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Partijvoorzitter tussen actie en 
regeringsverantwoordelijkheid
Ien van den Heuvel (1927-2010)

Ruud Koole

In maart 2001, toen de pvda in het tweede Paarse kabinet participeerde met Wim Kok als 
premier en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Ad Melkert zich opmaakte om hem op te 
volgen, schreef Ien van de Heuvel een column in het ledenblad van haar partij, de Partij van 
de Arbeid. Onder die column stond behalve haar naam: ‘voorzitter 1974-1979 (o.a. ten tijde 
van het Kabinet Den uyl)’. Zij schreef de column naar aanleiding van een felle strijd binnen 
de pvda in 2001 om het partijvoorzitterschap (die uiteindelijk in mijn eigen verkiezing resul-
teerde). In de column, geschreven vóór de uitkomst bekend was, omschreef zij de functie van 
partijvoorzitter. Die omschrijving was bedoeld als wijze raad aan de nieuwe partijvoorzitter, 
maar verraadde ook haar eigen ervaringen in de jaren zeventig, toen Den uyl premier was en 
Ed van Thijn fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

pvda-voorzitter Ien van den Heuvel spreekt op het partijcongres van 27 januari 1977 in Amsterdam

[Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Anefo – Bert Verhoeff]
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Het is geen eenvoudige klus: voorzitter zijn van onze partij. Je wordt geacht een politieke rol 
te spelen, maar structureel is er voor jou geen plaats ingeruimd in het overleg tussen minis-
ter-president en fractievoorzitter. Toch kun je alleen invloed uitoefenen als je nauw contact 
hebt met die twee. Overleg tussen hen is ingebakken in de parlementaire democratie. Maar jij 
hoort daar eigenlijk niet bij. Alleen een minister-president die aanvoelt hoe belangrijk steun 
van de partij voor hem is – als politieke leider – zal de voorzitter regelmatig inschakelen. De 
kracht van de positie van de voorzitter wordt in dat geval ook mede bepaald door de mate 
waarin de partij politiek actief is. Komen de partijleden weinig in actie voor hun opvattingen 
en volgen ze al te gemakkelijk ‘Den Haag’ – zoals het nu lijkt te zijn – dan word je positie per 
definitie moeilijker… Dat betekent niet dat je in het overleg in Den Haag domweg de opvat-
tingen van de partij ventileert. Dat je altijd je zin wilt en kunt krijgen. Je moet bereid zijn 
compromissen te sluiten en je moet een goede verstandhouding met elkaar hebben.1 

Hier sprak een 74-jarige door de tijd gelouterde oud-voorzitter van de pvda, maar ook één 
die de ervaringen in de jaren zeventig nog niet was vergeten. 

Ien van de Heuvel volgde in 1974 André van der Louw, die burgemeester werd van 
Rotterdam, op als partijvoorzitter. Zij zat toen al vijf jaar in het partijbestuur en wist dus waar 
zij aan begon. Zij was ook op andere wijzen actief geweest in de pvda: eerst als raadslid in 
Leersum en later als voorzitter van het Vrouwencontact, dat in 1975 ‘Rooie Vrouwen’ zou 
gaan heten. Vlak nadat zij partijvoorzitter was geworden, zou zij ook lid van de Eerste Kamer 
worden. Bovendien kende zij de rode familie vanuit het bestuur van de Vara, waartoe zij in 
1973 toetrad toen de door de pvda voorgestelde kandidatuur van Van der Louw door de ver-
enigingsraad van de Vara terzijde was geschoven. Van der Louw werd door die raad gezien 
als een te geprononceerd boegbeeld van Nieuw Links. In deze tijd van ontzuiling probeerde 
de verenigingsraad de onafhankelijkheid ten opzichte van de pvda te vergroten. Er waren 
toch al veel (voormalige) Vara-medewerkers actief als Nieuw-Linksers in de pvda (naast Van 
der Louw onder anderen Marcel van Dam, Jan Nagel, Tom Pauka) en de verenigingsraad 
vreesde dat de Vara te veel een instrument van deze activisten zou worden. Daarom wees 
de raad Van der Louw af en werd de nummer twee op de voordracht benoemd, Ien van den 
Heuvel.2 Hoewel Van den Heuvel zelf geen Nieuw-Linkser was, omdat zij niet tot een kamp 
wilde behoren, lag haar hart wel bij Nieuw Links, zoals zij later zei.3 Binnen de Vara bleek die 
sympathie onder andere toen zij in 1976 de kandidatuur van Nagel steunde om ‘omroepse-
cretaris’ (zeg maar de baas van de Vara) te worden. Opnieuw werd die kandidatuur door de 
verenigingsraad tegengehouden. 

