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David en Goliath? 
Over de SP en 

de PvdA 
N a vijf keer tevergeefs 
een gooi naar een kamerze
tel te hebben gedaan, was 
het voor de Socialistische 
Partij (s P) vorig jaar raak: 
de gewezen mao'istische 
partij maakte bij de verkie
zingen in mei haar entree in 
de Tweede Kamer. Twee 
vertegenwoordigers namen 
zitting: partijvoorzitter Jan 

GERRIT VOERMAN EN 

pe, die de s P in het bijzon
der sinds 19 8 9 voert. In dit 
artikel wordt nagegaan in 
hoeverre de s P inderdaad 
als een politieke en elector
ale concurrent van de so
ciaaldemocratie kan wor
den beschouwd. Eerst zal 
echter de parlementaire 
nieuwkomer nader worden 
voorgesteld.' 

WIJBRANDT VAN SCHUUR 

Directeur Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen in Groninaen, respectievelijk 
als u H o verbonden a an de vakaroep socioloaie 

van de Rijksuniversiteit Groninaen 

Marijnissen, gepokt en ge-
mazeld in het vakbondswerk, en Remi Poppe, van 
beroep milieuactivist. Zij zijn respectievelijk 
afkomstig uit de partijbolwerken Oss en Vlaar
dingen, waar de SP na een jarenlange strategie van 
lokaal activisme in de gemeenteraad hoven de 
PvdA is uitgegroeid. 

Bij haar nationale debuut kon de s P profiteren 
van het feit dat de CPN geheel was verdwenen. Van 
het 'postmaterialistische' GroenLinks had zij wei
nig te duchten. Beide partijen richtten zich op ge
heel verschillende segmenten van de kiezersmarkt. 
Aan de linkerzijde van het politieke spectrum werd 
des P zo de meest serieuze arbeiderspartij; aan haar 
organisatie en aanhang konden de orthodox-com
munistische N c P N en de trotskistische SAP niet tip
pen. 

Belangrijker nog voor het electorale succes was 
echter de zware crisis waarin de PvdA landelijk ver
keerde. In tegenstelling tot 1989, toen de PvdA als 
oppositiepartij de verkiezingen inging, werden de 
sociaal-democraten in 1994 afgerekend op hun im
populaire bezuinigingsbeleid. Mede hierdoor vie] 
de traditionele electorale zuigkracht van de PvdA 
als potentiele regeringspartij - bij de kamerverkie
zingen voor een dee] weg. Als overwegend lokale 
partij was de s P van deze zuigkracht in het verleden 
steeds het slachtoffer geworden. 

Vaak wordt aangenomen dat de SPin de eerste 
plaats een bedreiging voor de PvdA is. Onge
twijfeld hangt dit samen met de anti-PvdA-campag-

Vooraeschiedenis 
De oorsprong van de s P ligt in de maolstische oppo
sitie die zich in de vroege jaren zestig in de c P N 
vormde. Aanleiding was het politiek-ideologische 
conflict tussen de Sovjet-Unie en China. De CPN, 
die altijd aan de leiband van Moskou had gelopen, 
bekende geen kleur en verklaarde zich in 196 3 

'autonoom'. De kleine groep Peking-georienteer
de leden werd geroyeerd. De dissidenten gingen 
over tot partijvorming, maar lagen al snel met el
kaar overhoop . In 1970 ontstond tijdens dit scheu
rings- en afsplitsingsproces de K E Nml (Kom
munistische Eenheidsbeweging Nederland-marxis
tisch-leninistisch), maar ook deze partij scheurde al 
weer snel. Een 'proletarische' vleugel verzette zich 
tegen het intellectualistische karakter van de 
K E Nml en richtte een eigen partij op, die in 1 9 7 1 

de naam Socialistische Partij kreeg. 

De s P beriep zich in de strijd voor het socialisme op 
het marxisme-leninisme, 'verrijkt met het denken 
van Mao'. De door de Grote Roerganger ontwik
kelde strategie van de 'massa-lijn' nam daarin een 
prominente plaats in. De revolutionairen waren 
verplicht goed te luisteren naar het volk - aldus 
Mao in het Rode Boekje: ' ... neem de denkbeelden 
van de massa ... , concentreer ze (verander ze door 
stu die in geconcentreerde en samenhangende denk
beelden), breng ze weer onder de massa en propa
geer en verklaar ze .. . en beproef de juistheid van 
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deze denkbeelden in de door de massa gevoerde 
acties'. 2 Op basis van dit leerstuk richtte des P aan 
het begin van de jaren zeventig 'massa-organisaties' 
op. Deze moesten op een afgebakend terrein de 
strijd voeren voor de directe belangen van het volk. 
Deze organisaties concentreerden zich daarbij op 
concrete misstanden als bijvoorbeeld de milieube
lasting (door het Milieu Aktiecentrum Nederland) 
of de woningnood (door de Bond van Huurders en 
Woningzoekenden). De SP schoof zichzelf niet op 
de voorgrond om te voorkomen dat ge'interesseer
den zich hierdoor zouden Iaten afschrikken. 

