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Tientallen jaren langwas de Par-
tij van de Arbeid de grootste par-
tij in Rotterdam. Tot 6 maart
}AAZ,Voor het eerst moet de
PvdA in de raadszaal een grotere
partij naast zichdulden. De te-
loorgang van het rode bolwerk
lfikt compleet.

Henk van der Pols slaakte een
enorme vloek, toen hij woensdag-
avond terugkwam van een dagje
stembureau, de voordeur open-
zwaaide en zíjn vrou\M vetwel-
komde. ,,Heb ik me daar nou zes-
tien jaar lang te pletter voor ge-
werkt?"
Van der Pols \Mas pisnijdig. Jaren-
lang zat hij voor de Partij van de
fubeid in de gemeenteraad. Ja-
renlang was hij voor die partij
wethouder van de grootste haven-
stad ter weretd. Jàrenlang heeft
hij zich voor de partij ingezet, in
voor- en tegenspoed.
En nu dit.
De Partij van de fubeid is de
grootste niet meer in Rotterdam.
Aan een bijna vanzelfsprekende
hegemonie, die inzette direct na
de, T\nreede Y/ereldoorlog, kwam
woensdag een einde. Voor het
eerst in de naoorlogse geschiede-
nis moeten de sociaàl-démocraten
een grotere partij naast zích dul-
den in de statige stoelen van de
raadszaal.
,,tWe hebben toch bepaalde dingen
verkeerd gedaan," zegt de oud-
wethouder. ,,Vooral de oudere
Rotterdammers, mensen die van
oudsher dachten dat dit de partij
\ /as die hun belangen behartigde,
hebben met de Partij van de fu-
beid afgerekend. Juist daar heb-
ben we enorm verlies geleden."
Waar ging het mis?
Toen de oorlog eindelijk voorbij
was en de SDAP als PvdA terug-

keerde op het politieke toneel,
was er geen vuiltje aan de lucht.
fubeidersstad Rotterdàffi, \rraar
de haven de grootste werkgever
was, koos massaal voor de nieuwe
sociaal-democratische partij, die
de in de oorlogzo verminkte stad
er \Meer bovenop moest helpen.
De Rotterdamse sociaal-democra-
tische traditie was imposant. De
erfenis van voorman Hendrik
Spiekman, als schoenmakerszoon
uit Sappemeer in 1896 naar Rot-
terdam gekomen en in 1901 de
eerste socialist in de gemeente-
raad, werd verder uitgewerkt door
voortvarende wethouders als
Heijkoop, De Zeeuw en Brau-
tigam.
Het waren tijden waarin de SDAP
gemakkelijk zo'n veertig procent
van het electoraat voor ztchwist te
winnen. Hard weid er gewerkt
aan verbetering van de maat-
schappij. Heijkoop werd de volks-
huisvestingswethouder bij uit-
stek. Hij experimenteerde met
goedkope woningen voor arbei-
ders, complexen van revolutionai-
re betonwoningeil, zoals de Kief-
hoek in Rotterdam- Zutd,

Harmonie
Op die illustere basis kon de partij
na de oorlog verder bouwen. Voor
uitbundigheid \Mas daarbij geen
ruimte. De wederopbouw dwong
tot streng in acht genomen har-
monie. De FvdA mocht dan veruit
de grootste partij zí1n,voor de po-
litieke vrede en de noodzakelijke
daadkracht was een zo breed mo-
gelijk samengesteld college van
burgemeester en wethouders het

meest ge\Menst. De h/dA leverde
doorgaans drie wethouders die
terzijde werden gestaan door
ambtgenoten van ARP, IilIP en\ rD.
Herstel van de samenleving en
van de stad stonden voorop. De
verzuiling beleefde zrjn hoogtij-
dagen, ook in Rotterdam, waar el-
ke politieke richting nog zijn ei-
gen dagblad had. Er moest ge-
werkt worden: vele duizenden \Mo-
ningzoekenden moesten aan
huisvesting worden geholpen. In
vijftien jaar kwamen er 55.000 v.lo-
ningen bij voor Rotterdammers,
maar ook voor mensen van buiten

de stad, die in de almaar verder
uitdijende haven werk vonden.
De PvdA was veruit de grootste
partrj, maar maakte die positie
niet te gelde. De politieke strijd-
bijl was begraven, conflicten bete-
kenden oponthoud. Zelfs toen de
socialisten in 1962 met 23 zetels
een meerderheid in de raad ver-
overden, bleef de coalitie gehand-
haafd.
Maar met de jaren zestig was toch
ook verandering aangebroken. De
protestgeneratie klopte rumoerig
aan de deurWat voorhe enza van-
zelfsprekend was, werd opeens aI-
om in twijfel getrokken. De veran-
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deringen konden ook in Rotter-
dam niet uitblijven: in het begin
van de jaren zeventig deed het
aanstormende PvdA-raadslid
Mentink het college af als een
'lachspiegel-college'.

