oud-nos-voorzitter op enig moment 
zou gaan mopperen dat hij slecht behandeld was.84 De 64-jarige Van der Louw 
kon zijn pensioen in financieel opzicht onbekommerd tegemoetzien.
 Hij had al met al bijna vijftig jaar gewerkt en dat was lang genoeg, vond Van 
der Louw. Toch vond hij het ‘niet leuk’ om met pensioen te gaan. Hij wist niet 
hoe het zou voelen als niemand hem meer nodig had: ‘Ik weet niet hoe goed ik 
dat kan verdragen.’ Hij zag ook ‘aardige kanten’ aan zijn pensioen. Hij wilde 
veel reizen gaan maken en dacht erover om zijn herinneringen op papier te 
zetten. Maar het idee dat ‘alles afgelopen’ was stond hem tegen, hij wilde niet 
‘permanent in retraite gaan’. ‘Ik houd mezelf voor dat er nog een hoop staat te 
gebeuren,’ aldus Van der Louw. ‘Dat heb ik nodig om gelukkig te blijven.’85 Toen 
hij in december 1997 bij eo-televisiepresentator Andries Knevel aan tafel schoof 
voor een vraaggesprek in Het elfde uur was hij wat optimistischer en benadruk-
te hij vooral dat meer vrijheid hem aantrekkelijk leek.86 Het was het laatste in-
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terview dat Van der Louw als nos-voorzitter gaf. In de jaren daarna trad hij nog 
een enkele keer op in een radio- of televisieprogramma, maar dat was vooral 
om terug te blikken op een loopbaan die achter hem lag.87  
 Toch was zijn agenda door de verschillende commissariaten en bestuurs-
functies die hij bekleedde vanaf januari 1998 zeker niet leeg. Gaandeweg zijn 
pensioen nam hij niettemin van steeds meer vergadertafels afscheid. Zo stopte 
hij in 1998 na twaalf jaar als commissaris bij het Rotterdamse havenbedrijf Pak-
hoed. Twee jaar later trad Van der Louw op een ongelukkige manier terug als 
commissaris van de Rotterdamse binnenvaartonderneming Verenigde Tankre-
derij. Van der Louw was in conflict gekomen met de ondernemingsraad van 
het bedrijf. Hij was als werknemerscommissaris ook voorzitter van het bestuur 
van de stichting die werknemersaandelen van het bedrijf beheerde. In die hoe-
danigheid had Van der Louw ingestemd met de verkoop van de onderneming 
aan een Amerikaans bedrijf, tot woede van het personeel. Hij trok zich daarop 
terug als commissaris.88 In 2004 kwam er een einde aan zijn lidmaatschap van 
de raad van commissarissen van Arcadis, voorheen Heijdemij. Van der Louw 
was achttien jaar lang commissaris bij het bedrijf geweest.89 Met een jaarlijkse 
beloning van vijfentwintigduizend euro leverde deze nevenfunctie hem een 
mooie pensioenaanvulling op.90 In december 2004 nam hij op 71-jarige leeftijd 
ten slotte ook afscheid als president-commissaris van Stadion Feyenoord.91

 Op dat moment woonde Van der Louw zelf al jaren niet meer in Rotterdam. 
In de herfst van 1997 verruilde hij de stad waar hij zeven jaar burgemeester was 
voor de boulevard van Scheveningen, waar hij en Annelies een appartement 
betrokken op een steenworp afstand van hun vrienden Kees en Mieke de 
Groen. Later gingen zij zelfs direct naast het bevriende echtpaar wonen, pal aan 
zee. Ook hadden zij nog hun woning in Marcouray, in de Belgische Ardennen, 
die zij later verruilden voor een appartement in Dinant. Familie en vrienden 
kwamen regelmatig op bezoek, ze hadden plek genoeg om logés te kunnen 
ontvangen. Ze hielden ervan uitgebreid te tafelen met hun gasten, met een 
goed glas wijn erbij. Van der Louw bereidde zelf altijd het vlees voor de maal-
tijden. Hij was een echte vleesliefhebber. Annelies lette nog wel enigszins op de 
lijn van haar man, maar Van der Louw werkte zelf niet altijd mee. In Scheve-
ningen klopte hij zo nu en dan bij Mieke de Groen aan voor een lekkere tosti of 
wat kroketten. En als Annelies en hij boodschappen deden in een supermarkt 
gooide hij soms vlak voor ze bij de kassa waren nog snel wat vlees of vette wor-
sten in het wagentje. Hij bleef in beweging door de lange wandelingen door het 
Belgische landschap die hij met Annelies graag maakte, maar zijn overgewicht 
nam eerder toe dan af.92
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 In 1998 kochten zij ook nog een derde woonverblijf: een klein appartement in 
het oude Zuid-Franse plaatsje La Croix-Valmer, twaalf kilometer ten westen van 
de mondaine badplaats St. Tropez. Zijn vrouw Annelies, die lange tijd als reisleid-
ster in Italië werkte, had het liefst in dat land een woning gezocht, maar omdat 
Van der Louw geen Italiaans sprak en wel Frans, kozen ze voor de Franse Rivièra, 
op twee uur rijden van Italië. Ze gingen ongeveer drie keer per jaar naar 
Zuid-Frankrijk, om er een maand, soms twee maanden te verblijven. Langer kon 
meestal niet vanwege verplichtingen die Van der Louw als commissaris bij be-
drijven in Nederland had. Volgens zijn vriend Maurice Koopman hield Van der 
Louw van het zuiden, van de sfeer, het klimaat, de zee, het bourgondische leven, 
met een glaasje of een fles wijn erbij. Annelies en hij gingen graag naar het strand. 
Van der Louw hield van zwemmen in zee en lag daarna met een puzzelboekje in 
een strandstoel of speelde een potje schaak als er bezoek was. Hij had ook een 
favoriete strandtent in Zuid-Frankrijk, waar hij volgens Jan Nagel als een buiten-
landse prins werd ontvangen. Afgezien van het afwisselen tussen Scheveningen, 
de Ardennen en Zuid-Frankrijk kwam van zijn voornemen te reizen weinig te-
recht. Van der Louw was nooit een echte reiziger geweest. Zijn schoonzus vond 
hem zelfs een echte huismus. Hij hield van vaste ritmes en zat graag ’s avonds met 
de pijp binnen handbereik, op de grond, voor de buis.93

 Van der Louw stond als gepensioneerde op afstand van de PvdA. Die verwij-
dering was al ruim voor zijn pensioen begonnen en viel min of meer samen met 
de periode dat Wim Kok de partij leidde. Hij sprak met opvallend weinig liefde 
over de partij waar hij zijn hele volwassen leven lid van was. Aan zijn lidmaat-
schap beleefde hij naar eigen zeggen nog maar ‘weinig persoonlijk plezier’ – al 
was het moeilijk voorstelbaar dat hij tot nos-voorzitter was benoemd als hij zijn 
lidmaatschap van de PvdA had opgezegd. Van der Louw doelde echter op iets 
anders. Het ontbrak de PvdA aan nestwarmte, legde hij uit vlak voor hij met 
pensioen ging. ‘De beweging was vroeger een stuk van mijn leven.’ Van der Louw 
noemde het zelfs een ‘triomfboog voor gezelligheid en vriendschappen’. De peri-
ode waarin hij zijn politieke hoogtij beleefde stond volgens hem in schril contrast 
met de jaren negentig. De politiek was hem ‘te kil, te technocratisch’ geworden. 
De vrijemarktwerking was in zijn ogen bovendien te ver doorgeschoten.94 Van 
der Louw begreep wel dat veel mensen niet meer onder woorden konden bren-
gen waar de georganiseerde sociaaldemocratie voor stond.95 
 Hij was ook in meer algemene zin behoorlijk negatief over de Nederlandse 
politiek. In 1993 maakte hij zich nog sterk voor een paarse coalitie, een pleidooi 
dat deels voortkwam uit teleurstelling over het derde kabinet-Lubbers met cda 
en PvdA. Hij kon zich toen nauwelijks voorstellen dat een paarse coalitie minder 
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inspirerend zou zijn.96 Dat viel tegen. Hij vond de Nederlandse politiek aan het 
begin van het nieuwe millennium mat en lauw. Politieke partijen leken volgens 
hem steeds meer op elkaar, tegenstellingen vervaagden, er was ‘ideologische leeg-
te’ en ‘de grijze sfeerloze technocratie’ gaf de toon aan. Dat steeds minder mensen 
lid waren van een politieke partij vond hij daarom niet verbazingwekkend.97 
 Van der Louw was er nog altijd voorstander van dat de partijen op de lin-
kerflank elkaar zouden opzoeken. Toen hij in 2000 het eerste exemplaar van 
een boek over de progressieve samenwerking in de jaren zestig en zeventig in 
ontvangst nam pleitte hij nog maar eens voor ‘een fundamenteel en zorgvuldig 
opgebouwd debat tussen progressieve partijen’. De vragen ‘waar staan we voor 
en wat rechtvaardigt het versplinterd optrekken?’ moesten centraal staan. Er 
waren volgens hem twee mogelijkheden. De bestaande grenzen vervaagden en 
maakten plaats voor een moderne, vooruitstrevende identiteit of de verschillen 
waren wezenlijk en onoverbrugbaar en partijen scherpten hun politieke profiel 
aan. ‘Bij welke afloop dan ook, de matheid kan worden doorbroken,’ aldus Van 
der Louw. Ondanks alle ‘ideële lauwheid’ bleef hij lid van de partij waar hij zijn 
politieke en bestuurlijke loopbaan aan te danken had.98 Al in 1997 kondigde hij 
aan dat hij als sociaaldemocraat zou sterven.99 ‘Oude, maar geenszins versleten 
idealen’ bleven naar eigen zeggen zijn toetssteen: ‘Opkomen voor mensen die 
daar zelf niet toe in staat zijn, alles doen om ze wel zover te brengen, mensen 
alle kansen geven zich te ontplooien en te ontwikkelen met een scherp oog 
gericht op degenen die op grond van hun afkomst tot de voorspelbare achter-
blijvers zullen behoren, mensen zo behandelen (ook door de overheid) als je 
zelf behandeld zou willen worden.’100

 Dit schreef Van der Louw in zijn in 2001 verschenen boek Op de huid van de 
tijd. Daarin tekende hij in vijftig korte, opzichzelfstaande hoofdstukken herin-
neringen op uit zijn leven, vooral over zijn belevenissen in politiek en bestuur. 
Het bracht hem even terug in de publiciteit. Zo filmde het actualiteitenpro-
gramma nova hem zittend op zijn balkon in Scheveningen uitkijkend over zee, 
vanzelfsprekend met de kenmerkende pijp in de mond.101 De basis voor het 
boek was gelegd in de herfst van 1999, toen hij in het wekelijkse vpro-geschie-
denisradioprogramma ovt gedurende zestien weken een column uitsprak. Het 
programma vroeg Van der Louw aan de hand van persoonlijke herinneringen 
de tweede helft van de ten einde lopende twintigste eeuw te belichten. Die co-
lumns vulde hij in het boek aan met teksten die hij meestal al eens voor andere 
gelegenheden had geschreven en veelal bleven steken op het niveau van de 
anekdote.102 De recensent van nrc Handelsblad noemde Op de huid van de tijd 
‘een proeve van “petit histoire”, zo klein dat zij menigmaal tot onbeduidendheid 
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verzinkt’.103 Jan Joost Lindner van de Volkskrant oordeelde dat bijna alle opge-
schreven herinneringen ‘onaf en vluchtig, soms zelfs banaal’ bleven.104 In een 
hoofdstuk over een beleefdheidsbezoek aan de Roemeense dictator Ceauşescu 
in de jaren zeventig beschrijft Van der Louw bijvoorbeeld uitgebreid hoe hij in 
vrijetijdskleding ten tonele moest verschijnen omdat zijn bagage niet was mee-
gekomen in het vliegtuig, maar ontbreekt een kritische reflectie op het bezoek 
aan het communistische regime.105

 Kenmerkend is Van der Louws weemoed over de teloorgang van de rode 
familie. Dit was niet nieuw, dat gevoel had hij al veel eerder laten spreken. Als 
twintiger blikte hij al weemoedig terug op de 1 meivieringen uit zijn jeugd en 
dat sentiment klonk ook door in Rood als je hart, zijn in 1974 gepubliceerde 
geschiedenis van de ajc. Die melancholie naar het socialistische gemeen-
schapsgevoel klonk ook door in interviews aan het einde van zijn loopbaan, 
zoals in zijn eerdergenoemde uitspraak over het gebrek aan nestwarmte bij de 
PvdA ten tijde van Kok. Van der Louw was zich ervan bewust dat hij makkelijk 
in de verleiding kwam het verleden te romantiseren als hij de jaren zestig en 
zeventig vergeleek met de paarse politiek van de kabinetten-Kok.106 Kennelijk 
kon hij die verleiding toch niet weerstaan. Het Algemeen Dagblad oordeelde 
zelfs dat het boek droop van het sentiment.107 In een kort hoofdstuk waarin hij 
terugblikte op het voornemen van het Rotterdamse stadsbestuur onder zijn 
leiding om de rode vlag op het stadhuis te laten wapperen schreef Van der 
Louw dat hij al vele jaren niet meer de rode vlag had gehesen en ‘De Internati-
onale’ gezongen: ‘Het stemt me melancholiek. De politiek is verzakelijkt.’ Hij 
realiseerde zich dat ‘prachtige symbolen’ kunnen worden misbruikt, maar ‘als 
mét het lied, mét de vlag de droom is uitgebannen, wat zal dan nog onze daden 
inspireren?’108 Ook in een bijdrage met de titel ‘Geluk was heel gewoon’, die Van 
der Louw een jaar eerder schreef voor een bundel over de vara, lijkt de wee-
moedige terugblik op het gemeenschapsgevoel bij de socialistische omroep te 
worden versterkt door de gevoelde zakelijkheid van het heden.109

 De vraag is hoe Van der Louws verdriet over het verdwijnen van de rode 
familie zich verhoudt tot zijn eigen handelen, met name ten tijde van Nieuw 
Links. Willem Breedveld, politiek commentator van Trouw en voormalig advi-
seur van premier Den Uyl, sloot zijn bespreking van Op de huid van de tijd af 
met de opmerking dat Van der Louw zelf met Nieuw Links enthousiast de rode 
familie om zeep had geholpen.110 Dat is overdreven, al creëerde Nieuw Links 
weinig nestwarmte bij de kritische confrontatie met het zittende establishment. 
Van der Louw koesterde zelf mooie herinneringen aan de wijze waarop politiek 
en vriendschap destijds hand in hand gingen, maar menig PvdA’er uit die tijd 

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   356 19-03-19   15:37



357

onmachtig nos-voorzitter

zal anders hebben teruggekeken op de dagen waarin de interne machtsstrijd op 
het scherp van de snede werd gevoerd en de partijrebellen van onderop hun 
invloed probeerden te vergroten. En de PvdA slaagde er dankzij Nieuw Links 
weliswaar in de aansluiting te vinden bij jongere generaties; de wijze waarop 
deze relatief hoogopgeleide, radicale leden zich in de jaren zeventig manifes-
teerden, in het kielzog van Van der Louw en andere aanvoerders van Nieuw 
Links, werkte vervreemdend op een belangrijk deel van de klassieke arbeiders-
aanhang van de partij.111 Bovendien stond Van der Louw in die tijd op zijn best 
ambivalent tegenover de symbolen van de rode familie. Als partijvoorzitter 
wilde hij de PvdA laten opgaan in een progressieve volkspartij, waarin ook 
D’66 een plek moest krijgen. Het lag niet voor de hand dat daarin voor ‘De 
Internationale’ en de rode vlag nog veel ruimte zou zijn geweest.
 Uitgebreide politieke memoires bevatte Op de huid van de tijd niet. Toen Van 
der Louw in 1997 op de drempel van zijn pensioen stond, zei hij dat hij eerst zijn 
archief op orde wilde brengen en dan eens zou bekijken of er inspiratie ontstond 
om te gaan schrijven. ‘Een goeie verslaggeving van de Nieuw Links-periode’ leek 
hem nog het meest aan te trekken.112 In 2004 zette hij zich aan het schrijven van 
een geschiedenis van de beweging in de PvdA. Maar was het zo vanzelfsprekend 
dat hij juist deze periode uitkoos om nog eens uitgebreid bij stil te staan? Zijn 
burgemeesterschap van Rotterdam was immers naar eigen zeggen ook ‘een hele 
mooie tijd’.113 Toch was Nieuw Links voor Van der Louw belangrijker, dat had 
hem richting gegeven, daar identificeerde hij zich mee.114 Hij wilde koste wat kost 
een boek nalaten over deze belangrijke jaren in zijn leven.
 Het boek werd ook letterlijk een nalatenschap. Van der Louw was ongeveer 
een halfjaar bezig – zijn schoonzus herinnert zich het ‘heerlijke geluid’ van zijn 
tikkende typemachine als hij aan het werk was, later schreef hij alleen nog met 
de hand – toen hij in januari 2005 ziek vanuit zijn huis in België naar Scheve-
ningen ging.115 Van der Louw kreeg het ingrijpende bericht dat hij longkanker 
had. Zijn perspectieven waren niet goed. Hij onderging een behandeling in de 
Rotterdamse Daniel de Hoed-kliniek, hoewel de verwachting was dat dit zijn 
leven hooguit wat zou kunnen oprekken. De bestraling en chemokuur werkten 
echter heel goed. Hij kreeg van de artsen te horen dat zijn longen schoon wa-
ren, al was er altijd kans dat de kanker terug zou komen. Na de behandeling 
leefde Van der Louw weer op en ogenschijnlijk was hij helemaal de oude. Met 
Annelies reisde hij in mei af naar hun appartement in Zuid-Frankrijk, waar 
ook zijn vrienden Jan Nagel en Maurice Koopman hem kwamen opzoeken. 
Van der Louw zwom als vanouds in zee, ze gingen uit eten, hij genoot. Na de 
zomer kwam alsnog het onheilsbericht: de kanker was uitgezaaid naar zijn le-

