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Stellingen behorende bij het proefschrift  
De kroonprins van Nieuw Links.  

Biografie van André van der Louw (1933-2005)
Chris Hietland 

01. De populariteit die André van der Louw genoot als burgemeester 
van Rotterdam stond niet in verhouding tot zijn betekenis als 
bestuurder voor de stad.

02. Van der Louws informele, toegankelijke stijl als burgemeester 
paste goed bij de politieke cultuur van de jaren zeventig.

03. Voor André van der Louw fungeerden informele verbanden bui-
ten de officiële kaders van de partij steeds als de basis van waaruit 
hij zich positioneerde in de PvdA. Dankzij de politieke vertrou-
welingen om hem heen kon hij uitgroeien tot een vooraanstaan-
de PvdA’er en potentiële opvolger van Joop den Uyl.

04. Van der Louws betrokkenheid bij het jongerentijdschrift Hitweek 
versterkte zijn rebelse imago als Nieuw Linkser.

05. André van der Louw speelde, samen met partijvoorzitter Sjeng 
Tans en Anne Vondeling, een belangrijke rol bij de integratie van 
Nieuw Links in de Partij van de Arbeid. Joop den Uyl was, in 
tegenstelling tot wat Anet Bleich in haar biografie van Den Uyl 
schrijft, er niet op gericht om Nieuw Links aan de PvdA te bin-
den. (Anet Bleich, Joop den Uyl 1919-1987, Dromer en doordou-
wer, Amsterdam: Balans 2008, pp. 243-245, 251.)

06. Wim Meijers typering van André van der Louw als de kingmaker 
van Joop den Uyl is onjuist, en niet alleen omdat Nieuw Links 
meermalen probeerde de PvdA-leider van zijn troon te stoten. 
Cruciaal voor het electorale succes van de PvdA was dat Den Uyl 
de traditionele sociaaldemocratische achterban bleef aanspre-
ken, eerder ondanks dan dankzij Nieuw Links en Van der Louw. 
(Margriet van Lith, Wim Meijer. Tegen de stroom in, Amsterdam: 
Nijgh & Van Ditmar 2016, pp. 95-97).

07. De concreetheid die de biografie als vorm van geschiedschrijving 
kenmerkt, zorgt ervoor dat het genre een waardevolle bijdrage 
levert aan het onderzoek naar politieke stijl en cultuur.

08. De aantrekkingskracht van de biografie ligt voor een deel in het 
zicht dat, via het leven van een individu, wordt geboden op gro-
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tere historische verbanden en ontwikkelingen. De meerwaarde 
van het genre is echter bovenal gelegen in het onderscheiden-
de perspectief op het verleden, zowel op de persoon die centraal 
staat, als op de kringen waarin die zich bewoog.

09. Snor, pijp en berendans waren meesterstaaltjes personal bran-
ding.

10. Als uitgangspunt zouden particuliere archieven van individuen, 
die zijn ondergebracht bij een openbare archiefinstelling – zoals 
die van Joop den Uyl – op zijn laatst dertig jaar na overlijden van 
de betreffende persoon zonder beperkingen ter inzage moeten 
zijn. Een partij als de PvdA zou dit als het om haar kopstukken 
gaat zeker moeten stimuleren.
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