Het was diezelfde Nagel die er een jaar eerder voor had gezorgd dat Van den Heuvel haar 
hele leven herinnerd zou worden aan het bezoek dat een pvda-delegatie in 1975 bracht aan 
de ddr. Dat bezoek paste in haar streven de contacten met Oost-Europa te verstevigen ‘niet 
omdat we het eens waren met de daar gevoerde politiek, maar om daar binnen te komen en 
om kritiek te uiten’.4 Na afloop van dat bezoek aan de ddr in 1975 deed medepartijbestuurs-
lid Nagel de uitspraak: ‘De Muur is historisch gezien juist geweest.’ Velen lazen daarin een 
vergoelijking van het onderdrukkende politieke systeem van de ddr. Ten onrechte wordt 
die uitspraak nogal eens aan Van den Heuvel toegeschreven. Omdat zij verzuimde er direct 
afstand van te nemen en dat pas deed nadat premier Joop den uyl de uitspraak onhandig en 
onjuist had genoemd, bleef de beruchte ‘affaire van de Muur’ echter ook aan haar kleven. 
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Deze affaire vond plaats in een voor de pvda turbulente periode. In 1973 was het kabi-
net-Den uyl aangetreden. Hoewel binnen de pvda nu soms met weemoed wordt terugge-
dacht aan dit ‘progressiefste kabinet aller tijden’, was het kabinet-Den uyl destijds in eigen 
kring omstreden. Het werd vooral door de Nieuw-Linksers als te weinig vooruitstrevend 
beschouwd. Eigenlijk had het er helemaal niet moeten komen, want de totstandkoming 
van het kabinet stond haaks op het polarisatiestreven, dat onder invloed van Nieuw Links 
in de pvda domineerde. Van den Heuvel was een hartstochtelijk aanhangster van dat stre-
ven en dat verklaart mede haar ambivalente houding ten opzichte van het kabinet-Den uyl. 
Zij stond kritisch ten opzichte van de compromissen die ook dit kabinet moest sluiten, en 
zij steunde bijvoorbeeld van harte het initiatiefvoorstel voor een liberalere abortuswetgeving 
toen het kabinet daar zelf niet toe in staat bleek. In de Eerste Kamer voerde zij het woord bij 
dit initiatiefvoorstel, hoewel haar portefeuille lag op het terrein van het buitenlands beleid. 

De kritiek op het kabinet werd ondersteund door het plan van het partijbestuur om 
van de pvda een ‘actiepartij’ te maken. Contact werd gezocht met zogeheten nieuwe soci-
ale bewegingen, zoals de vrouwenbeweging, de antikernwapenbeweging en de milieubewe-
ging. Critici als Bart Tromp wezen op het gevaar dat de pvda daardoor een doorgeefluik van 
specifieke belangen zou worden, waardoor de taak om die belangen tegen elkaar af te wegen 
zou worden verwaarloosd. Tromp moest bovendien niets hebben van de opkomst van ‘de 
populistische stroming binnen de pvda’, die met het idee van de actiepartij gepaard ging.5 
De partij kwam door dit actiekarakter vaak in botsing met het kabinet. Misschien doelde Van 
den Heuvel hierop in het hierboven opgenomen citaat uit 2001, waarin zij zegt dat de kracht 
van de partijvoorzitter mede wordt bepaald door de mate van activisme in de partij. Zij was 
bovendien als eerste vrouwelijke voorzitter van de partij een boegbeeld van de sterke feminis-
tische stroming in de partij. Alleen al daarom kon premier Den uyl moeilijk om haar heen.6

Toch werd haar partijvoorzitterschap niet als krachtig beschouwd. Den uyl-biografe Anet 
Bleich schrijft dat Ien van den Heuvel destijds niet als een sterk voorzitter gold. Alleen wan-
neer zij op één lijn zat met fractievoorzitter Ed van Thijn kon zij een vuist maken.7 In het 
citaat uit 2001 schemert door dat zij geen grote rol speelde in het verkeer tussen premier en 
fractievoorzitter. Niettemin speelde het partijbestuur een cruciale rol tijdens de kabinetsfor-
matie van 1977. De pvda had onder de staatsrechtelijk wat dubieuze leuze ‘Kies de minister-
president’ maar liefst tien zetels gewonnen. Onder invloed van Nieuw Links werden onder-
handelaar Van Thijn en beoogd premier Den uyl vervolgens opgezadeld met onmogelijke 
eisen. In het nieuwe kabinet zou de pvda 8 ministersposten moeten krijgen, het nieuwe cda 
7 en de ppr 1. Dat was conform de zogeheten meerderheidsstrategie van de partij, die erop 
neerkwam dat de pvda alleen met het cda (in wording) zou doorregeren als zij groter zou 
zijn dan het cda. Na de winst bij de verkiezingen moest die strategie ook doorwerken in de 
kabinetsformatie. Vandaar: 8-7-1. pvda-onderhandelaar Van Thijn kwam toen echter niet 
verder dan 7-7-2, wat gezien de machtsverhoudingen een heel redelijk resultaat was. Maar 
dat was de activistische partij niet genoeg; bovendien werden er allerlei barrières opgeworpen 
voor kandidaat-ministers van het cda, onder wie Van Agt en Andriessen. 