De kroonprins van Nieuw Links_150x230_v4.indd   357 19-03-19   15:37



358

hoofdstuk 12

ver. Hij begon in september nog wel aan een tweede chemokuur, maar die was 
zo slopend dat hij die niet kon afmaken. Volgens zijn vrouw Annelies was hij 
soms vertwijfeld in de periode dat hij ziek was, maar niet chagrijnig en was hij 
de behandelingen met opgeheven hoofd aangegaan.116

 Ook nadat hij longkanker kreeg werkte Van der Louw door aan zijn boek over 
Nieuw Links. Zijn vrouw dacht wel eens ‘ga leuke dingen doen’ in plaats van in 
deze situatie dat boek te schrijven, vertelde ze later op Radio Rijnmond. Maar hij 
wilde per se dat boek nalaten. Het schrijfwerk gaf hem bovendien troost en hielp 
om zijn gedachten op andere dingen te brengen. Het was in die zin ‘enigszins 
therapeutisch’, meende Annelies. Aanvankelijk had Van der Louw de geschiede-
nis van Nieuw Links willen optekenen tot zijn verkiezing tot partijvoorzitter en 
de daaraan gekoppelde opheffing van de beweging in 1971. Door zijn ziekte moest 
hij het tijdsbestek van zijn boek inkorten tot drie jaar, van 1966 tot 1969, het jaar 
van zijn berendans op het PvdA-congres en de integratie van Nieuw Links in de 
partij in de maanden daarna.117 Het schrijven ging Van der Louw niet makkelijk 
af, hij liep vast. Hij had na verloop van tijd allerlei fragmenten, maar slaagde er 
niet in om het tot een leesbaar geheel te maken. Op verzoek van Wim Meijer 
hielp zijn vroegere vara-collega en Nieuw Links-kompaan Tom Pauka hem de 
laatste maanden bij het schrijven van het boek. Van der Louw praatte de teksten 
die hij al had aan elkaar, Pauka werkte dit als een ghostwriter uit, die teksten las 
Van der Louw door en zo werkten ze verder.118

 Van der Louw liet in het boek blijken wat positiever te zijn over de landelijke 
PvdA sinds Wouter Bos partijleider was geworden in de nasleep van de grote 
nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002. Voor het eerst hadden de 
leden rechtstreeks hun leider mogen kiezen. Ruim een halfjaar later veroverde de 
PvdA met Bos als lijsttrekker bijna alle verloren zetels terug. Van der Louw 
meende dat Bos en partijvoorzitter Ruud Koole ‘de goede toon vonden’ en hij 
waardeerde dat ze nadrukkelijk de wijken ingingen om het gesprek met burgers 
aan te gaan.119 In zijn ogen dreigde altijd het gevaar dat de PvdA een bestuurders-
partij werd en zich vervreemdde van haar achterban. Die tendens diende continu 
te worden bestreden. De PvdA moest ervoor zorgen dat ze gevoed werd met 
signalen uit de samenleving. Met Bos zat dat goed, maar waakzaamheid bleef wat 
dat betreft geboden, zo was de boodschap die Van der Louw meegaf in zijn 
boek.120 Partijleider Bos zocht de doodzieke oud-partijvoorzitter enkele weken 
voor zijn overlijden op in zijn appartement in Scheveningen. Van der Louw moe-
digde Bos aan om door te gaan op de door hem ingeslagen weg. Aan het einde 
van het ontspannen en bij tijd en wijle vrolijke bezoek bedankte Bos Van der 
Louw voor wat hij voor de partij had gedaan en betekend.121
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 Nadat hij was uitbehandeld in het ziekenhuis zat of lag Van der Louw veelal 
aan het raam van zijn Scheveningse appartement, waar hij kon uitkijken over 
zee. Terwijl hij de dood in de ogen keek, werkte hij verder aan zijn boek. Als er 
bezoek kwam droeg hij ter bedekking van zijn kale hoofd een petje van de we-
reldberoemde Amerikaanse trompettist Dizzy Gillespie. Hij vond het heel erg 
dat zijn haar door de chemokuur was uitgevallen.122 Hij kreeg het petje van de 
Rotterdamse ondernemer Willem van ’t Wout, met wie hij in de raad van com-
missarissen van Stadion Feyenoord had gezeten. Van ’t Wout sponsorde een 
internationaal orkest dat Gillespie leidde en had hem zo leren kennen.123 Veel 
vrienden en bekenden kwamen in deze laatste fase van zijn leven afscheid ne-
men. Niet iedereen was welkom. Op een bezoek van Bram Peper zat Van der 
Louw niet meer te wachten, liet hij aan Nagel weten. Een uitnodiging voor zijn 
begrafenis ontving Van der Louws opvolger in Rotterdam evenmin. Pepers 
strijd tegen een provincie Rijnmond zat hem nog steeds dwars.124

 Die plechtigheid bereidde Van der Louw, nu hij wist dat hij binnenkort zou 
sterven, tot in de finesses voor. Zo vroeg hij Nagel om tijdens de herdenkings-
bijeenkomst te spreken namens de vrienden en Meijer en PvdA-voorzitter 
Koole namens de partij.125 Meijer las zijn in memoriam nog voor aan Van der 
Louw, waarin hij hem onder meer prees als ‘de belangrijkste wegbereider’ in de 
PvdA van het kabinet-Den Uyl en zijn vermogen mensen en ideeën te verbin-
den roemde. Hij herinnert zich dat het daarna even stil was, waarna Van der 
Louw zijn hand vastpakte en zei: ‘Je moet het ook niet te mooi maken, hè.’126 
Half oktober leverde Van der Louw het manuscript van zijn boek De razend-
snelle opmars van Nieuw Links in bij zijn uitgever. Een week later, op 20 oktober 
2005, overleed hij thuis in het bijzijn van zijn familie op 72-jarige leeftijd. Tot 
een paar dagen voor zijn dood was hij geheel bij bewustzijn gebleven.127

 De herdenkingsbijeenkomst vond zes dagen later plaats in een volle Rotter-
damse Sint Laurenskerk. Behalve Nagel, Meijer en Koole spraken onder meer 
burgemeester Ivo Opstelten en de Chileense ambassadeur, die Van der Louws 
verdiensten voor respectievelijk Rotterdam en de Chilenen in herinnering 
brachten. Nagel noemde Van der Louw een ‘grote, goedaardige beer’ en een 
‘onvergetelijke boezemvriend’ en legde een voorzittershamer op zijn kist als 
een verwijzing naar de vele besturen en clubs die Van der Louw leidde. Hij 
herinnerde ook nog kort aan de periode van de wao-crisis, toen Van der Louw 
als couppleger was weggezet. ‘De kille leiders van toen hebben nooit het fat-
soen opgebracht om zich hiervoor te verontschuldigen,’ klonk het verwijt van 
Nagel. Ook Koole wilde niet aan dit onderwerp voorbijgaan en zei dat hij zijn 
actie van destijds niet anders kon zien dan ‘als een oprechte poging om de 
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koers van de partij ter discussie te stellen en niet om er persoonlijk gewin uit te 
halen’. Wim Kok, Thijs Wöltgens en vele anderen uit de toenmalige partijtop 
waren niet in de Laurenskerk; Wouter Bos, Felix Rottenberg, Max van den 
Berg, Ed van Thijn en oud-premier Dries van Agt behoorden wel tot de aanwe-
zigen. Een groep Chilenen bracht een indrukwekkend eerbetoon door een 
Chileense vlag omhoog te houden en luid ‘André van der Louw! Para siempre!’ 
(voor altijd) te roepen.128 Jetta Klijnsma, Van der Louws medewerker als Twee-
de Kamerlid aan het begin van de jaren tachtig en inmiddels wethouder in Den 
Haag, zat achter in de kerk naast twee rasechte Rotterdamse vrouwen op leef-
tijd. Zij vertelden haar dat zij afscheid kwamen nemen van ‘onze burgemeester’, 
want zo voelden zij het na al die jaren nog steeds.129 Nadat zijn zoon Milan en 
kleindochter Naomi hun vader en grootvader hadden herdacht ging de stoet 
richting de Rotterdamse begraafplaats Hofwijk. Daar werd hij in besloten kring 
begraven.130
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In 1978 werd Van der Louw als burgemeester van Rotterdam geïnterviewd door 
Holland Herald, het magazine van klm. Een van de vragen die hij kreeg voor-
gelegd refereerde aan de betrekkelijk lage leeftijd (41 jaar) waarop hij een paar 
jaar eerder burgemeester was geworden. Van der Louw zei daarop dat het bur-
gemeesterschap van een stad als Rotterdam de kroon op een carrière was. Mis-
schien, vervolgde hij, was het ook wel de kroon op zijn eigen loopbaan. Om 
lachend toe te voegen: ‘It’s a little bit too early, perhaps.’1

 Al wist hij het op dat moment nog niet, het hoogtepunt van zijn bestuurlijke 
loopbaan, want zo kan het burgemeesterschap van Rotterdam terugkijkend gety-
peerd worden, kwam voor Van der Louw inderdaad te vroeg. Hij had snel een 
belangrijke positie verworven in de PvdA, sinds hij in 1966 met Nieuw Links van 
zich deed spreken. Door zijn optreden en uitstraling groeide Van der Louw uit 
tot een belangrijke kandidaat om politiek leider Joop den Uyl op te volgen. Zijn 
periode in het stadsbestuur van Rotterdam, op enige afstand van de landelijke 
PvdA, deed daar niets aan af. Zijn gaandeweg verkregen imago van een populai-
re burgemeester leek zijn kansen eerder te vergroten. Bovendien bleef Van der 
Louw nauw contact onderhouden met politieke geestverwanten, die in hem dé 
opvolger van Den Uyl zagen. Van der Louw was net 48 jaar oud geworden toen 
hij vanuit Rotterdam de overstap maakte naar de landelijke politiek, als minister 
van crm. Hij leek er klaar voor om zijn status als kroonprins waar te gaan maken. 
Zijn gok pakte verkeerd uit en Van der Louw verdween na de snelle val van het 
kabinet-Van Agt-Den Uyl van het politieke toneel.
 Van der Louw beschikte over een aantal eigenschappen waardoor hij, af-
komstig uit een eenvoudig sociaal milieu en met een beperkte opleiding, het 
ver wist te schoppen. Hij had een sterke drang om zich te doen gelden. Dat 
bleek al bij de ajc, waar hij een centrale rol in de Haagse afdeling innam en 
zich, ondanks de nodige weerstand, meermalen kandidaat stelde voor het lan-
delijke hoofdbestuur, de vierde keer met succes. Ook bij de vara gaf hij blijk 
van zijn ambities. Van administratief medewerker werkte hij zich op tot pers-
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chef en werd bovendien voorzitter van het orgaan dat het personeel vertegen-
woordigde binnen de omroep. Als twintiger nam hij het initiatief tot de oprich-
ting van een Nederlandse versie van het Duitse tijdschrift Twen. In de wereld 
van politiek en bestuur bleken zijn aspiraties nog duidelijker, al liet Van der 
Louw zich daar zelf publiekelijk niet graag over uit. Hij probeerde bijvoorbeeld 
de beeldvorming rondom zijn overstap in 1981 vanuit Rotterdam naar de nati-
onale politiek nauwkeurig te regisseren: hij moest geroepen worden door de 
PvdA-top, het opgeven van het burgemeesterschap was een offer, hij was loyaal 
aan de partij. Zijn ambitie om Den Uyl op te volgen probeerde hij uit beeld te 
houden, maar uit deze biografie blijkt dat dat streven bij zijn overwegingen om 
voor het ministerschap te kiezen een belangrijke rol speelde. De gok pakte ver-
keerd uit. Zijn ambitie verdween niet, maar zijn pogingen om nadien weer een 
rol van betekenis te spelen in de PvdA mislukten.
 Van der Louw was een warme, innemende persoon en straalde dat ook uit. 
Hij was joviaal in de omgang en kon spontaan uit de hoek komen, werkte en-
thousiasmerend op anderen en wist mensen aan zich te binden. Hij kon zich 
echter ook hard opstellen tegenover mensen die hem niet lagen, zoals zijn om-
gang met Max van der Stoel liet zien. Van der Louw was zijn leven lang verbon-
den met de rode familie. Hij was dertien jaar lid van de ajc, sloot zich als jonge 
volwassene aan bij de PvdA en werkte vanaf zijn drieëntwintigste bij de vara. 
Zijn politieke oriëntatie op het socialisme kreeg Van der Louw van huis uit 
mee, van zijn vader. Hij groeide thuis en in de ajc op met socialistische tradi-
ties, zoals het vieren van de dag van de arbeid op 1 mei. Al op jonge leeftijd 
voelde hij ‘dikke, dikke heimwee’ naar die gemeenschapszin, maar wel ‘op een 
reële manier’, zoals hij in zijn dagboek schreef.2 Hij voelde niets voor het koste 
wat kost blijven vasthouden aan tradities, voor ‘nietszeggende routineleuzen’ 
en ‘goedwillend automatisme’ zonder ‘ziel’, maar bleef niettemin verlangen 
naar gemeenschapsgevoel in de politiek.3 Zijn weemoed weerhield hem er niet 
van om zich in te zetten voor vernieuwingen, ook als dat ten koste ging van 
socialistische eigenheid van de ajc of de PvdA. Juist door aansluiting te zoeken 
bij de eigen tijd, bij een nieuwe generatie, bij nieuwe ontwikkelingen zouden 
die gemeenschapszin en bezieling weer terug moeten komen.
 Binnen een groep nam hij meestal snel een centrale positie in. Dat bleek 
onder meer bij Nieuw Links, waar hij in 1966 bij betrokken raakte via zijn 
vriend en vara-collega Jan Nagel. Hij was in dat opzicht een krachtige per-
soonlijkheid, zijn forse postuur versterkte zijn uitstraling. Zijn leidende rol bij 
Nieuw Links kreeg hij niet door op intellectueel niveau de toon te zetten. Hij 
bracht geen specifieke inhoudelijke expertise of originele ideeën met zich mee 
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binnen de kerngroep. Zijn kracht lag op het sociale en communicatieve vlak. 
Hij viel op als een goed spreker op congressen, die in heldere taal de standpun-
ten van de beweging verwoordde en bovendien de tijdgeest goed aanvoelde. 
Hij straalde rust uit en werkte inspirerend op bijeenkomsten van Nieuw Links. 
Door zijn werk als perschef wist hij bovendien hoe de media werkten en kende 
hij veel mensen in de omroep- en journalistieke wereld.
 Van der Louw fungeerde binnen een groep of bestuur vaak als een verbin-
der. Hij had oog voor onderlinge spanningen en persoonlijke verhoudingen. 
Hoewel hij ten tijde van Nieuw Links het imago van een polariserende rebel 
kreeg, probeerde hij interne conflicten tussen leden van de kerngroep te dem-
pen, overigens niet altijd met succes. Hij was geen scherpslijper, die met eigen-
zinnige of principiële denkbeelden tussen anderen in ging staan en voor ver-
deeldheid zorgde, maar zocht juist naar punten van overeenkomst tussen 
betrokkenen. Potentiële medestanders wilde hij niet van zich vervreemden. 
Ook later, bijvoorbeeld als burgemeester van Rotterdam, wist hij te voorkomen 
dat tegenstellingen binnen een bestuur uit de hand liepen. Ondanks zijn ver-
bindende rol binnen Nieuw Links ging hij als aanvoerder van de beweging de 
confrontatie hard aan in de strijd om de macht in de PvdA. Den Uyl zag hij 
lange tijd als een representant van de oude politiek waar Nieuw Links mee 
wilde afrekenen. Tegelijkertijd bleek Van der Louw bereid om compromissen 
te sluiten en te verdedigen als dat nodig was om mee te blijven doen. Hij was 
daarom belangrijk in het proces van integratie van Nieuw Links in de PvdA, 
samen met partijvoorzitters Tans en Vondeling. Het verbond tussen Nieuw 
Links en Den Uyl, dat na een jarenlange krachtmeting ontstond tijdens Van der 
Louws voorzitterschap, was zeker niet geboren uit liefde, maar legde de PvdA 
in electoraal opzicht geen windeieren. De verhouding tussen hen beiden verbe-
terde vanaf dat moment, maar bleef afstandelijk.
 Van der Louws betekenis voor de PvdA lag vooral aan het einde van de jaren 
zestig en het begin van de jaren zeventig. Hij stimuleerde als partijvoorzitter 
het interne debat en representeerde de vernieuwing van de PvdA, die aan het 
begin van de jaren zeventig aansluiting wist te vinden bij een jongere generatie. 
Hij gaf in die periode mede ‘nieuw elan’ aan de partij, aldus Ed van Thijn.4 Vol-
gens Max van den Berg was Van der Louw het gezicht van de verandering die 
de PvdA doormaakte, van een traditionele, uit de wederopbouw komende so-
ciaaldemocratische partij naar een moderne, breder georiënteerde progressie-
ve partij die aansluiting vond bij de tijdgeest. Volgens Van den Berg heeft hij 
daarmee iets bereikt voor de PvdA, maar wel samen met Den Uyl.5 Wim Meijer 
noemt Van der Louw in zijn door Margriet van Lith opgetekende autobiografie 
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zelfs de kingmaker van Den Uyl, omdat Van der Louw in zijn ogen een belang-
rijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de partijleider, hem heeft bevrijd 
uit zijn ‘naoorlogse bestuurdersmentaliteit’.6 Hoewel Den Uyl erin slaagde zich 
als partijleider nieuw uit te vinden en daarbij profiteerde van het nieuwe elan 
in de PvdA, is kingmaker geen juiste term voor Van der Louw. Niet alleen om-
dat Van der Louw met Nieuw Links tussen 1968 en 1971 meermalen probeerde 
om Den Uyl van zijn troon te stoten, maar ook omdat Den Uyl, eerder ondanks 
dan dankzij Van der Louw en Nieuw Links, de traditionele sociaaldemocrati-
sche achterban bleef aanspreken. Dat was een cruciale factor in het electorale 
succes van de PvdA in de jaren zeventig.7