Programcollege
Het ïi/as de opmaat voor de vor-
ming van een links programcolle-
ge, waarmee de linkervleugel van
de hrdA een grote overwinning
vierde. Links zau het voortaan
zelfwel regelen. TerwijlYfim Tho-
massen, prototype van de 'regen-
teske' PvdA-wijze van besturen
nog nauwelijks: was uitgezwaaid

en het landelijke boegbeeld van
de vernieuwing van de Partij van
de fubeid, fu:dré van der Louw,
als burgemeester was binnenge-
haald, traden er in 1914 acht wet-
houders aan, van wie alleen Jan
van der Ploeg wethouderserya-
ring had.
Liberalen en confessionelen ston-
den buitenspel en keken tanden-
knarsend toe hoe de verbeelding
aan de macht vi/as. Het \Mas het
hoogtepunt van de PvdA-heer-
schappij in Rotterdam. Besloten
werd op 1 mei 1975 de rode vlag op
de toren van het stadhuis te laten
wapperen. ,,Het college wilde aI-
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Ieen solidair zijnmet de arbeiders
die Rotterdam ztlngezicht en zijn
welvaart hadden bezorgd,"
schrijft historicus Paul van de
Laar in 'Stad van formaat'. ,,Bij
een groot aantal burgers bestond
daar geen begrip voor, zodat het
college het vlagbesluit weer in-
trok."
Het meerderheidscollege hield
het tot in de jaren tachtig vol. De
sfeer in de raad \Mas grimmig. Tot
wederzij dse banvloeken eindelijk
werden opgeheven. De h/dA
bleef de dominante factor. Na-
tuurlijk werd serieus werk ge-
maakt van stadsvernieuwing, so-

ciale vernieuwing en verbetering
van het culturele klimaat in de
stad. Steeds meer kreeg,de partij
concurrentie van protestpartijen.
Extreem-rechts snoepte in de ja-
ren negentig al veel aanhang bij
de partij weg.
Een landelijk toenemende aver-
sie tegen alles wat met het bestu-
ren te maken had, werd in Rotter-
dam extra aangeu/akkerd door de
affaire over het declaratiegedrag
van oud-burgemeester Bram Pe-
per. Die snel om zich heengrijpen-
de weeruín tegen bestuurders is
aan de Rotterdamse PvdA niet on-
gemerkt voorbijgegaan. De glij-
vlucht werd in 1990 ingezet: van
24 zetels in de raad naar 18, 12
(1994), 15 (1998) en nu dan 11. Ei-
genlijk was het dit jaar al de vraag
wie er als de grootste uit de bus
zorl komen: Partij van de fubeid
of V\ID met z'n I zetels. Totdat
Leefbaar Rotterdam aan de ver-
kiezingen ging meedoen,

Randgemeenten
,,lVe hebben in het verleden een
grote fout gemaakt," constateert
Van der Pols. ,,We hebben het the-
ma van inburgering volledig ver-
waarloosd. We hebben de mond
vol van een multiculturele samen-
leving, maar vooral ouderen voe-
Ien zich weemdeling in eigen
stad. En verder is het 't norrnale
verloop. fubeiders zijn naar bete-
re woningen getrokken. De uit-
tocht naar de randgemeenten
rond Rotterdam."
,,De PvdAkan niet meer op de tra-
ditionele achterban steunen,"
constateert ook stadshistoricus
Paul van de Laar. ,,Idealen lijken
in deze tijd minder belangrijk.
Belangengroeperingen winnen
aan betekenis. Het is een tendens
die al een trjdje gaande is. De rode
stad Rotterdam. . . het was eigen-
lijk al een rode stad af ,"

le jaren zeven- Bram Peper raakte na zijn afscheid als burgemeesterverstrikft in een declaratie-
ad affaife. Archieffoto Rotterdams Dagbtad
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