Het partijbestuur was verdeeld en onmachtig, en dat was cruciaal. Een inderhaast bij-
eengeroepen partijraad in oktober 1977 moest uitsluitsel geven. Daar lag een motie-Reck-
man voor, die regeringsdeelname ‘onder deze voorwaarden’ (7-7-2) afwees, terwijl een par-
tijraad van een maand eerder het vasthouden aan de verdeling 8-7-1 nog had verworpen. 

PARTIJVOORZITTER TuSSEN ACTIE EN REGERINGSVERANTWOORDELIJKHEID
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Partijvoorzitter Van den Heuvel had toen echter gezegd dat bij een conflict tussen partijbe-
stuur en fractie opnieuw een partijraad bijeengeroepen zou worden. En dat conflict was er 
nu. Het 7-7-2-resultaat van Van Thijn werd door het verdeelde partijbestuur niet overgeno-
men, maar ook niet afgewezen. Van den Heuvel zei kort voor de partijraad met elk resultaat 
te kunnen leven, maar in de publiciteit had zij duidelijk laten merken dat de 7-7-2-variant wel 
erg veel leek op regeerbelustheid. Toen de partijraad de motie-Reckman had aangenomen, 
schatte Van den Heuvel bovendien in – net als Den uyl trouwens – dat minder vergaande 
eisen dan de 8-7-1-variant op het partijcongres (dat kort na de partijraad zou plaatsvinden) 
onhaalbaar zouden zijn. De latere parlementair historicus en senator Joop van den Berg 
schreef er destijds een vernietigend commentaar over in nrc Handelsblad:

De vrees voor het congres bleek Den uyl trouwens tot ernstige misrekening te hebben 
gebracht. Zaterdag 5 november bleek immers dat de partij wel vier Andriessens had wil-
len accepteren, als daar mee de coalitie onder Den uyl zou zijn veilig gesteld. Dat had 
niets te maken met ‘tot bijna iedere prijs willen regeren’, zoals het betaalde onbenul en 
partijvoorzitter Van den Heuvel aan de hp meedeelde, maar met een juist inzicht in de 
politieke verhoudingen.8

Dat was een erg kritisch commentaar. Het niet doorgaan van het tweede kabinet-Denuyl had 
zeker zo veel, zo niet meer, te maken met de aarzelende houding van Den uyl zelf.9 Hij durfde 
of wilde de uitspraak van de partijraad niet trotseren en gaf een dag voor het buitengewoon 
partijcongres zijn formatieopdracht terug aan de koningin.

Het partijvoorzitterschap van de pvda was in de jaren zeventig inderdaad ‘geen eenvou-
dige klus’. Elke andere partijvoorzitter zou dat destijds ook hebben ervaren. Bij Ien van den 
Heuvel kwam daarbij dat zij zich – ook al zei zij niet tot een kamp binnen de partij te willen 
behoren – in de praktijk toch duidelijk bij een stroming aansloot, waardoor zij minder ruim-
te had om bruggen te slaan binnen de partij. Haar stevige band met de activistische stroming 
binnen de partij (Nieuw Links, de feministen) maakte haar positie als partijvoorzitter tegelijk 
sterk en zwak. Sterk, omdat zij intern over een grote aanhang beschikte; zwak, omdat zij daar-
mee haar manoeuvreerruimte beperkte.

In 1979 verruilde zij het partijvoorzitterschap voor het lidmaatschap van het Europees 
Parlement, dat voor het eerst rechtstreeks werd verkozen. Haar passie voor de internationale 
politiek was steeds gebleven. Tien jaar lang was zij Europarlementariër. De laatste twee jaar 
combineerde zij dat met het voorzitterschap van het Interkerkelijk Vredesberaad, dat zij tot 
1991 bekleedde. Ook daar toonde zij haar grote betrokkenheid met internationale vraagstuk-
ken. Maar Ien van den Heuvel zal toch vooral herinnerd worden als eerste vrouwelijke voor-
zitter van de pvda en boegbeeld van de tweede golf van het feminisme in een roerige periode, 
waarin haar imago ook enige butsen opliep. In oktober 2010 overleed zij, 83 jaar oud.
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