 Uit deze biografie blijkt hoezeer Van der Louws positie in de PvdA verweven 
was met de informele kringen waarvan hij steeds de centrale figuur was. Het 
typeerde hem dat hij politiek in de vriendschappelijke sfeer probeerde te trek-
ken. Binnen de kerngroep van Nieuw Links wilde hij de camaraderie vergro-
ten, de persoonlijke banden tussen mensen versterken. Ook na de tijd van 
Nieuw Links nam Van der Louw steeds het initiatief tot bijeenkomsten en ge-
zamenlijke weekenden waarin gezelligheid en overleg over politieke kwesties 
in elkaar overliepen. Na Nieuw Links volgden de Steenwijkgroep, de Hollandse 
Fabians, de Sans Chiqué-club, de ‘Rotterdamse maffia’ en de Mozartclub. Men-
sen als Wim Meijer, Bram Peper, Jan Nagel, Hans Kombrink en Gerard Heijne 
den Bak behoorden tot zijn inner circle. Deze clubjes buiten de formele kaders 
van het partijbestuur fungeerden voor hem als de basis van waaruit hij zich 
positioneerde en actief was in de PvdA. Om een prominente rol te kunnen 
vervullen in de PvdA, had hij een groep vertrouwelingen nodig, waarmee hij 
kon overleggen en afstemmen, mensen die hem inhoudelijk voedden en steun-
den. Hij voer niet op eigen kompas, zoals hij het ten tijde van zijn partijvoor-
zitterschap zelf eens uitdrukte, maar stemde zijn keuzes steeds af met bevrien-
de partijgenoten. Dat hij daartoe bereid was maakte Van der Louw – naast zijn 
communicatieve vermogens en mediagenieke uitstraling – voor hen tot een 
ideale kroonprins. Het lag immers in de lijn der verwachting dat, als hij ooit 
Den Uyl zou hebben opgevolgd, hij veel ruimte zou laten aan de mensen om 
hem heen om invloed uit te oefenen op de koers van de partij.
 Dat Van der Louw een leidende positie innam in deze clubjes, laat zien dat 
hij dominant van aard was. Uit zijn behoefte aan informele gezelschappen 
spreekt echter evenzeer onzekerheid. Die leek, meer nog dan uit zijn maat-
schappelijke afkomst, vooral voort te komen uit zijn beperkte opleiding. Van 
der Louw had, verkerend in hoge politieke en bestuurlijke kringen, soms last 
van een intellectueel minderwaardigheidsgevoel. In een academisch milieu 
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voelde hij zich bijvoorbeeld niet op zijn gemak. Ook de nadruk die hij legde op 
persoonlijke loyaliteit laat zich lezen als uiting van onzekerheid. Vriendschap 
impliceerde voor hem ook trouw in de politieke sfeer. Hij rekende op de steun 
van de mensen om hem heen en neigde ertoe om politieke onmin of kritiek 
persoonlijk op te vatten.
 De loyaliteit die hij eiste van vrienden contrasteerde scherp met zijn eigen 
ontrouw in relaties met vrouwen. Hij wilde vrijheid in het aangaan van seksu-
ele relaties, maar had wel behoefte aan de geborgenheid van een vaste relatie. 
Nog voor hij trouwde met Corinna hield hij er, naast zijn verkering met haar, 
al meerdere vriendinnen op na. Zijn affaires met andere vrouwen waren een 
belangrijke reden voor het stuklopen van zijn eerste huwelijk. Ook tijdens zijn 
verhouding met Hetty Verdelman ging hij regelmatig vreemd. Hij had wel een 
vaste relatie nodig, want tegen alleen zijn kon hij niet. Als twintiger veraf-
schuwde hij de eenzame weekenden in Hilversum, maar ook als vijftiger ver-
wachtte hij dat zijn tweede vrouw Annelies haar baan als reisleidster op een 
laag pitje zette, zodat zij hem gezelschap kon houden als hij thuis was.
 Niet alleen in zijn politieke activiteiten, maar ook als bestuurder schiep Van 
der Louw graag een informele sfeer. Hij had mensen om zich heen nodig met 
wie hij een vertrouwensband kon opbouwen en op wie hij kon leunen. Hij be-
reidde zich over het algemeen slecht voor op vergaderingen die hij moest voor-
zitten. In dat opzicht was hij zelfs tamelijk lui. Tijdens zijn burgemeesterschap 
bleef de aktetas met dossiers ’s avonds meestal onaangeroerd. De inhoudelijke 
voorbereiding liet hij veelal over aan zijn persoonlijk medewerker Saskia Stui-
veling. Zij was voor hem in die jaren van grote waarde. In plaats van de dossiers 
grondig te bestuderen en zo zelfstandig een oordeel te vormen ging hij als be-
stuurder liever het gesprek aan om vraagstukken te doorgronden en in overleg 
tot een besluit te komen. De Rotterdamse wethouders, maar ook de gecommit-
teerden in Rijnmond, kregen hierdoor als vanzelf veel bestuurlijke ruimte. Ook 
als voorzitter van het nos-bestuur wachtte hij af tot een ander het initiatief nam 
om uit de impasse te geraken. Van der Louw stelde daar wel een aantal bestuur-
lijke kwaliteiten tegenover. Niet alleen was hij sociaal intelligent, voelde hij de 
sfeer binnen een bestuur aan en trad zo nodig op als verbinder, hij was ook 
goed in het leiden van discussies en het formuleren van besluiten. Eenmaal 
genomen besluiten presenteerde hij met verve aan de buitenwereld. Zijn com-
municatieve vaardigheden droegen er in belangrijke mate toe bij dat hij tijdens 
zijn burgemeesterschap van Rotterdam uitgroeide tot boegbeeld van het rode 
stadsbestuur. Bij uitgesproken politieke kwesties als de havenstaking van 1979 
zat Van der Louw erbovenop, maar uit deze biografie blijkt evenzeer dat hij als 
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burgemeester geen brede visie ontwikkelde op de stad en haar toekomstige 
mogelijkheden en geen duidelijke stempel op het beleid van het stadsbestuur 
drukte. Zijn gebrek aan initiatief en inhoudelijke diepgang werden een gemis, 
toen de economische en sociale problemen zich vanaf het einde van de jaren 
zeventig steeds meer opdrongen en het PvdA-college beleidsmatig nieuwe we-
gen moest zoeken.
 Van der Louws invloed op het beleid van het college was beperkt, maar hij 
werd wel een populaire burgemeester. Dat lag vooral aan de nieuwe manier waar-
op hij zich als burgervader presenteerde aan de bevolking. Hij droeg het beleid 
van het college enthousiast uit, zag het als een belangrijke taak om de kloof tus-
sen burger en bestuur te verkleinen en ging het gesprek aan met inwoners, actie-
voerders en stakers. De afbraak van het ontzag voor het gezag was in Nederland 
in de jaren zestig begonnen.8 Van der Louw maakte soms de indruk aan elk ont-
zag voor het burgemeestersambt een einde te willen maken. In plaats van afstand 
te scheppen met een formele stijl en deftige manieren, wilde hij juist dicht bij de 
Rotterdammers staan en openheid en toegankelijkheid uitstralen. Die informele 
stijl was de spontane Van der Louw op het lijf geschreven. Zijn uitstraling paste 
goed bij de politieke cultuur van de jaren zeventig, waarin het afleggen van regen-
ten- en notabelengedrag door politici en bestuurders en het versterken van me-
dezeggenschap van burgers twee kanten van dezelfde medaille waren, namelijk 
van het streven om politiek toegankelijker te maken.9

 Het beeld van de ‘aanraakbare burgemeester’ bleef hangen.10 Verdiende hij het 
standbeeld dat tien jaar na zijn overlijden werd onthuld? Mogelijk was hij in een 
verkiezing van de populairste naoorlogse Rotterdamse burgemeester inderdaad 
bovenaan geëindigd. Maar deze biografie corrigeert het bestaande beeld van Van 
der Louw in dat opzicht. Hij was weliswaar een populaire burgemeester, maar 
zijn betekenis voor de ontwikkeling van de stad op de langere termijn was gering. 
In tegenstelling tot zijn voorganger Wim Thomassen en zijn opvolger Bram Pe-
per drukte Van der Louw geen duidelijke stempel op het beleid van het stadsbe-
stuur. Dat het standbeeld er toch staat, is het resultaat van de inzet van mensen 
die zich persoonlijk of politiek verbonden voelen met Van der Louw of de perio-
de-Van der Louw. De Stichting Eerbetoon André van der Louw, die geld bijeen-
bracht voor het kunstwerk, werd bijvoorbeeld voorgezeten door Hans Kombrink, 
die tot Van der Louws coterie van bevriende partijgenoten behoorde. Het initia-
tief voor dit bijzondere eerbetoon kwam uit de hoek van de Rotterdamse PvdA. 
De hoogtijdagen van de sociaaldemocraten in de Rotterdamse gemeentepolitiek 
vielen samen met de jaren waarin Van der Louw burgemeester was.
 Veranderde Van der Louw als bestuurder van een rebel in een regent? Het 
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was een verwijt dat Han Lammers als wethouder van Amsterdam regelmatig te 
horen kreeg vanwege zijn soms autoritaire opstelling.11 Van der Louw was een 
prominent voorbeeld van een Nieuw Linkser die zich in luttele jaren ontwik-
kelde tot een belangrijke figuur in de top van de partij.12 Als burgemeester van 
Rotterdam en minister maakte hij bovendien deel uit van het politiek-bestuur-
lijke establishment. In die hoedanigheid raakte hij zijn rebelse haren kwijt en 
kwamen zijn verbindende eigenschappen, waar hij ook eerder al blijk van had 
gegeven, nadrukkelijker naar voren. Dat betekende niet dat Van der Louw als 
bestuurder ook regentesk gedrag ging vertonen, als daaronder wordt verstaan 
dat hij het bestuur op afstand hield van de bevolking of bestuurlijke arrogantie 
uitstraalde.13 Als burgemeester wilde Van der Louw juist bijdragen aan het ver-
kleinen van de afstand tussen burger en bestuur. Onder regentesk gedrag kan 
ook nepotisme of vriendjespolitiek worden verstaan. Als bestuurder probeerde 
Van der Louw zich te omringen met mensen die hem vertrouwd waren. En met 
Nieuw Links, de Steenwijkgroep en latere clubs werden pogingen ondernomen 
om politieke geestverwanten op invloedrijke posities te krijgen. Dit was even-
wel niet gericht op eigen gewin, maar maakte deel uit van de politieke strijd in 
de PvdA. Van der Louw was wel een bestuurder die het ‘pragmatisme van het 
meebuigen’ verstond, ook dat kan als een kenmerk van een regentenmentaliteit 
worden beschouwd.14 Dat bleek bijvoorbeeld toen hij zich als minister sterk 
maakte voor een meer realistische opstelling van de PvdA. Dat kwam bij Van 
der Louw evenwel niet voort uit een regenteske vorm van bestuurlijk lijfsbe-
houd, maar uit veranderende politieke denkbeelden. Hij maakte zich er in zijn 
eigen partij niet populair mee.
 In dialoog met politieke vrienden schoof Van der Louw aan het begin van de 
jaren tachtig op naar het politieke midden. Als Nieuw Linkser verkondigde hij 
nog dat spelen op de ‘haalbare kaart’ in de politiek slechts het conservatisme 
versterkte. Ten tijde van zijn ministerschap pleitte hij in de PvdA juist voor een 
‘nieuw realisme’ in tijden van economische crisis. Met zijn gedurfde gemeen-
schapstakenplan stuitte hij echter op fel verzet in zijn eigen partij. Dat hij daar-
bij in conflict raakte met partijvoorzitter Van den Berg illustreert hoezeer hij 
verwijderd was geraakt van de politieke lijn die hij in de jaren zeventig had 
voorgestaan. Van den Berg deed in feite wat Van der Louw eerder als partij-
voorzitter voor ogen had gestaan, namelijk de PvdA omvormen tot een actie-
partij en het linkse profiel van de partij bewaken. Van der Louw sprak zich uit 
tegen de in zijn ogen intolerante cultuur in de PvdA, waarin weinig ruimte was 
voor afwijkende ideeën. Het probleem was volgens hem dat het invloedrijke 
middenkader geen afspiegeling was van de PvdA-leden, maar, in zijn woorden, 
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vooral bestond uit ‘zeer-linksen’, ‘hoger-opgeleiden’ en ‘beter gesitueerden’.15 
Het was evenwel niet zonder ironie dat mede door Nieuw Links het middenka-
der veel macht had gekregen én dat in het kielzog van de vernieuwingsbewe-
ging veel radicale, hoogopgeleide leden actief werden in de PvdA.
 Van der Louw kwam in 1981 als kroonprins naar Den Haag, maar bleek op 
het moment suprême, na de val van het kabinet, niet over de killersmentaliteit 
te bezitten om Den Uyl aan de kant te schuiven. Net als de andere PvdA-minis-
ters adviseerde hij de partijleider weliswaar op te stappen, maar het initiatief 
trok hij niet naar zich toe. Ook op andere momenten, bijvoorbeeld vooraf-
gaand aan het kabinetsbesluit om af te zien van de provincie Rijnmond, viel op 
dat Van der Louw geen vechter was, maar afwachtte in de hoop dat het goed 
zou komen. Zou hij een goede PvdA-leider zijn geweest? Mogelijk had hij het 
als lijsttrekker goed gedaan. Tijdens zijn ministerschap waren er al peilingen 
die suggereerden dat hij een stemmentrekker was. Zijn afkeer van het parle-
mentaire werk was echter zonder meer problematisch. Nog afgezien daarvan 
had hij als PvdA-leider ook het minister-presidentschap moeten kunnen ver-
vullen. Dat zou waarschijnlijk te hoog gegrepen zijn geweest voor Van der 
Louw. Daarvoor waren zijn inhoudelijke inbreng en werkkracht als bestuurder 
te gering. Zijn gebrek aan expertise op sociaal-economisch en financieel vlak 
was bovendien een groot nadeel geweest, zeker ten tijde van de economische 
crisis van de jaren tachtig.
 Zijn politieke momentum was na zijn ministerschap voorbij, ook nadat de 
partij onder leiding van Kok alsnog de aansluiting met het politieke midden 
zocht. Van der Louw stond toen al aan de zijlijn. De club rondom Van der 
Louw viel uiteen, mede als gevolg van een conflict met Peper. Hij probeerde in 
1986 met de Mozartclub een nieuw overleg te creëren, maar dat initiatief was 
geen lang leven beschoren. Hij bekleedde toen al geen formele positie meer in 
of namens de partij. Ten tijde van de wao-crisis kwam hij met een zeer opmer-
kelijk voorstel aan Kok, dat, hoe kon het anders, voortkwam uit een informeel 
overleg buiten de kaders van de partij. Probeerde hij in 1991 te doen wat hij in 
1982 had nagelaten, namelijk het leiderschap van de PvdA naar zich toe trek-
ken? Het had er alle schijn van dat hij daartoe een poging wilde wagen, maar 
uiteindelijk toch niet durfde door te zetten. In plaats van het voorstel zelf open-
baar te maken, legde hij het vergaande plan voor vernieuwing voor aan Kok, 
die het onmiddellijk afserveerde. Dit betekende het definitieve politieke einde 
van Van der Louw. Ook zijn bestuurlijke carrière, die zich in de jaren tachtig en 
negentig nog uitstrekte over vele bestuurstafels, kende na zijn burgemeester-
schap in Rotterdam weinig hoogtepunten meer. Hij manifesteerde zich als een 
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deeltijdbestuurder op afstand. Toch kreeg hij als voorzitter van de nos, na acht 
ambteloze jaren, alsnog een prestigieuze bestuurlijke post. Maar ook het sluit-
stuk van zijn bestuurlijke loopbaan draaide uit op een deceptie.
 De mentale afstand van Van der Louw tot de PvdA, de partij waar hij als 
publieke figuur zo nauw mee verbonden was geweest, werd ten tijde van de 
paarse kabinetten nog groter. Hij zag als buitenstaander vooral ideologische 
vervlakking en kille technocratische politiek. Dat stak in zijn ogen scherp af 
tegen de beleving van politiek in de periode waarin hij zelf zijn hoogtijdagen 
vierde. Van der Louw bleef PvdA-lid tot zijn overlijden in 2005, maar hij zocht 
aan het einde van zijn leven voor sociaaldemocratische bezieling en gemeen-
schapszin zijn toevlucht tot zijn herinneringen.
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In 2014 begon ik aan dit onderzoek, als promovendus verbonden aan het Bio-
grafie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (rug). Opgeleid tot histori-
cus had ik mij tot dat moment vooral beziggehouden met Nederlandse en 
Duitse politieke en culturele geschiedenis van de negentiende en twintigste 
eeuw. Ik wilde de biografie van Van der Louw graag schrijven, niet alleen om-
dat hij een markante persoonlijkheid was met een veelzijdige loopbaan in me-
dia, politiek en bestuur, maar ook omdat zijn leven op allerlei manieren raakte 
aan aspecten uit het verleden die mij interesseren, zoals de geschiedenis van de 
sociaaldemocratie, jongerencultuur en naoorlogse politieke en culturele ont-
wikkelingen. Ook het gegeven dat hij politiek-bestuurlijk actief was op zowel 
nationaal als lokaal (Rotterdams) niveau, vond ik boeiend.
 Het werk van een biograaf is in veel opzichten gelijk aan dat van een histori-
cus. Beiden doen historisch onderzoek, formuleren onderzoeksvragen, bestude-
ren archiefmateriaal, passen bronnenkritiek toe en maken gebruik van annotatie. 
Het genre biografie beschouw ik als een vorm van geschiedschrijving, al is het 
een specifieke tak binnen de breed geschakeerde geschiedwetenschap.1 Ondanks 
de vele overeenkomsten onderscheidt een biograaf zich tegelijkertijd van andere 
historici door het historische onderwerp dat centraal staat bij het genre biografie: 
een mensenleven. Met de biografische onderzoeksmethode wordt het verleden 
niet onderzocht op het niveau van collectieve verbanden en abstracte maatschap-
pelijke structuren, maar op het concrete niveau van het individuele leven. Niet de 
PvdA of cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig, maar 
André van der Louw staat centraal in dit onderzoek. Het individuele en het col-
lectieve of structurele niveau zijn uiteraard geen gescheiden werelden. De aan-
trekkingskracht van het genre ligt voor een deel in het zicht dat in biografieën, via 
het leven van een individu, wordt geboden op collectieve verbanden en grotere 
historische ontwikkelingen. Maar de meerwaarde van het genre ligt bovenal in 
het onderscheidende perspectief op het verleden, zowel op het individu dat cen-
traal staat als op de kringen waarin die zich bewoog.2
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 Ik heb er bewust voor gekozen om het gehele leven van Van der Louw te 
onderzoeken. Door inzicht te bieden in zijn persoonlijke achtergrond, het ge-
zin waarin hij opgroeide, zijn activiteiten in de ajc, zijn betrokkenheid bij ont-
wikkelingen in de jongerencultuur in de jaren zestig en aspecten van zijn pri-
véleven ontstaat een beeld van zijn persoonlijke achtergrond. Van der Louws 
publieke leven kon zo van een persoonlijke dimensie worden voorzien, een 
essentieel aspect van het genre.3 Door het publieke en het persoonlijke in één 
biografisch verband te bezien ontstaat een beter begrip van de publieke figuur 
Van der Louw. Dat hij de dossiers die hij als burgemeester van Rotterdam mee 
naar huis nam ’s avonds meestal in zijn tas liet zitten, en zich liever met de 
krant op schoot voor de televisie nestelde dan met beleidsstukken achter zijn 
bureau, helpt om te begrijpen wat voor bestuurder hij was. Ik heb in deze bio-
grafie laten zien dat Van der Louw als persoon en bestuurder evenzeer gety-
peerd werd door andere eigenschappen dan door zijn weerzin tegen het door-
nemen van dossiers, zoals zijn communicatieve en sociale vaardigheden. Dat 
de verhoudingen tussen Van der Louw en de Rotterdamse havenbaronnen ver-
beterden door openhartige gesprekken in de late uurtjes tijdens buitenlandse 
reizen was bijvoorbeeld evenzeer kenmerkend. Het typeerde zijn gerichtheid 
op persoonlijke relaties. Het biografische perspectief, dat zijn leven als geheel 
in beeld brengt, helpt juist om verschillende kanten van iemands persoonlijk-
heid te belichten. Herkenbare eigenschappen kwamen scherper naar voren 
door zijn functioneren in verschillende functies en rollen te onderzoeken. 
 Van der Louw wordt in deze biografie niet alleen als Nieuw Linkser of als 
burgemeester van Rotterdam bezien. De verschillende fases worden in de sa-
menhang van zijn leven geplaatst. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe de rollen die 
hij in de loop der tijd invulde zich tot elkaar verhielden. Niet alleen continuïteit 
en veranderingen kunnen zo in beeld worden gebracht, maar ook de wissel-
werking en spanningen tussen de verscheidene rollen en functies.4 Zo wordt 
bijvoorbeeld duidelijk op welke manier Van der Louw zich ontwikkelde van 
een rebelse Nieuw Linkser die ageerde tegen het establishment tot een hoogge-
plaatst bestuurder die zelf deel uitmaakte van de gevestigde orde. Ik heb gepro-
beerd duidelijk te maken dat het daarbij niet alleen om verandering van functie 
en context draaide, maar ook om de veranderingen in de manier waarop Van 
der Louw invulling gaf aan de functies die hij bekleedde, bijvoorbeeld tijdens 
zijn periode als burgemeester van Rotterdam.
 De meerwaarde van de biografische onderzoeksmethode ligt niet alleen in 
een nieuw totaalperspectief op het leven van de protagonist, maar ook in het 
licht dat wordt geworpen op de kringen waarin Van der Louw zich bewoog. 
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Door het politieke en bestuurlijke bedrijf vanuit het perspectief van de deelne-
mer te onderzoeken ontstaat een andere kijk op politieke geschiedenis dan 
doorgaans in niet-biografisch onderzoek. Het deelnemersperspectief helpt de 
biograaf om naast de formele functies en instituties ook oog te hebben voor 
informele verbanden en informele macht. Bij Van der Louw speelde die infor-
mele dimensie een essentiële rol. Gedurende zijn gehele actieve loopbaan voer-
de hij overleg buiten de formele kaders van de partij met politieke vrienden als 
Wim Meijer, Bram Peper, Hans Kombrink en Jan Nagel. Door Van der Louw 
centraal te stellen en zijn politieke en bestuurlijke loopbaan in zijn geheel in 
kaart te brengen werd duidelijk hoezeer die clubjes gedurende een lange perio-
de een rol speelden bij de strijd om de macht en de koers in de PvdA. Gaande 
het onderzoek raakte ik ook steeds meer doordrongen van de grote betekenis 
van deze kringen voor zijn eigen positie in de partij. Het overleg ging niet al-
leen over politieke ontwikkelingen, strategie en inhoud, maar ook over zijn 
eigen mogelijkheden. Uit deze biografie blijkt hoezeer Van der Louw dankzij 
de mensen om hem heen kon uitgroeien tot potentiële opvolger van Den Uyl. 
Deze informele kringen vormen de sleutel tot zijn politieke functioneren en 
zijn relatie tot de partij.
 Het deelnemersperspectief, dat zicht biedt op het politieke en bestuurlijke 
bedrijf vanuit het perspectief van de deelnemende actor, is daarnaast geschikt 
om het belang van persoonlijke factoren in politiek en bestuur uit te lichten. De 
betekenis van vriendschap en rivaliteit, sympathie en antipathie wordt inzich-
telijk gemaakt, als ze tenminste niet alleen in anekdotische zin, maar ook in een 
bredere context van politieke strijd of functioneren worden geplaatst. Deze 
biografie thematiseert bijvoorbeeld de complexe verhouding tussen Van der 
Louw en Den Uyl. Die relatie werd niet alleen getekend door hun politieke 
denkbeelden en de posities die zij bekleedden of ambieerden, maar ook door 
hun persoonlijke verhouding.
 De vraag in hoeverre een persoon onderscheidend was en zijn omgeving be-
invloedde is wezenlijk voor de biografische methode.5 In biografieën is vaak meer 
oog voor diversiteit binnen collectieve verbanden of organisaties dan bij een in-
stitutioneel perspectief.6 Van der Louw wordt in deze biografie niet gepresen-
teerd als een typische representant van bijvoorbeeld de ajc, Hitweek of Nieuw 
Links, ik heb juist ook willen laten zien in welke opzichten Van der Louw afweek 
binnen deze verbanden en op welke manier hij een stempel heeft kunnen druk-
ken op zijn omgeving. Een meerwaarde van de biografische methode komt daar-
naast voort uit het gegeven dat een leven als een natuurlijk bindmiddel tussen 
verschillende kringen fungeert. Hierdoor worden in een biografie sociale contex-
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ten met elkaar in verband gebracht, die in niet-biografisch onderzoek veelal ge-
scheiden blijven.7 Door Van der Louws werkzaamheden voor jongerentijdschrif-
ten, zijn baan bij de vara en zijn betrokkenheid bij Nieuw Links worden in deze 
biografie bijvoorbeeld de politieke en culturele ontwikkelingen in de jaren zestig 
in samenhang bezien. De biografische methode biedt zo de mogelijkheid om op 
het concrete niveau van het individu de verbanden en wisselwerking tussen het 
politieke en culturele domein te onderzoeken.8

In deze biografie heb ik een beeld geschetst van André van der Louw, zijn le-
vensloop, de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid en zijn wapenfeiten in het 
publieke domein. Ook zijn invloed en betekenis in politiek en bestuur heb ik 
willen onderzoeken. Deze biografie is geen weerslag van een streven naar vol-
ledigheid, geen uitputtende levensbeschrijving met zo veel mogelijk feitelijkhe-
den, maar het resultaat van de in de inleiding geformuleerde onderzoeksvra-
gen en thematische accenten en van interpretatie.9 De zoektocht naar 
verschuivingen en de verklaring van veranderingsprocessen was daarbij een 
belangrijke uitdaging, bijvoorbeeld als het ging om Van der Louws ontwikke-
ling van rebelse PvdA’er naar een hooggeplaatste bestuurder en zijn politieke 
deconfiture in de jaren tachtig.10

 Behalve het in de inleiding geschetste beeld van Van der Louw in de histo-
riografie en de necrologieën die in 2005 verschenen, waren ook zijn eigen, au-
tobiografisch getinte geschriften een startpunt voor het onderzoek. Hij schreef 
geen autobiografie, waarin hij zijn eigen leven reconstrueerde, een beeld gaf 
van zijn levensloop en zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Wel publiceerde 
hij memoires, ‘herinneringen van een ooggetuige, zonder al te veel zelfanalyse 
of aandacht voor het private’.11 In deze boeken creëerde Van der Louw een beeld 
van zichzelf en de rol die hij in verschillende contexten speelde. Ook sommige 
interviews zijn vanuit het perspectief van zelfrepresentatie interessant. De boe-
ken die Van der Louw publiceerde dekken niet zijn hele leven of loopbaan en 
verschillen behoorlijk van karakter. Het in 1974 verschenen Rood als je hart is 
in de eerste plaats een geschiedenis van de ajc, die Van der Louw doorspekte 
met persoonlijke ervaringen en opvattingen. De in 2002 gepubliceerde co-
lumns in Op de huid van de tijd zijn te typeren als memoires-light, een bunde-
ling lichtvoetige, korte terugblikken en beschouwingen. Opvallend is de wee-
moed die in beide boeken doorklinkt over de teloorgang van de rode familie, 
een nostalgie naar de sociaaldemocratische gemeenschapszin van weleer. Deze 
boeken zetten mij op het spoor om bij het onderzoek naar zijn band met de 
sociaaldemocratische beweging aandacht te besteden aan die nostalgische ge-
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voelens: wanneer gaf Van der Louw voor het eerst blijk van dergelijke weemoe-
dige sentimenten en hoe verhielden deze emoties zich tot zijn inzet voor ver-
nieuwing binnen de rode familie, zoals zijn betrokkenheid bij Nieuw Links en 
zijn inzet als PvdA-voorzitter om de partij op te laten gaan in een brede pro-
gressieve volkspartij?
 De Rode Hoed en andere verhalen, over de zogenoemde ‘bende van vier’ en 
de nasleep daarvan, is een heel ander soort boek. Het is een persoonlijk verslag 
van de gebeurtenissen die op het moment van verschijnen, in 1992, nog maar 
net achter hem lagen. Het zijn memoires die Van der Louw heet van de naald 
optekende. Hij had een duidelijk doel met dit boek: de beschuldigingen van 
een couppoging aan zijn adres ontkrachten. Het was voor mij reden te meer 
om het door Van der Louw gecreëerde zelfbeeld van de sociaaldemocraat, die 
met de beste bedoelingen en zonder persoonlijke ambities de PvdA uit de crisis 
wilde redden, kritisch tegen het licht te houden.
 Het relativeren van zijn persoonlijke ambities sprak evenzeer uit zijn met 
hulp van Tom Pauka geschreven memoires over Nieuw Links, die postuum 
verschenen onder de titel De razendsnelle opmars van Nieuw Links.12 Ook in 
interviews gedurende zijn loopbaan beweerde hij regelmatig door anderen 
naar voren te zijn geschoven of te zijn gevraagd voor functies en dat hij zelf niet 
zo’n behoefte voelde om hogerop te komen.13 In deze biografie laat ik zien dat 
de steun van bevriende partijgenoten op veel momenten belangrijk is geweest 
in zijn loopbaan, maar dat Van der Louw ook persoonlijk ambitieus was. Al bij 
de ajc en de vara gaf hij duidelijk blijk van een drang om zich te doen gelden, 
om een vooraanstaande rol te spelen. In zijn boek over Nieuw Links valt bo-
vendien op dat Van der Louw steeds nadrukkelijk de weerstand van Den Uyl 
tegen Nieuw Links beschrijft. In een artikel uit 1985 probeerde hij het beeld te 
corrigeren dat Den Uyl Nieuw Links wilde integreren in de PvdA. Anet Bleich 
betoogt dit in haar biografie van Den Uyl ook. Er waren harde botsingen en 
Den Uyl wilde de invloed van Nieuw Links beperkt houden, maar hij wilde 
tegelijkertijd zeer stellig de groepering erbij houden.14 Het was voor mij een 
extra aansporing om die relatie tussen Nieuw Links en Van der Louw enerzijds 
en Den Uyl anderzijds nauwkeurig te onderzoeken.
 Tot slot wil ik hier kort ingaan op de manier waarop ik mij bij mijn onder-
zoek heb laten inspireren door historisch onderzoek dat zich richt op politieke 
cultuur, een richting die opkwam in de jaren tachtig en negentig van de vorige 
eeuw.15 Deze benadering van politieke geschiedenis stelt historici in staat zich 
te richten op politieke vormen en noties van politiek, en op de vraag hoe deze 
vormen en noties in de loop der tijd veranderen. Met name het concept politie-
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ke (en bestuurlijke) stijl bleek van waarde voor mijn onderzoek. Het gaat bij 
stijl om een min of meer samenhangend patroon van uitingen, houdingen en 
handelingen. Het concept kan gebruikt worden om oog te krijgen voor ken-
merken van groepen, zoals een politieke partij, parlement of regering, of een 
bepaalde context of periode.16 Bij mijn onderzoek naar Van der Louw heb ik 
het bovenal gebruikt om zijn persoonlijke stijl te doorgronden, bijvoorbeeld in 
de wijze waarop hij zich presenteerde als burgemeester, door zijn retoriek, 
toon, uitstraling of kleding. Zijn optreden als burgemeester, en dat geldt net zo 
goed voor de andere politieke en bestuurlijke functies en rollen die hij vervul-
de, kan niet los worden gezien van de institutionele context waarin hij optrad. 
Juist door de regels en conventies van de context, de politieke en bestuurlijke 
cultuur in ogenschouw te nemen krijgt het onderzoek naar stijl meer zeggings-
kracht.17 Het ribfluwelen pak dat Van der Louw droeg was juist opmerkelijk 
omdat hij het bij zijn installatie als burgemeester droeg. Een duidelijke stijl 
contrasteert altijd met andere stijlen. Bij Van der Louw wordt dat bijvoorbeeld 
helder door hem te vergelijken met zijn voorganger als burgemeester van Rot-
terdam, Wim Thomassen.
 Stijl is niet alleen een kwestie van uiterlijk, een marginaal randverschijnsel 
dat tegenover de inhoud staat. Het vormt integendeel een integraal onderdeel 
van het politieke handelen.18 Met Nieuw Links streed Van der Louw bijvoor-
beeld niet alleen voor een radicalere inhoudelijke koers, maar voerde in sa-
menhang daarmee ook strijd over de wijze waarop politiek bedreven diende te 
worden, hoe de PvdA zich diende op te stellen en wat democratische politiek 
inhield. Van der Louw benadrukte zelf het verband tussen vorm en inhoud. 
Het was niet voor niets dat hij in 1968 voorzitter werd van de Presentatieraad. 
Als perschef van de vara was communicatie en beeldvorming zijn dagelijkse 
metier. ‘Er bestaat een direkte relatie tussen vorm en inhoud, tussen presentatie 
en beleid,’ luidde de eerste van een reeks door Van der Louw ingebrachte stel-
lingen voor een PvdA-bijeenkomst in 1968. Dat de PvdA zich qua programma 
onderscheidde, moest ook duidelijk worden in het optreden en handelen van 
de sociaaldemocraten, in de houding ten opzichte van andere partijen. Het 
moest afgelopen zijn met het ‘ondoorzichtige Haagse politieke spel’.19

 Ook Van der Louws eigen stijl van optreden, bijvoorbeeld als burgemeester, 
hangt samen met de vraag naar zijn opvatting over politiek of bestuur. Al in 
zijn installatierede in 1974 gaf hij aan de kloof tussen bestuur en burger te wil-
len verkleinen en hij probeerde daar in de jaren die volgden op verscheidene 
manieren vorm aan te geven. Zijn stijl hing dus samen met zijn kijk op het 
ambt en het stadsbestuur, al valt zijn stijl ook niet los te zien van zijn persoon. 
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Hij slaagde erin over te komen als een toegankelijke en communicatieve burge-
meester omdat hij geen gekunstelde indruk maakte. In het hoofdstuk over zijn 
burgemeesterschap wordt ook duidelijk dat Van der Louws opvattingen over 
politiek en bestuur goed pasten bij die van het PvdA-college waar hij leiding 
aan gaf en dat zijn stijl moet worden bezien in de politieke context van de jaren 
zeventig.
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Woord van dank

Bijna vijf jaar nadat ik begon aan het onderzoek ligt deze biografie er nu als 
resultaat. Graag wil ik degenen bedanken die mij in het kader van mijn onder-
zoek, op wat voor manier dan ook, behulpzaam zijn geweest. Mijn dank gaat 
uit naar de mensen die ik voor deze biografie heb mogen interviewen, sommi-
gen meer dan eens. Hun namen staan elders in dit boek vermeld. In het bijzon-
der wil ik de directe familieleden van André van der Louw bedanken: zijn twee 
zonen Milan en Pétar en zijn zus Wil van der Louw. Zij stonden mij uitgebreid 
te woord, lieten allerlei documenten zien en namen de moeite om vele foto’s ter 
illustratie van de biografie op te zoeken, veel meer dan er uiteindelijk zijn op-
genomen. Er zijn biografen die zich dicht op de huid gezeten weten door fami-
lieleden, ik prijs mij gelukkig met de medewerking en het vertrouwen dat ik 
van jullie kant gevoeld heb.
 Een speciaal woord van dank wil ik ook richten aan de mensen die mij do-
cumenten en ander waardevol materiaal ter beschikking stelden voor mijn on-
derzoek. Zo kreeg ik van Hans Kombrink onder meer zijn politiek dagboek uit 
1981 ter inzage en heeft Wim Meijer de briefwisseling van de Mozartclub voor 
mij opgediept. Saskia Stuiveling, die in 2017 onverwacht overleed, gaf mij haar 
map met papierwerk over de Hollandse Fabians mee. Verder wil ik bedanken 
voor het ter beschikking stellen van foto’s, krantenknipsels, interviewopnamen 
en ander materiaal: Greetje Roelofszen, Martha Kortman-van der Laan, Mieke 
de Groen, Jan Nagel, Werner Paans, Bert Bakker, Philip van Praag, Mariana 
Perry, de redactie van het televisieprogramma Andere Tijden en de vara.
 Ook de medewerkers van de archieven waar ik mijn onderzoek heb verricht 
ben ik erkentelijk voor hun behulpzaamheid, vooral de mensen van de studie-
zalen van het iisg en het Stadsarchief Rotterdam en Ad van den Berg van de 
vara. Van het Stadsarchief Rotterdam wil ik met name directeur Jantje Steen-
huis en Wilma van Giersbergen hartelijk bedanken. Zij waren vanaf het aller-
eerste begin bij het onderzoek betrokken.
 Grote dank ben ik verschuldigd aan mijn promotoren Hans Renders (hoogle-
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raar geschiedenis en theorie van de biografie aan de rug en directeur van het 
Biografie Instituut), Gerrit Voerman (hoogleraar ontwikkeling en functioneren 
van het Nederlandse en Europese partijstelsel aan de rug en directeur van het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen) en Paul van de Laar (bij-
zonder hoogleraar geschiedenis van Rotterdam aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam en directeur van het Museum Rotterdam). Van begin tot eind hebben zij 
mij begeleid bij mijn onderzoek. Hoofdstuk na hoofdstuk spraken wij af, in Gro-
ningen, Rotterdam of ergens halverwege, en steeds kon ik mijn voordeel doen 
met hun nauwgezette commentaar, waardevolle suggesties en aanmoedigingen 
en rake opmerkingen. Zonder hun inzet had deze biografie er nu niet gelegen.
 Daarnaast wil ik hier graag mijn collega’s van het Biografie Instituut noe-
men. In de eerste plaats Jonne Harmsma, met wie ik op allerlei plekken, van 
congressen en cafés tot festivals, van gedachten heb gewisseld over de biografie 
en andere zaken. Ook mijn medepromovendi Binne de Haan, die een mooi 
proefschrift schreef over het biografische genre, en David Veltman, biograaf 
van de Vlaamse kunstenaar Felix de Boeck, waren fijne collega’s. Goede herin-
neringen heb ik verder aan de interessante studiemiddagen en gezellige eten-
tjes met de buitenpromovendi van Biografie Instituut. Ook Tom, Ruben, Lau-
rien, Niké, David, Desiree en Merit, met wie ik de lunchbijeenkomsten van 
Geschiedenis rond de Middag organiseerde, wil ik bedanken voor hun gezel-
ligheid. Daarnaast wil ik de collega’s en promovendi van het icog en de gradu-
ate school van de Rijksuniversiteit Groningen bedanken, met name Marijke 
Wubbolts, Gorus van Oordt en Jan-Wouter Zwart. Buiten Groningen wil ik de 
medepromovendi en docenten van de Onderzoeksschool Politieke Geschiede-
nis bedanken, in het bijzonder Margit van der Steen. Verder bedank ik hier Dik 
Verkuil voor de interessante uitwisselingen over Van der Louw en Den Uyl, en 
zijn nuttige opmerkingen bij enkele hoofdstukken. En Edo Schreuders voor 
zijn commentaar bij de eerste hoofdstukken. Ook de medewerkers van uitgeve-
rij Prometheus wil ik hierbij hartelijk bedanken voor hun inzet.
 Ik wil ten slotte mijn vrienden en familie bedanken, voor de interesse die zij 
toonden in mijn onderzoek, maar vooral ook voor de steun die zij mij op aller-
lei manieren gaven de afgelopen jaren. In het bijzonder wil ik hier mijn ouders 
en schoonouders noemen, die keer op keer voor mij en mijn gezin klaarston-
den. Lena en Alma, jullie kunnen nu nog niet lezen, maar deze biografie zal 
voor mij altijd verbonden blijven met de eerste jaren van jullie leven. Tot slot 
wil ik Esther bedanken, voor alle support en het lezen en becommentariëren 
van de eerste versie van alle hoofdstukken, voor alle uren, dagen en weekenden 
waarop ik dankzij jou kon doorwerken aan dit boek en voor nog veel meer.
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1 Jeugd
 1.1 Familiearchief Van der Louw.
 1.2 Collectie Martha Kortman-van der Laan.
 1.3 Familiearchief Van der Louw.

2 Voorop in de jeugdbeweging
 2.1 t/m 2.4 Familiearchief Van der Louw.

3 Journalistieke aspiraties
 3.1 Collectie iisg.
 3.2 Collectie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
 3.3 Familiearchief Van der Louw.

4 Perschef, politiek en popmuziek
 4.1 Collectie Werner Paans.
 4.2 vara-archief.

5 Nieuw Links
 5.1 Fotograaf Eric Koch, na, Anefo, cco.
 5.2 Fotograaf Eric Koch, na, Anefo, cco.
 5.3 na, Anefo, cco.
 5.4 na, Anefo, cco.
 5.5 Fotograaf Eric Koch, na, Anefo, cco.
 5.6 Fotograaf Dick Coersen, anp.

6 Partijvoorzitter
 6.1 Collectie iisg.
 6.2 Fotograaf Rob Mieremet, na, Anefo, cco.
 6.3 Fotograaf Ben Hansen, anp.
 6.4 anp.

7 Het kabinet-Den Uyl 
 7.1 Fotograaf […] Punt, na, Anefo, cco.
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 7.2 Fotograaf Hans Peters, na, Anefo, cco.
 7.3 Fotograaf Cor Mulder, anp.
 7.4 Collectie Jan Nagel.
 7.5 Fotograaf Lida Iburg, collectie Hans Kombrink.

8 Burgemeester van Rotterdam
 8.1 Fotograaf Rob Mieremet, na, Anefo, cco.
 8.2 Fotograaf Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam, cco.
 8.3 Fotograaf Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam, cco.
 8.4 Fotograaf Henk Hartog, familiearchief Van der Louw.
 8.5 Fotograaf Ton den Haan, Nederlands Fotomuseum.
 8.6 Familiearchief Van der Louw.
 8.7 Fotograaf Hans Peters, na, Anefo, cco.
 8.8 Fotograaf Koen Suyk, na, Anefo, cco.

9 Verkeerd gegokt
 9.1 Fotograaf Lida Iburg, collectie Hans Kombrink.
 9.2 Familiearchief Van der Louw.
 9.3 Fotograaf Rob C. Kroes, na, Anefo, cco.
 9.4 Fotograaf Marcel Antonisse, na, Anefo, cco.
 9.5 Fotograaf Hans van Dijk, na, Anefo, cco.
 9.6 Fotograaf Marcel Antonisse, na, Anefo, cco.
 9.7 Fotograaf Rob C. Kroes, na, Anefo, cco.

10 Op een dood spoor
 10.1 Fotograaf Rob C. Kroes, na, Anefo, cco.
 10.2 anp.
 10.3 Fotograaf Rob C. Kroes, na, Anefo, cco.
 10.4 Fotograaf Rob C. Kroes, na, Anefo, cco.
 10.5 Fotograaf Rob Bogaerts, na, Anefo, cco.
 10.6 Collectie Mieke de Groen.

11 Politiek uitgerangeerd
 11.1 Collectie Hans Kombrink.
 11.2 Fotograaf Hans Steinmeier, anp.

12 Onmachtig nos-voorzitter
 12.1 Fotograaf Bob Bronshoff, familiearchief Van der Louw.
 12.2 Fotograaf Marcel Antonisse, anp.
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61 Jan Meilof, Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de ajc 1918-1959, Stichting 

Beheer iisg: Amsterdam 1999, p. 8; Hartveld e.a., De Arbeiders Jeugd Centrale, p. 229.
62 ‘Enkele punten inzake de verhouding tot de afdeling Den Haag’, aan de leden van het 

hoofdbestuur, 6-2-1956, iisg, Collectie ajc, inv.nr. 981.
63 ‘Resumé van bespreking tussen Bureau van het Hoofdbestuur ajc en Dagelijks Bestuur 

ajc fed. den Haag in de federatie-kamer van de PvdA Den Haag op 20 december 1955’, 
iisg, Collectie ajc, inv.nr. 1813.

64 ‘Aantekeningen Federatiebestuursvergadering 9 jan. 1956’, iisg, Collectie ajc, inv.nr. 1813.
65 ‘Rapport over de situatie en ontwikkeling in afdeling Den Haag sinds 2 januari 1956’, 

aan de leden van het hoofdbestuur, 6-2-1956, iisg, Collectie ajc, inv.nr. 981; dagboek-
aantekeningen 16-1-1956 en 30-1-1956, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 8.

66 Brief van Jan van der Hoeven, ‘Brieven voorafgaand aan de d.b.-vergadering van 12 
dec. [1955]’, iisg, Collectie ajc, inv.nr. 1813.

67 ‘Brief aan H.B.’, 29-2-1956, iisg, Collectie ajc, inv.nr. 1813.
68 Rooie Kool, juni 1956.
69 ‘Resumé d.b. vergadering 4 maart 1957’, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 12.
70 Brief van Ab Toet aan André van der Louw, 28-9-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.

nr. 13-2.
71 Dagboekaantekening 1-9-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
72 ‘Aantekeningen Federatiebestuursvergadering 9 jan. 1956’, iisg, Collectie ajc, inv.nr. 

1813.
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73 Brief van André van der Louw, ‘Brieven voorafgaand aan de d.b.-vergadering van 12 
dec. [1955]’, iisg, Collectie ajc, inv.nr. 1813.

74 ‘Resumé van bespreking tussen Bureau van het Hoofdbestuur ajc en Dagelijks Bestuur 
ajc fed. den Haag in de federatie-kamer van de PvdA Den Haag op 20 december 1955’, 
iisg, Collectie ajc, inv.nr. 1813.

75 Rapportage aan het hoofdbestuur ajc getiteld ‘Slotbeschouwing en konklusie’, 13-2-
1956, iisg, Collectie ajc, inv.nr. 981.

76 Dagboekaantekening 23-2-1956, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 8.
77 ‘Rapport kommissie “Den Haag”’, 7-6-1956 en ‘Brief van het hoofdbestuur aan het be-

stuur en de leden van de ajc-afdeling Den Haag’, 21-6-1956, iisg, Collectie ajc, inv.nr. 
981.

78 Dagboekaantekening 22-7-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
79 Dagboekaantekening 28-7-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
80 Van der Louw, Op de huid van de tijd, p.153-158.
81 Hartveld e.a., De Arbeiders Jeugd Centrale, p. 214-230.
82 Samenvatting van de inleiding van Den Uyl in De Kern 26 (1956) 7, p. 106-108. 
83 Dagboekaantekening 15-9-1956, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 8.
84 ‘Openingsrede van Maurits van Haalen op het congres’, in: De Kern 27 (1957) 3, p. 59-

63.
85 ‘Ons Arnhemse congres (11 en 12 mei 1957)’, in: De Kern 27 (1957) 3.
86 Brief van W.J. van Dalen aan André van der Louw, 14-5-1957, iisg, Archief Van der 

Louw, inv.nr. 12.
87 Rooie Kool juli/augustus 1957.
88 Prik (mededelingenblad van de Haagse soos) februari 1960.
89 Dagboekaantekening 31-12-1956, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 8; interview met 

Wil van der Louw op 6-2-2015; interviews met Corinna de Weerdt in vpro-radiopro-
gramma vpro Vrijdag, het interview, 25-10-1974 en Het Vrije Volk 26-10-1974.

90 Dagboekaantekening 13-2-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
91 Dagboekaantekening 27-5-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
92 Dagboekaantekening 4-7-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
93 Interview met Corinna van der Louw-de Weerdt in Het Vrije Volk 26-10-1974.
94 Dagboekaantekening 25-7-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
95 ‘Enige kanttekeningen bij de gesprekken over een nieuwe organisatie’, ongedateerd 

(waarschijnlijk medio 1957), iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 12.
96 Hartveld e.a., Arbeiders Jeugd Centrale, p. 230-234.
97 Dagboekaantekening 27-4-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
98 Hartveld e.a., De Arbeiders Jeugd Centrale, p. 233-234; ‘Enige kanttekeningen bij de 

gesprekken over een nieuwe organisatie’, ongedateerd (waarschijnlijk medio 1957), 
iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 12; ‘Beschrijvingsbrief Buitengewoon Kongres 
A.J.C., 24 mei 1958’, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 13-1; Wim de Jong, Van wie is 
de burger? Omstreden democratie in Nederland, 1945-1985, dissertatie ru Nijmegen 
2014, p. 139.

99 Dagboekaantekening 27-1-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
100 Citaat in Vorm, serie 3 (1959) 9.
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101 Hartveld e.a., Arbeiders Jeugd Centrale, p. 234.
102 Vorm, serie 2 (1958) 6.
103 ‘De betekenis van het “Begin”werk, toespraak door André v.d. Louw op zondagmorgen 

1 maart gehouden’, Vorm, serie 3 (1959) 6.
104 Dagboekaantekening 1-3-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
105 ‘Draaiboek Pinksterfeest 1959 Ran-D-Voe’, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 13-3; 

dagboekaantekeningen 17 t/m 21-5-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
106 Notulen van hb-vergadering Begin op 6-6-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 

13-4; Bericht van het hb Begin, 2-10-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 13-4; 
Bespreking van hb Begin met de Pinkster-enquêtekommissie op 4-4-1960, iisg, Ar-
chief Van der Louw, inv.nr. 14.

107 Van der Louw, Rood als je hart, p. 153.
108 André van der Louw, ‘Beter een gat dan een lap’, Socialistisch Perspectief 15-6-1957.
109 Vorm, serie 4 (1961) 11.
110 ‘Vlugschrift. Vluchtige notities van het Begin-secretariaat’ (zomer 1959), iisg, Archief 

Van der Louw, inv.nr. 13-4.
111 ‘Inventarisatie Jongerenwerk Begin’, ongedateerd (waarschijnlijk medio 1959), iisg, Ar-

chief Van der Louw, inv.nr. 13-4.
112 Ronnie de Pauw, ‘Vergaderingsimpressies’, in: Vorm, serie 4 (1960) 3; notulen van 

hb-vergadering Begin op 26-3-1960, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 14.
113 Notulen van hb-vergadering Begin op 26-3-1960, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 

14.
114 Folder en draaiboek van het teenagerfestival, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 14.
115 Notulen van hb-vergadering Begin op 12-12-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 

13-5.
116 Congresbeschrijving voor de Algemene Vergadering van Begin op 12 en 13-3-1960, 

iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 13-5.
117 Notulen van hb-vergadering Begin op 26-3-1960, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 

14.
118 Agenda en toelichting bij de Algemene Vergadering van Begin, 3 en 4-2-1962, iisg, 

Archief Jeugd en Jongerencentrum Ruimte, inv.nr. 163.
119 Hans van der Werf, ‘De les van pinksteren ’60’, in: Vorm, serie 4 (1960) 7/8, p. 10-14; 

Het Vrije Volk 11-6-1960.
120 Blaadje met aantekeningen van Van der Louw uit mei 1958, iisg, Archief Van der 

Louw, inv.nr. 13-1.
121 Ronnie de Paauw, ‘Beginnelingen…’, in: Vorm, serie 4 (1960) 7/8, p. 15-17.
122 Agenda en toelichting bij de Algemene Vergadering van Begin, 3 en 4-2-1962, iisg, 

Archief Jeugd en Jongerencentrum Ruimte, inv.nr. 163.
123 Agenda en toelichting bij de Algemene Vergadering van Begin, 3 en 4-2-1962, iisg, 

Archief Jeugd en Jongerencentrum Ruimte, inv.nr. 163.
124 Hartveld e.a., De Arbeiders Jeugd Centrale, p. 235-236; De Jong, Van wie is de burger?,  

p. 139.
125 André van der Louw, ‘Een rode roos voor…’, Vriendschap juli/augustus 1952.
126 Dagboekaantekening 13-6-1956, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 8.
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127 Dagboekaantekening 29-3-1956, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 8.
128 André van der Louw, ‘Koos Vorrink, romanticus in crisistijd’, Bespreking van  

C.H. Wiedijk, Koos Vorrink, Intermediair, 4-7-1986, p. 39-41.
129 Ach ja, januari 1956; dagboekaantekeningen 31-12-1956 en 27-1-1959, iisg, Archief Van 

der Louw, inv.nr. 8 en 9.
130 André van der Louw, ‘Beter een gat dan een lap’, Socialistisch Perspectief 15-6-1957.
131 ‘Enige kanttekeningen bij de gesprekken over een nieuwe organisatie’, ongedateerd 

(waarschijnlijk medio 1957), iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 12.
132 Dagboekaantekening 20-5-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
133 Dagboekaantekening 12-11-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.

3 Journalistieke aspiraties 

01 Van der Louw, ‘Geluk was heel gewoon’, p. 80; ‘Tony van Verre ontmoet...’, vara-radio, 
15-1-1989, Collectie Beeld en Geluid. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Van der Louw het 
Instituut voor Perswetenschappen met een diploma heeft verlaten. Hij bewaarde al zijn 
getuigschriften en diploma’s, maar een dergelijk bewijs van een cursus journalistiek is 
niet aangetroffen. Ook in zijn personeelsdossier bij de vara is hierover niets vermeld, 
terwijl andere opleidingen wel bekend waren bij de vara. Personeelsdossier A.A. van 
der Louw, Archief vara. 

02 iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 18-21.
03 Dagboekaantekening 9-7-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
04 Dagboekaantekening 17-12-1957, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 8.
05 Personeelsdossier A.A. van der Louw, Archief vara; ‘Tony van Verre ontmoet...’,  

vara-radio, 15-1-1989, Collectie Beeld en Geluid.
06 Dagboekaantekeningen 14-5-1958 en 27-6-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
07 Dagboekaantekeningen 29-7-1958 en 2-7-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
08 Dagboekaantekeningen 14-10-1958, 3-2-1959 en 21-4-1959, iisg, Archief Van der Louw, 

inv.nr. 9.
09 Dagboekaantekeningen 11-9-1958 en 24-4-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
10 Dagboekaantekeningen 4-1-1958, 19-4-1958 en 5-7-1958, iisg, Archief Van der Louw, 

inv.nr. 9.
11 Dagboekaantekeningen 27-8-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
12 Wijfjes, vara, p. 171-194.
13 ‘Zozeer heeft m’n hart je lief….’, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 17-1.
14 Sabrina P. Ramet, Balkan Babel. The disintegration of Yugoslavia from the death of Tito 

to the fall of Milošević, 4e ed.;Westview Press: Boulder 2002, p. 5-6.
15 Dagboekaantekening 21-7-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
16 Dagboekaantekeningen 15-7-1958 en 17-7-1958, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
17 ‘Zozeer heeft m’n hart je lief….’, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 17-1.
18 Dagboekaantekeningen 27-8-1958, 1-9-1958, 1-10-1958 en 29-1-1959, iisg, Archief Van 

der Louw, inv.nr. 9.
19 Interview met Wil van der Louw op 6-2-2015.
20 Interview met Werner Paans op 15 december 2015.
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21 Personeelsdossier A.A. van der Louw, Archief vara.
22 Van der Louw, ‘Geluk was heel gewoon’, p. 81; tekst zonder titel beginnende met ‘Op 

het ministerie van Oorlog…’, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 17-1.
23 Dagboekaantekeningen 11-2-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
24 Dagboekaantekeningen 11-2-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
25 De vier nummers zijn te vinden in het iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 17-1.
26 Wim Zaal, ‘Jongerentijdschriften 1955-1961’, De Nieuwe Taalgids 55 (1962), p. 172-177.
27 Zaal, ‘Jongerentijdschriften 1955-1961’.
28 ‘Een verhaal van een soldaat’, Rooie Kool maart 1954; gedicht ‘Ketterjacht’, Rooie Kool 

december 1955.
29 André van der Louw, ‘bevrijdingsdag’, ½ bh² mei 1959, p. 6-7.
30 André van der Louw, ‘notekraker-suite’, ½ bh² april 1959, p. 1-3.
31 Disciplinering is een van de repertoires die Wim de Jong in zijn dissertatie over demo-

cratie in het naoorlogse Nederland onderscheidt. Het disciplineringsrepertoire speelt 
in de fase van de wederopbouw een belangrijke rol. Het staat in het teken van een or-
delijke representatieve democratie, waarin burgers de politiek grotendeels overlaten 
aan politici, die in een competitie om de macht verwikkeld zijn. Naast disciplinering 
onderscheidt De Jong de repertoires van diversiteit, saamhorigheid, het libertaire re-
pertoire en het repertoire van politisering. De Jong, Van wie is de burger?

32 Dagboekaantekeningen 30-1-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
33 Het Oudgriekse woord ‘politeia’ is afgeleid van ‘polis’ (stadstaat) en heeft verschillende 

betekenissen, zoals ‘burgerrechten’ en ‘regeringsvorm’. Het is ook de titel van het be-
kendste werk van Plato, vertaald als De Staat.

34 Dagboekaantekeningen 10-2-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
35 André van der Louw, ‘vreemdelingen in politeia’, ½ bh² juni 1959, p. 1-7.
36 Dagboekaantekeningen 29-1-1959, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
37 Friese Koerier 12-11-1960; De Tijd/De Maasbode 12-11-1960; Espresso (vara-televisie), 

12-11-1960, Collectie Beeld en Geluid.
38 Friese Koerier 12-11-1960. De nummers van Twen/Taboe zijn in boekvorm opnieuw 

uitgebracht: Twen/Taboe integrale heruitgave, Peter van der Velden: Amsterdam 1981.
39 Brief van Van der Louw aan M. Smedts, d.d. 8-1-1960, iisg, Archief Van der Louw, inv.

nr. 13.
40 Mathieu Smedts, ‘Uit het dagboek van een twijfelaar’, Vrij Nederland 13-2-1960.
41 De eerste drie nummers verschenen als bijlage van het studententijdschrift Student im 

Bild, daarna werd Twen in West-Duitsland als zelfstandig tijdschrift uitgebracht.
42 Detlef Siegfried, Time is on my side. Konsum und Politik in der westdeutschen Jugend-

kultur der 60er Jahre, Wallstein Verlag: Göttingen 2006, p. 283-294.
43 iisg, Archief Het Parool, inv.nr. 890.
44 André van der Louw, ‘Jeugdblad Twen: geschreven op de huid van de tijd’, Vrij Neder-

land 5-3-1960.
45 Brief van G.A. van Huis aan Noud van den Eerenbeemt, d.d. 21-6-1960, iisg, Archief 

Twen-Taboe, inv.nr. 5.
46 Bob van Opzeeland, ‘We zouden het weer doen… maar dan anders’, in: Twen/Taboe 

integrale heruitgave, Peter van der Velden: Amsterdam 1981, p. 7.
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47 Igor Cornelissen, Mathieu Smedts. De katholiek die Vrij Nederland redde, Nijgh & Van 
Ditmar: Amsterdam 2006. Vrij Nederland werd in die tijd ook nog financieel gesteund 
door De Centrale Arbeidsverzekeringsbank, het nvv en de PvdA.

48 Notulen van bestuursvergadering van Het Parool, 26-10-1960, privéarchief Hans Ren-
ders.

49 Brief van Van der Louw aan Almar Tjepkema, d.d. 4-8-1960, iisg, Archief Van der 
Louw, inv.nr. 44.

50 Memorandum door G.A. van Huis, d.d. 1-12-1960, iisg, Archief Het Parool, inv.nr. 
890.

51 Interview met Marinus van Raalte op 3-10-2014. Zie ook: Van Opzeeland, ‘We zouden 
het weer doen’, p. 7.

52 iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 44.
53 De vergadering van redactie en directie vond plaats nadat de drukker geweigerd had 

het betreffende artikel van Bibeb met bijbehorende foto’s af te drukken. De redactie en 
directie spraken zich tegenover de drukker eensgezind uit tegen deze censuur van de 
zijde van de drukker, maar na overleg tussen de drukkerijdirectie en Schekkerman 
besloot de laatste het artikel toch terug te trekken. Bibeb eiste hierop ook een ander 
voor Twen geschreven artikel terug. Hiermee stemde Schekkerman echter niet in en 
dit artikel werd tot woede van Bibeb toch in het eerste nummer geplaatst. Naar aanlei-
ding van deze affaire trok Ferdinandusse zich terug uit de redactie (notulen directie/
redactievergadering Uitgeverij Twen, 7-10-1960, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 
44; telefoongesprek met M.D. Ferdinandusse op 24 september 2014).

54 Brief van P.M. Smedts aan de redactie van Twen, d.d. 21-9-1960, iisg, Archief Van der 
Louw, inv.nr. 44.

55 Resumé t.a.v. Twen/Taboe door G.A. van Huis, d.d. 1-2-1961, iisg, Archief Het Parool, 
inv.nr. 890; brief van Almar Tjepkema aan J. Schekkerman, d.d. 1-2-1961, iisg, Archief 
Twen-Taboe, inv.nr. 7.

56 Het Vrije Volk 11-1-1961 en Het Parool 19-1-1961.
57 Interview met Werner Paans op 11-11-2014.
58 Notitie met mogelijke titels, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 44.
59 Schrijven van de directie van Het Parool, d.d. 25-2-1961, iisg, Archief Het Parool, inv.

nr. 890.
60 Zie bijvoorbeeld ‘Stand van zaken 8 november 1960’ en ‘Stand van zaken 15 november’, 

iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 44. Achter het geplande artikel over samenwonen 
staat ‘Door direktie bekeken. Met hr. Sm[edts] over gesproken.’

61 Brief van Simon Vinkenoog aan Van der Louw, d.d. 15-2-1961, iisg, Archief Van der 
Louw, inv.nr. 44. Marinus van Raalte herinnert zich ook Vinkenoogs betrokkenheid bij 
het blad. Interview Marinus van Raalte op 3-10-2014.

62 ‘Samen wonen “taboe”?’, Taboe 1 (1961) 3, p. 22.
63 Notulen van redactievergadering, 11-10-1960, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 44.
64 Joop van den Broek, ‘Is politiek alleen een zaak voor oude mannen?’, Taboe 1 (1961) 2, 

p. 46-49.
65 Brief van Van der Louw aan Almar Tjepkema, d.d. 4-8-1960, iisg, Archief Van der 

Louw, inv.nr. 44.
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66 Limburgs Dagblad 26-11-1960.
67 Zie voor de brieven van lezers aan de redactie van Twen/Taboe: iisg, Archief Twen/

Taboe, inv.nr. 1-4.
68 Haagse Post 22-7-1961.
69 Overzicht van reacties in de media op Twen/Taboe, iisg, Archief Het Parool, inv.nr. 

889 en 890.
70 Negen van de eenendertig adverteerders zeiden om die reden te zijn gestopt met het 

plaatsen van advertenties. Overzicht met reacties van adverteerders in Twen/Taboe, 
d.d. 13-4-1961, iisg, Archief Het Parool, inv.nr. 890.

71 Joan Hemels en Renée Vegt, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis 
en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie Deel 2B: 1945-1995, Otto Cramwinckel Uitge-
ver: Amsterdam 1997, p. 1080-1085.

72 Verslag van accountants Thijssen & Van Kieft, 1-2-1962, iisg, Archief Het Parool, inv.
nr. 889.

73 Verslag van accountants Thijssen & Van Kieft, 1-2-1962, iisg, Archief Het Parool, inv.
nr. 889. De exacte verkoopcijfers waren: nr. 1: 41.284; nr. 2: 24.783; nr. 3: 20.688; nr. 4: 
22.348.

74 Informatie afkomstig van distributeur Meulenhoff, iisg, Archief Het Parool, inv.nr. 
891.

75 Tekst beginnende met de woorden ‘Dit bestek laat geloof ik …’, iisg, Archief Van der 
Louw, inv.nr. 44.

76 Hans Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict, De Ar-
beiderspers: Amsterdam 1995, p. 151.

77 P. de Rooy, ‘Vetkuifje waarheen? Jongeren in Nederland in de jaren vijftig en zestig’, 
bmgn 101 (1986) 1, p. 76-94: 90.

78 Henk Kleijer en Ger Tillekens, ‘Het geluid van de jeugd. De romantiek van popmuziek’, 
in: Ger Tillekens (red.), Nuchterheid en nozems. De opkomst van de jeugdcultuur in de 
jaren vijftig, Coutinho: Muiderberg 1990, p. 205-221; Kitty de Leeuw, ‘Artistiekelingen’, 
in: Idem (red.), Jong! Jongerencultuur en stijl in Nederland 1950-2000, Waanders: Zwol-
le 2000, p. 68-103.

79 De Leeuw, ‘Artistiekelingen’.
80 F. ten Harmsen van der Beek, ‘Ooit in je leven voorover gelegen’, Twen 1 (1960) 1,  

p. 21-22.
81 Interview met Werner Paans op 11-11-2014; interview met Marinus van Raalte op 3-10-

2014.
82 Televisieprogramma Espresso (vara), 12-11-1960.
83 Interview met Marinus van Raalte op 3-10-2014; dagboekaantekeningen 1-3-1959, iisg, 

Archief Van der Louw, inv.nr. 9.
84 Notitie van een commissarissenvergadering van Het Parool, d.d. 2-9-1961, iisg, Ar-

chief Het Parool, inv.nr. 889. De cijfers met betrekking tot de exploitatie van Twen/
Taboe zijn te vinden in een verslag van accountants Thijssen & Van Kieft, 1-2-1962, 
iisg, Archief Het Parool, inv.nr. 889.

85 Brief van Van der Louw en Almar Tjepkema aan F. Günzel, d.d. 27-1-1962, iisg, Archief 
Van der Louw, inv.nr. 44. Günzel had in opdracht van Het Parool onderzoek gedaan 
naar de exploitatie van Twen/Taboe.
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Jan Stapel van het Nederlands Instituut voor Publiek Onderzoek aan Marcel van Dam, 
d.d. 3-3-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 37-1.

146 Dagboeknotities 9-3-1982 en 8-4-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
147 Dagboeknotities 23-10-1981 en 8-4-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 7 en 10.
148 Dagboeknotitie 10-3-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10. Zie ook: interview 

met Van der Louw voor televisieprogramma Andere Tijden, 2-8-2001, transcriptie in 
archief Andere Tijden (ntr/vpro).

149 Max van Weezel, ‘Het gesunde Volksempfinden van minister Van der Louw’, Vrij Ne-
derland 6-2-1982.

150 Martin van Amerongen, ‘Het wel en - vooral - het wee van socialistisch cultuurbeleid. 
De culturele doodzonden van André van der Louw’, Vrij Nederland 24-4-1982.

151 nrc Handelsblad 23-9-1981, 30-9-1981, 7-10-1981 en 14-10-1981. Komrij ging, op zijn 
bekende polemische wijze, in op een artikel dat Van der Louw met Paul Beugels 
schreef in februari 1981. Beugels was politiek adviseur van staatssecretaris Meijer op 
crm ten tijde van het kabinet-Den Uyl en kende Van der Louw van de Nederlandse 
Stichting Kunstzinnige Vorming. Zij bepleitten in het artikel onder meer dat een 
overheid die kunstenaars subsidieert, van hen iets terug mag verlangen, bijvoorbeeld 
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hun inzet in ‘allerhande sociale en culturele processen’. Zij wilden kunst zo dichter bij 
mensen brengen, in het bijzonder sociaal-economisch en -cultureel achtergestelde 
mensen, ten behoeve van hun emancipatie en creatieve ontplooiing (Paul Beugels en 
André van der Louw, ‘Over de vrijheid van de kunst’, iisg, Archief Van der Louw, inv.
nr. 17-2). Het artikel was nooit gepubliceerd, maar wel verspreid onder de leden van 
het landelijk PvdA-bestuur. Partijbestuurslid Bart Tromp speelde het artikel door aan 
Komrij, ‘in de verwachting dat hij woorden zou geven aan de brandende zorg waar-
mee het lezen van dit stuk mij [Tromp] […] had vervuld’. (Bart Tromp, ‘Taal, estheti-
ca en politiek. Over de trefzekerheid van een bepaald soort satire’, Maatstaf 32 (1984) 
11-12, p. 102-107.) In mei 1982 kreeg Van der Louw opnieuw kritiek te verduren vanwe-
ge deze tekst. Nadat hij de P.C. Hooftprijs aan Karel van het Reve had uitgereikt, 
richtte de laureaat in zijn dankwoord zijn pijlen op de inmiddels demissionaire mi-
nister van crm. De rede van Van het Reve werd afgedrukt in: nrc Handelsblad 19-5-
1982. Deze botsingen pasten in een breder kader waarin kunstenaars kritiek hadden 
op het ‘welzijnsgeïnspireerde kunstbeleid’ van linkse politici. Zie daarvoor: G.C. de 
Vries, ‘De proeftuin van de samenleving. Cultuurbeleid, 1965-1982’, in: Ido de Haan en 
Jan Willem Duyvendak (red.), In het hart van de verzorgingsstaat. Het ministerie van 
Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers (crm, wvc, vws), 1952-2002, Walburg Pers: 
Zutphen 2002, p. 131-151.

152 Welingelichte kringen (vpro-radio), 31-3-1982, Collectie Beeld en Geluid.
153 Interview met Jan Nagel op 10-1-2018.
154 nrc Handelsblad 27-3-1982 en 31-3-1982.
155 Trouw 30-3-1982.
156 Feike Salverda, J. van Tijn en Max van Weezel, ‘We kunnen veel voor de mensen doen, 

maar we kunnen niet voor de mensen stemmen’, Vrij Nederland 3-4-1982.
157 Dagboeknotities 31-3-1982 en 4-4-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10. Van der 

Louw zei later dat Nagel hem al begin februari had verteld een dergelijke peiling te 
willen houden. Volgens hem had hij Nagel er toen nog van kunnen overtuigen om de 
peiling over de Statenverkiezingen heen te tillen (De Tijd 11-6-1982).

158 Dagboeknotitie 7-2-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
159 Van Lith, Wim Meijer, p. 242; Van Kemenade, Wakken in het kroos, p. 86; Van Thijn, 

Kroonprinsenstrijd, p. 91.
160 Interview met Jos van Kemenade op 28-7-2017.
161 Jan Willem Brouwer, ‘De berg die een muis baarde. De formatie van het kabinet-Van 

Agt iii (1982)’, in: Carla van Baalen en Alexander van Kessel (red.), Kabinetsformaties 
1977-2012, Boom: Amsterdam 2016, p. 115-128: 115; Merriënboer, Bootsma en Van 
Grienten, Van Agt, p. 437.

162 Dagboeknotitie 6-4-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
163 Bleich, Joop den Uyl, p. 426; Bleich, Een partij in de tijd, p. 180.
164 Dagboeknotitie 22-4-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
165 Brouwer, ‘De berg die een muis baarde’, p. 115; Van Kemenade, Wakken in het kroos, p. 

57-60.
166 Interviews met Van der Louw in de Volkskrant 19-5-1982 en Nieuwsblad van het Noor-

den 19-5-1982.
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167 Interview met Van der Louw voor televisieprogramma Andere Tijden, 2-8-2001, trans-
criptie in archief Andere Tijden (ntr/vpro).

168 Interview met Van der Louw in Nieuwsblad van het Noorden 19-5-1982.
169 De Tijd 11-6-1982. Op het moment dat Van der Louw dit interview gaf (2 juni) wist hij 

nog niet definitief of Den Uyl opnieuw lijsttrekker zou worden.
170 Interview met Van der Louw in de Volkskrant 19-5-1982.
171 De onderstaande alinea’s over de nachtelijke bijeenkomst op het ministerie van voro 

zijn, indien anders aangegeven, gebaseerd op: Bleich, Joop den Uyl, p. 431-433 en Paul 
Ruigrok, ‘De lange nacht op Voro. Een reconstructie van de opvolging van Joop den 
Uyl’, Nieuwste Tijd 10 (2004) p. 24-32. Ook de weergegeven citaten zijn daaraan ont-
leend. Deze auteurs hebben inzage gekregen in de aantekeningen die Den Uyl tijdens 
de bijeenkomst maakte. Het iisg bemiddelde bij mijn herhaalde verzoeken tot inzage 
aan Saskia Noorman-Den Uyl, die het grootste deel van het archief beheert, maar die 
werden helaas afgewezen.

172 Interview met Jos van Kemenade op 28-7-2017.
173 Interview met Van der Louw voor televisieprogramma Andere Tijden, 2-8-2001, trans-

criptie in archief Andere Tijden (ntr/vpro).
174 Interview met Jos van Kemenade op 28-7-2017. In Den Uyls aantekeningen staat niets 

over de voorkeur van Van Kemenade. Uit de zeer beknopte dagboeknotities van Van 
der Louw blijkt inderdaad dat Van Kemenade een voorkeur uitsprak voor Kok (dag-
boeknotities 19-5-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10).

175 Interview met Wim Kok op 24-1-2018.
176 Dagboeknotitie 17-5-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
177 Interview met Van der Louw voor televisieprogramma Andere Tijden, 2-8-2001, trans-

criptie in archief Andere Tijden (ntr/vpro).
178 Interview met Van der Louw voor televisieprogramma Andere Tijden, 2-8-2001, trans-

criptie in archief Andere Tijden (ntr/vpro). 
179 Van Thijn, Kroonprinsenstrijd, p. 85 en 89; Bleich, Joop den Uyl, p. 432.
180 Interview met Van der Louw voor televisieprogramma Andere Tijden, 2-8-2001, trans-

criptie in archief Andere Tijden (ntr/vpro); interview met Ed van Thijn op 26-2-2016; 
interview met Jos van Kemenade op 28-7-2017.

181 Dagboeknotitie 25-6-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
182 Interview met Max van den Berg op 29-8-2017; Bleich, Joop den Uyl, p. 433-434.
183 De Volkskrant 1-6-1982; Nieuwsblad van het Noorden 1-6-1982; Van Lith, Wim Meijer, 

p. 249-250.
184 Dagboeknotitie 2-6-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
185 Interview met Van der Louw voor televisieprogramma Andere Tijden, 2-8-2001, trans-

criptie in archief Andere Tijden (ntr/vpro). Hij vertelde in het interview niet met wie 
hij over deze kwestie discussieerde.

186 Dagboeknotities 25-5-1982 en 2-6-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
187 Interview met Van der Louw in De Tijd 11-6-1982. Van der Louw had zijn twijfels over 

een kandidatuur voor de Tweede Kamer voor het eerst publiekelijk geuit in het radio-
programma Tros Kamerbreed op 22 mei 1982.

188 Dagboeknotitie 3-6-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
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189 Notulen pb-vergadering 4-6-1982, iisg, Archief PvdA, inv.nr. 27e.
190 Van Kemenade, Wakken in het kroos, p. 88-89. Den Uyl zei half juni tegen Van der 

Louw dat Van den Berg, partijsecretaris Wim van Velzen en de partijbestuursleden 
Felix Rottenberg en Stan Poppe druk op hem hadden uitgeoefend om Wim Kok met-
een als opvolger voor de lijst te vragen, wat Den Uyl had geweigerd (dagboeknotitie 
14-6-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10). Blijkens een reconstructie van de 
gebeurtenissen in Vrij Nederland weigerde Den Uyl dit omdat dan alle aandacht naar 
Kok zou uitgaan. Kok wilde op zijn beurt de fnv niet verlaten voor een ‘gewoon’ Ka-
merlidmaatschap en wees ook het aanbod af om als nummer laatst op de kieslijsten te 
komen, zodat hij bij terugtreden van Den Uyl naar de fractie kon komen (Vrij Neder-
land 12-6-1982). Over de mogelijkheid dat hij als nummer laatst op de lijst zou komen 
zei Kok: ‘Het kan best zijn dat een of andere inventieve geest dat toen heeft bedacht, 
het kan ook best zijn dat dat toen mijn oor heeft bereikt, maar dan weet ik zeker wat 
mijn reactie is geweest: geen sprake van.’ (Interview met Wim Kok op 24-1-2018).

191 Dagboeknotitie 14-6-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
192 Dagboeknotitie 15-6-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
193 Dagboeknotitie 19-6-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
194 Dagboeknotitie 20-6-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 10.
195 Vrij Nederland 12-6-1982.
196 Van der Louw, Op de huid van de tijd, p. 116.
197 Interview met Van der Louw in De Groene Amsterdammer 22-1-1986. Van der Louw 

beweert in het interview dat hij dacht dat hij samen met Van Thijn, Van Kemenade en 
Van Dam tot een collectief leiderschap zou komen, waarbij eenieder zou opereren in 
de rol die hem het best paste. Volgens Meijer speelde het collectieve leiderschap aan 
het begin van de jaren zeventig, maar tien jaar later niet (interview met Wim Meijer op 
20-10-2017).

198 Campagneoverzicht Van der Louw, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 37-3.
199 Overzicht van uitgebrachte PvdA-voorkeursstemmen per kieskring, iisg, Archief Van 

der Louw, inv.nr. 37-3. Na lijsttrekker Den Uyl behaalde Van der Louw de meeste voor-
keursstemmen in één kieskring, namelijk Rotterdam (20.374). In alle kieskringen sa-
men kreeg Van Dam (44.454) meer voorkeursstemmen dan Van der Louw (38.533), 
maar Van Dam stond in tien kieskringen op de kieslijst en Van der Louw op zes.

10 Op een dood spoor

01 Brief van Elisabeth Schmidt aan Van der Louw, d.d. 18-6-1982, iisg, Archief Van der 
Louw, inv.nr. 37-2.

02 Interview met Bram Peper op 11-1-2017; interview met Wim Meijer op 11-10-2016; Van 
Lith, Wim Meijer, p. 263.

03 Brief van André van der Louw aan CdK in Zuid-Holland Maarten Vrolijk, d.d. 10-11-
1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 49-1.

04 André van der Louw, Als de dood voor Rijnmond, Kreits: Rotterdam 1985, p. 2.
05 Telefoongesprek met Jetta Klijnsma op 11-1-2018. Klijnsma was Van der Louws per-

soonlijk medewerker als Tweede Kamerlid.
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06 Interview met Leni Van Rijn-Vellekoop op 15-11-2017. Van der Louw kreeg bezoek van 
Rob Suurendonk, voorzitter van de PvdA-fractie in de Rijnmondraad, en Leni van 
Rijn-Vellekoop, gecommitteerde namens de PvdA in het Dagelijks Bestuur van Rijn-
mond.

07 Het Vrije Volk 12-11-1982.
08 Aldus Joop den Uyl in een brief aan Jos van Kemenade van 1-10-1983, afgedrukt in Van 

Kemenade, Wakken in het kroos, p. 105.
09 Interview met Van der Louw in Haagse Post 7-5-1983; brief van Joop den Uyl aan Van 

der Louw, d.d. 11-11-1982, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 37-4; Van der Louw, Als 
de dood, p. 2.; brief van Van der Louw aan Piet Slijkerman, d.d. 27-1-1983, iisg, Archief 
Van der Louw, inv.nr. 38-1.

10 Handelingen Tweede Kamer 1-2-1983.
11 Toby Witte, Tussen Coolsingel en Binnenhof. Stadsregionale capriolen in Rotterdam 

Rijnmond, Sdu Uitgevers: Den Haag 2002, p. 21-27, 53-56; D.J. Elzinga en R. van de 
Scheur, ‘De geschiedenis van de bestuurlijke reorganisatie’, in: D.J. Elzinga (red.), Regi-
onaal bestuur in Nederland, Samson H.D. Tjeenk Willink: Alphen aan den Rijn 1995,  
p. 18-58: 20-41.

12 Handelingen Tweede Kamer 2-2-1983.
13 Het Vrije Volk 4-3-1983 en 12-3-1983.
14 Notulen vergadering Rijnmondraad 18-4-1983, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 49-

1.
15 Interview met Bram Peper op 11-1-2017.
16 Van Osch, Bram Peper, p. 168.
17 Interview met Bram Peper op 11-1-2017; op de brief met de uitnodiging aan Van der 

Louw om de opening van de Anton Pieck-tentoonstelling in Rotterdam te komen ver-
richten schreef hij ‘gedelegeerd aan Bram Peper’ (iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 
37-4). Uiteindelijk verrichtte hij de opening toch, zie het verslag in Het Vrije Volk 27-
11-1982. In juni 1983 opende Van der Louw bijvoorbeeld de manifestatie ‘Delfshaven 
Maritiem ’83’ en stelde daarbij een nieuwe brug officieel in gebruik (Het Vrije Volk 
10-6-1983).

18 Notulen vergadering Rijnmondraad 18-4-1983, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 49-1.
19 Citaat van Van der Louw in Witte, Tussen Coolsingel en Binnenhof, p. 63.
20 Notulen van vergaderingen commissie-Van der Louw in sr, Archief sba, inv.nr. 1830.
21 Het Vrije Volk 17-8-1978 en 10-11-1978; Witte, Tussen Coolsingel en Binnenhof, p. 64.
22 olr-notitie ‘Zuid-Holland, Rijnmond en de splitsing. Tussenstand per 1 maart 1983’, 

iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 49-1; Witte, Tussen Coolsingel en Binnenhof, p. 65-
67.

23 Notulen vergadering Rijnmondraad 18-4-1983, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 49-1.
24 ‘Spoorboek splitsing Zuid-Holland’ opgesteld door het olr, mei 1983, na, Archief olr 

(3.17.18), inv.nr. 5462.
25 Interview met Leni van Rijn-Vellekoop op 15-11-2017.
26 Interview met Bart van der Hart op 19-12-2017.
27 Brief van Ad Oele (olr-voorzitter van 1978 tot 1982) aan CdK Zuid-Holland Maarten 

Vrolijk, d.d. 15-10-1982, na, Archief olr (3.17.18), inv.nr. 5464.
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28 Interview met Bart van der Hart op 19-12-2017.
29 Van der Louw, Als de dood, p. 29.
30 Interview met Mieke de Groen-Quispel op 26-1-2018.
31 Witte, Tussen Coolsingel en Binnenhof, p. 67-68; Brief van minister Rietkerk aan de 

Tweede Kamer, d.d. 2-5-1984, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 49-2.
32 Interview met Bram Peper op 11-1-2017.
33 Brief van Van der Louw aan het db van het olr, d.d. 22-11-1983, na, Archief olr 

(3.17.18), inv.nr. 2667; ‘Standpunten van het college van b&w [van Rotterdam] t.a.v. de 
splitsing van Zuid-Holland’, nota van het olr, d.d. 8-2-1985, iisg, Archief Van der 
Louw, inv.nr. 49-2.

34 ‘Peper laat Rijnmond vallen’, Het Vrije Volk 15-11-1983.
35 Het Vrije Volk 8-12-1983.
36 Interview met Van der Louw in Voorwaarts 2 (1982) 13-14.
37 Interview met Bart van der Hart op 19-12-2017.
38 Interview met Bram Peper op 11-1-2017. Van der Louw stuurde Peper naar aanleiding 

van diens ineenstorting in 1990-1991 (zie Van Osch, Bram Peper, p. 195-198) een boek, 
wat Peper als een ‘teken van nabijheid’ opvatte. Peper liet aan Van der Louw weten ‘een 
hernieuwd contact’ zeer op prijs te stellen. Er vond een gesprek plaats, maar dit leidde 
uiteindelijk niet tot een herstel van de vriendschap. (Brieven van Bram Peper aan Van 
der Louw, d.d. 24-1-1991 en 18-2-1991, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 48-3); inter-
view met Jan Nagel op 25-11-2015; interview met Maurice Koopman op 21-9-2016.

39 Interview met Leni van Rijn-Vellekoop op 15-11-2017; interview met Bart van der Hart 
op 19-12-2017.

40 ‘Verslag van gesprek tussen minister, staatssecretaris van BiZa en een delegatie van het 
db van Rijnmond op 4-5-1984’, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 49-2; Brief van B en 
W Rotterdam aan de Min. van BiZa en de Vaste Kamercommissie voor BiZa, d.d. 14-
3-1984, na, Archief olr (3.17.18), inv.nr. 5466; Witte, Tussen Coolsingel en Binnenhof,  
p. 68-70.

41 Bijvoorbeeld: door Van der Louw ondertekende brief van het olr aan de leden van de 
Tweede Kamer, d.d. 29-5-1984, na, Archief olr (3.17.18), inv.nr. 5466; interview met 
Van der Louw in nrc Handelsblad 25-5-1984; opiniestuk door Van der Louw in de 
Volkskrant 19-6-1984.

42 Van der Louw, Als de dood, p. 33.
43 Interview met Bart van der Hart op 19-12-2017. cda-Tweede Kamerlid Wim Mateman 

vertelde later aan Van der Hart dat het linkse imago van Rijnmond voor hem de reden 
was om tegen de splitsing te stemmen.

44 Witte, Tussen Coolsingel en Binnenhof, p. 70-71.
45 Interview met Leni van Rijn-Vellekoop op 15-11-2017; interview met Bart van der Hart 

op 19-12-2017.
46 Brief van Van der Louw aan oud-burgemeester van Amsterdam Ivo Samkalden, d.d. 

8-5-1985, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 49-3.
47 Verslag van overleg tussen delegatie van min. van BiZa en db van olr op 13-6-1985 en 

Verslag van overleg tussen minister, Gedeputeerde Staten Zuid-Holland en db van olr 
op 9-9-1985, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 49-3.
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48 In oktober en november 1985 plaatste het olr advertenties in Het Vrije Volk, nrc Han-
delsblad, de Volkskrant en Trouw.

49 Gedane Zaken (kro-televisie), 12-1-1986, Collectie Beeld en Geluid.
50 Conceptversie uit februari 1989 van een door Otto van de Vijver geschreven artikel 

voor Binnenlands Bestuur Management over organisatievernieuwing en integratie van 
Rjinmond, iisg, Archief Van der Louw, inv.nr. 51.

51 Wijfjes, vara, p. 454.
52 Van der Louw zei in 1997 dat hij, toen hij nog Rijnmondvoorzitter was, door het kabi-

net gevraagd werd om nos-voorzitter te worden, maar dat hij daarvoor bedankte (in-
terview met Van der Louw in Elsevier 25-10-1997).

53 Interview met Van der Louw in nrc Handelsblad 22-2-1986.
54 Interview met Van der Louw in nrc Handelsblad 22-2-1986.
55 Brief van Joop den Uyl aan Van der Louw, d.d. 26-2-1986, iisg, Archief Van der Louw, 

inv.nr. 50.
56 Brief van Van der Louw aan J.W. de Boer, d.d. 25-6-1987, iisg, Archief Van der Louw, 

inv.nr. 51.
57 Interview met Wim Meijer op 11-10-2016.
58 Joop van der Reijden, Van Leids laken tot Gooise matras, Aspekt: Soesterberg 2008,  

p. 217. Volgens Van der Reijden was Van der Louw niet eens de nummer twee na zijn 
gesprek met de vertrouwenscommissie. Van der Reijden beweert dat premier Lubbers 
desondanks Van der Louw wilde benoemen, vanwege een deal met PvdA-leider Kok. 
De benoeming van Van der Louw bij de nos zou in die afspraak gekoppeld zijn aan de 
benoeming van oud-staatssecretaris Gerrit Brox (cda) tot burgemeester van Eindho-
ven. Brinkman ging daar echter niet mee akkoord. In 1988 werd Jos van Kemenade 
(PvdA) de nieuwe burgemeester van Eindhoven.

59 Van der Louw was onder meer bestuurslid van Foster Parents Nederland (1983-1993), 
voorzitter van Sponsors voor de Kunst (1983-1988), voorzitter van de commissie Her-
structurering Stukgoed Rotterdamse Haven (1985-1986), voorzitter van het Platform 
voor Informatie en Technologie Rijnmond (1986-1988), president-commissaris van 
Het Vrije Volk (1988-1990), voorzitter van het platform-hdtv (1989-1994), voorzitter 
van de stuurgroep Regionaal Overleg Amsterdam (1990-1991) en president-commissa-
ris van Stadion Feyenoord (1990-2004).

60 Het Vrije Volk 17-5-1983; Het Parool 17-5-1983.
61 De Telegraaf 14-5-1984.
62 Telefoongesprek met Jan Huijbregts op 15-2-2018; interview met Van der Louw in 

Haagse Post 6-7-1985.
63 Telefoongesprek met Jan Huijbregts op 15-2-2018; nrc Handelsblad 17-3-1983; Het Pa-

rool 17-5-1983.
64 Interview met Leni van Rijn-Vellekoop, 15-11-2017; Van der Louw, Op de huid van de 

tijd, p. 130. 
65 Interview met Van der Louw in Het Parool 24-11-1984.
66 Interview met Van der Louw in nrc Handelsblad 30-7-1983 en de Volkskrant 4-2-1984.
67 Telefoongesprek met Jan Huijbregts op 15-2-2018.
68 Telefoongesprek met Jan Huijbregts op 15-2-2018.
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69 Interview met Van der Louw in Het Parool 24-11-1984.
70 Interview met Karel Jansen (secretaris-penningmeester van de spelersvakbond vvcs) 

in nrc Handelsblad 20-8-1988; artikel in nrc Handelsblad 2-11-1988; telefoongesprek 
met Jan Huijbregts op 15-2-2018.

71 nrc Handelsblad 13-10-1986 en 25-11-1986.
72 Interview met Van der Louw in Nieuwsblad van het Noorden 3-1-1987.
73 Nieuwsblad van het Noorden, 29-10-1987; nrc Handelsblad 29-10-1987; Het Vrije Volk 

29-10-1987.
74 Auke Kok, 1988: Wij hielden van Oranje, Thomas Rap: Amsterdam 2008, p. 7-29.
75 De Volkskrant 8-3-1989; nrc Handelsblad 8-3-1989.
76 Jan Boers, Waterdragers in de woestijn. Media-advisering 1988-1995, Mediaraad: Den 
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André van der Louw (1933-2005) was one of the most important peo-
ple in the PvdA (the Dutch Labor party) in the second half of the 
sixties, the seventies, and the early eighties. His political career began 
in 1966, when he argued for a more radical program and more dem-
ocratic politics with Nieuw Links (New Left), a movement of renewal 
within the party. He quickly joined the ranks of the party leadership. 
He was the party’s chair from 1971 to 1974, followed by seven years 
as the mayor of Rotterdam. Becoming mayor was the culmination of 
his career. Owing to his charisma and demeanor, he would soon be 
touted as a serious contender to succeed Joop den Uyl as the political 
leader of the Social Democrats. Van der Louw was 48 years old when 
he made the move from Rotterdam into national politics in 1981. He 
became minister of Culture, Leisure, and Social Work, and seemed 
primed to realize his status as crown prince. His gamble went wrong. 
The center-left Van Agt-Den Uyl cabinet collapsed after merely eight 
months, and Van der Louw disappeared from the political scene. His 
attempts to play any significant role in the PvdA after that failed.
 In this biography, I aim to retrace how Van der Louw became one 
of the hopeful successors to Joop den Uyl as the political leader of 
the Social Democratic party and why he ultimately failed to realize 
his status as crown prince. The central research questions were: what 
was his influence and significance, particularly with regards to the 
PvdA and Rotterdam? How did his political ideas develop and what 
role did he play in the power struggles within the PvdA? And why 
did Van der Louw lose momentum in the eighties? Other key topics 
included the informal political clubs that Van der Louw was part 
of, his style of politics and government, his ambiguous relationship 
with the Social Democratic movement, the so-called ‘red family’, 
and the relation between politics and culture in his life. 
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 Van der Louw grew up in a simple social environment in The 
Hague. His father, an active unionist, laid the groundwork for his 
interest in socialism. When he was twelve, he joined the Arbeiders 
Jeugd Centrale (Workers’ Youth Center), a youth movement with so-
cialist roots. After he graduated from high school, he started work-
ing at the age of seventeen. In his twenties, he asserted himself as 
an ambitious, enterprising young man with leadership qualities. He 
became a central figure of the ajc in The Hague and a member of its 
national leadership. He had pronounced ideas on how the organi-
zation ought to be modernized and wanted to give new impetus to 
the movement. Van der Louw opposed paternalism and wanted to 
create a space in which young people and their ideas could thrive. 
These ideas also originated in Twen/Taboe, an independent youth 
magazine he founded in 1960.
 Although he opposed ‘pillarization’ with Twen/Taboe, he main-
tained close ties to the red family. Van der Louw was a member of 
the ajc for thirteen years, joined the PvdA as a young adult, and be-
gan working for the socialist broadcasting station vara at the age of 
twenty-three. Both at home and in the ajc, he grew up with socialist 
traditions, such as celebrating Labor Day on May 1. Throughout his 
life, he longed for a spirit of community in politics. Despite that, he 
was not married to tradition at all cost. He was committed to mod-
ernizing both the ajc and the PvdA, even if it happened at the ex-
pense of its socialist identity. It was the connection to the goings-on 
of his time, to a new generation, to new developments that would 
bring back the spirit of community and inspiration.
 Jan Nagel, a colleague of his at vara, introduced Van der Louw 
to Nieuw Links in 1966. He quickly assumed a central position in 
the movement. He was a talented, inspirational speaker with a calm 
yet confident demeanor that made clear he could not be blindsided 
easily. In the second half of the sixties, Van der Louw resembled a 
revolutionary, staging a rebellion against the establishment on sever-
al fronts. At vara, where he had climbed the ranks to become press 
chief, he fought for employee participation. As editor of the youth 
magazine Hitweek (1965-1969), he promoted an alternative youth 
culture keen to break free from a middle-class mentality that was 
parochial and patronizing. With Nieuw Links, he tried to radicalize 
and democratize the PvdA, to allow it to connect with a younger 
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generation, and to initiate a process of polarization in Dutch poli-
tics. To Van der Louw, the cultural, societal, and political aspects of 
the modernization he pursued were strongly intertwined: democra-
tization, space for the individual to develop freely and to refuse to 
conform, a critical attitude toward authority.
 When a struggle for power broke out in the PvdA, Van der Louw 
all but openly attacked Den Uyl and the others. At the same time, he 
seemed willing to make and defend compromises in his role as lead-
er of Nieuw Links if continued participation in the political process 
required it. It was for that reason that he was important to the inte-
gration of Nieuw Links into the PvdA. The internal power struggle 
dragged on for years until party leader Den Uyl and Nieuw Links 
moved toward each other in the early seventies. There was little love 
lost between them, but it worked. During Van der Louw’s time as 
chair, from 1971 to 1974, the PvdA managed to connect with a young-
er generation. Van der Louw promoted an internal culture of debate 
and became the face of the party’s modernization. The PvdA became 
the largest party and joined the government in 1973. Den Uyl ben-
efited from his party’s newly found fervor, which was partly due to 
Van der Louw’s flamboyancy. It was, however, mostly Den Uyl who 
still appealed to the more traditional Social Democratic rank and 
file – a crucial factor in the PvdA’s electoral success of the seventies.
 As party chair, Van der Louw had set his sights on the modern-
ization of politics. He aimed to reduce the distance between citizens 
and politicians by restructuring the PvdA and making it a par-
ty of action, but did not succeed. His commitment to a merger of 
the PvdA and other movements to form a broad progressive party 
proved to be a dead end, in part owing to resistance from within the 
PvdA. The progressive collaboration he promoted alongside others 
ultimately laid the foundation for the Den Uyl cabinet. Contrary to 
what his rebellious image may have conveyed, Van der Louw was no 
dogmatic ideologue. As chair of the PvdA, he built bridges in the 
party leadership and, during the formation of the Den Uyl cabinet in 
1973, he remained loyal in his defense of the compromises the party 
had to agree to. Using his role in the party leadership, he nonetheless 
tried to exert pressure on prime minister Den Uyl as well as other 
PvdA ministers to speed up the implementation of progressive poli-
cies from the coalition agreement.
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 This biography illustrates to what extent Van der Louw’s position 
in the PvdA was intertwined with the informal circles of which he 
was always the central figure. It was characteristic of his style that he 
tried to bring politics into the realm of friendship. At Nieuw Links, 
he strived to increase camaraderie, to strengthen the personal ties 
between its members. Even after the dissolution of Nieuw Links in 
1971, it was Van der Louw who took the initiative to organize meet-
ings and communal weekends where conviviality and political dis-
cussions overlapped. Nieuw Links was followed by a series of other 
informal clubs, partly with the same people. These small clubs ex-
isted outside of the formal context of the party leadership and were 
used by Van der Louw as a springboard for his political positions 
and activity in the PvdA. He needed a group of confidants who he 
could consult and confer with, people who fueled and support-
ed him on an ideological level. He made a habit of discussing and 
aligning his choices with friendly party members. To them, it was 
this willingness that made Van der Louw – in addition to his being 
a good communicator whose charisma appealed to the media – the 
ideal crown prince. If he ever were to become Den Uyl’s successor, 
it was expected that he would leave a lot of room to maneuver and 
influence the party’s course to the people surrounding him. 
 As mayor of Rotterdam, Van der Louw entered the stage of gov-
ernment in 1974. From the beginning, he presented himself as a uni-
fying force even though it took him several years to fulfill that role. 
He first made a name for himself as the figurehead of the red city 
council, which consisted entirely of PvdA council members. A num-
ber of polarizing measures also strengthened his image as left-wing 
mayor: the council planned to fly a red flag on top of City Hall on 
May 1, which was ultimately canceled, and Van der Louw openly 
took a stand against Rotterdam entrepreneurs. Over the years, his 
rapport with other senior council members improved, as did his re-
lationship with the industrial magnates of the Rotterdam port. Un-
surprisingly, this was due to his good personal contacts; his social 
intelligence was an important asset.
 The way in which Van der Louw presided over the council was 
characteristic of his style of government. He liked to create an in-
formal atmosphere and stayed on top of potential conflicts on a 
personal level. He surrounded himself with people whom he felt a 
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personal connection with and who supported him. His decisions 
were not based on documents he scrutinized. Instead, he came to 
understand an issue through conversations and made his decisions 
through consultations. He rarely took the lead in policy issues and 
gave his council members plenty of room to act independently. But 
when it came to politically sensitive topics, such as the port strike of 
1979, Van der Louw was firmly in control. This biography also shows 
that as mayor, he had no broader vision for the city’s development 
and future possibilities. When the economic and social problems be-
gan to mount at the end of the seventies and the PvdA council was 
forced to look for new policy ideas, his lack of initiative and political 
substance became an obstacle.
 Van der Louw’s influence on the council’s policies was limited, but 
he did become a popular mayor. That was largely due to the way he 
presented himself to the people of Rotterdam. He was enthusiastic in 
promoting decisions taken by the council, considered it important 
to narrow the gap between citizens and politicians, and engaged di-
rectly with the city’s inhabitants, activists, and strikers. He refrained 
from formal discourse and stately manners so as not to create dis-
tance. Instead, he chose to be close to the citizens of Rotterdam by 
communicating an air of openness and approachability. This infor-
mal style fit Van der Louw, who had always been spontaneous, like a 
glove and also suited the political culture of the seventies. 
 In 1981, Van der Louw became minister. A possible future at the 
helm of the PvdA was an important consideration in his choice. His 
tenure as minister was unsuccessful, however. This was not simply 
due to the fact that the Van Agt-Den Uyl cabinet was in a constant 
state of crisis and fell prematurely in 1982. Van der Louw’s plan to 
put unemployed young people to work and serve the community 
was met with fierce resistance in his own party. It was a controversial 
idea, which Van der Louw used to change his public image during 
the economic crisis. As minister, he advocated a ‘new realism’ in the 
PvdA. The party ought to stop making promises that it could not 
keep. In his view, a reform of the social system was inevitable. A new 
balance between rights and obligations had to be found. This shift in 
his political ideology was shared with several friendly party mem-
bers. The powerful left wing of the Social Democratic party, howev-
er, strongly disapproved of this change of policy. Van der Louw had 
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failed to forge enough alliances for this political battle outside of his 
circle and lost. He reached an impasse when Den Uyl refused to give 
up the PvdA leadership after the fall of the cabinet, in part because 
he did not actively seek the confrontation with Den Uyl at this criti-
cal moment.
 As minister and later on in the eighties, Van der Louw criticized 
what he thought to be a culture of intolerance within the PvdA that 
left little room for dissenting ideas. It was a development that was 
not without irony seeing as the influence of Nieuw Links was one 
of the reasons the party culture had changed. In the sixties, Van der 
Louw actively helped create an atmosphere of distrust in the estab-
lishment. While he maintained in the early eighties that the party’s 
democratization under the influence of Nieuw Links was a success, 
he did conclude that it had gone too far. He was even more wor-
ried about the influential middle ranks in the PvdA. They were no 
direct reflection of the party’s members, but instead consisted of 
mainly highly educated people who preferred to stick to their prin-
ciples and were unwilling to make political concessions. At the end 
of the eighties and the beginning of the nineties, Van der Louw again 
reached the conclusion that the PvdA was at risk of losing part of its 
supporters. The party showed little interest in the issues that primar-
ily affected disadvantaged and underprivileged people in the bigger 
cities.
 Van der Louw lost his momentum in the eighties. He was side-
lined after the fall of the cabinet. In 1983, he was named president 
of the regional administration of Rijnmond, which was supposed to 
become a province of the Netherlands, until the government threw 
a wrench in the works and abandoned the plans. Van der Louw sub-
sequently lost his job in 1986. He took on different part-time posi-
tions on a range of advisory boards, but he did not occupy a post 
that would have allowed him to come into his own. Among others, 
he acted as chair of the paid soccer division of the Dutch national 
soccer association knvb (1983-1989) and chair of the media council 
(1988-1994). Van der Louw also all but vanished from the political 
stage in the eighties when his club of kindred spirits fell apart. Seeing 
as he no longer played a formal role in or on behalf of the PvdA and 
Wim Kok had taken over the rule from Den Uyl in 1986, he slowly 
became estranged from the top ranks of the party. 
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 In 1991, Van der Louw tried to regain his power in the party when 
the PvdA was facing a deep crisis. Together with several others, he 
pitched a proposal to party leader Kok. A commission led by Van 
der Louw would devise a plan for a comprehensive reform of PvdA, 
which the members would then vote on directly. Kok interpreted 
this move as nothing short of an attack on his position and reject-
ed it outright. The party leadership accused him of staging a coup, 
which sealed the fate of his political career. He nonetheless received 
a prestigious administrative position as president of the nos, the 
Dutch public broadcasting service, which he held from 1994 to 1997. 
Initially, this presented a great opportunity for a dignified end to 
his career. Van der Louw, however, ultimately seemed incapable of 
steering the nos through a difficult time of increased competition on 
the television market.
 The mental distance between Van der Louw and the PvdA, the 
party he had previously been so connected to as a public figure, be-
came ever greater in the nineties. As an outsider, he felt that the par-
ty was surrendering its ideology in favor of unsympathetic techno-
cratic policies. To him, they stood in stark contrast to what he fondly 
remembered from his political heyday. Van der Louw remained a 
member of the PvdA until he passed away in 2005 at the age of 72. 
At the end of his life, he resorted to his memories to find the Social 
Democratic spirit of community and inspiration he held dear.
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