Na 197 5 onderging des Peen transformatiepro
ces, waarbij de maostische beginselen geleidelijk 
aan op de achtergrond raakten. De partij trachtte 
zich te ontdoen van haar sektarische imago. Het 
leerstuk van de gewelddadige revolutie verdween 
uit het zicht, omdat het potentiele aanhangers kop
schuw zou maken. Tegelijkertijd vond er een her
waardering van het parlement plaats. Was de SP 
aanvankelijk van mening dat dit 'kletskollege' 
moest worden opgedoekt wanneer de arbeiders
klasse aan de macht zou zijn gekomen, later be
schouwde zij de parlementaire democratie positie
ver als het meest democratische systeem dat onder 
het kapitalisme mogelijk was. Verder verdwenen 
vrijwel aile massa-organisaties. Wat bleef waren de 
medische centra die de SPin Oss, Zoetermeer en 
Nijmegen had geopend. Op deze huisartsenpraktij
ken werkten artsen in loondienst. De twee eerstge
noemde vestigingen bestaan nog steeds . Zij zijn in 
een aparte stichting ondergebracht, die nauwe ban
den met de partij onderhoudt. Volgens de Zoeter
meerse arts P. Jonas, die daarnaast ook voorzitter 
van de Socialistische raadsfractie is, betekent de 
op SP-leest geschoeide gezondheidszorg meer aan
dacht voor de patienten, meer preventie en minder 
medicijnen. 3 

In het vacuiim dat de massa-organisaties achter
lieten, trad in 1978 de 'Hulp- en Informatiedienst'. 
Bij deze organisatie kon de achterban van de partij 
terecht met vragen van juridische en medische aard 
of milieu-aangelegenheden. Daarnaast begon des P 
in 1989 met een speciale 'Milieu-Alarmlijn'. Deze 
ging in september 1994 op in de 'sP-Alarmlijn in de 
Tweede Kamer'. Van de fractietoelage voor de bei-

de SP-kamerleden was een gratis telefoonnummer 
geopend om burgers in de gelegenheid te stellen 
hun mening kenbaar te maken, onder het motto: 
'praat mee in Den Haag'. 

Lenin exit 

Deze 'demaoi'satie' werd ruim tien jaar later ge
volgd door het afscheid van het leninism e. In de be
ginselen die op het partijcongres van 1987 waren 
vastgesteld, baseerde de partij zich nog nadrukke
lijk op het marxisme-leninisme. Dit gold zowel de 
ideologie (het dialectisch- en historisch-materialis
me) als de organisatie (het democratisch-centralis
me en de voorhoede-rol van de partij in de strijd 
voor het socialisme). 

Na het echec van het communisme in Oost-Eu
ropa en de Sovjet-Unie aan het einde van de jaren 
tachtig werden de bakens echter verzet. De s P 
wenste lessen te trekken uit de mislukking van het 
'reeel bestaande socialisme', waarvoor zij overi
gens zelf altijd wei sympathie had gekoesterd. 
Wereldbeschouwing en partijstructuur werden -
althans op papier - 'gedeleniniseerd' . In 1991 be
sloot het partijcongres om de politieke plaatsbepa
ling van de s P slechts aan te duiden met het begrip 
'socialistisch'. De term marxisme-leninisme werd 
uit de statuten geschrapt. Het wekte te vee! ver
warring, zo luidde het argument; volgens partij
voorzitter Marijnissen was 'het etiket langzamer
hand als een molensteen om onze nek gaan ban
gen. '4 De maatschappijvisie van de s P bleef echter 
marxistisch, ook al werd dat niet meer hardop 
gezegd. 

Ook de organisatiestructuur werd aangepakt. 
Lange tijd hadden aileen de kaderleden stemrecht 
in de partij. De zogenaamde 'steunleden' - die een 
geringe financiele bijdrage betaalden - kwamen er 
in de politieke besluitvorming niet aan te pas. In 
199 1 werden de statu ten gewijzigd, zodat de steun
leden formeel zeggenschap kregen in de SP. Naast 
het stemrecht kregen zij ook het recht om verte
genwoordigers naar partijraad en congres sturen. 
Van dat laatste recht hadden zij niet al te vaak ple
zier, aangezien congressen binnen de s P gemiddeld 
een keer in de vijf jaar bijeen worden geroepen. De 
niet-openbare partijraad komt eens in de drie 

1 • Deze bijdrage is mede gebaseerd op 
G. Voerman, 'De "Rode Jchova's". 
Een geschiedenis van de Socialistische 
Partij', in: jaarboek 1986 Documentatie
centrum Nederlandse Politieke Partijen, 
Groningen, 1987, 124- 15o; idem, 

'Een Partij voor "gewone mensen" 2. Het Rode Boekje. Citaten uit het werk 
van MaoTse-toeng, Utrecht, 1967, 74 
(nr. 166). 

Bij het parlementaire debuut van des p', 
in: Politiek &..Cultuur, 54 ( 1994), 
2(april), 3-9; en idem, ' PvdA hoeft SP

succes niet gelaten te accepteren', in: 
Lokaal bestuur, 18 ( 1994), 6 Uuni), 4-7. 

3. Zie de Volkskrant, 4 maart 1 994· 
4· Trouw, 26 oktober '99' 
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maanden bijeen. In het kader van de hervormingen 
ging verder het kandidaat-partijlidmaatschap op de 
helling. In deze proefperiode van drie maanden 
werd vroeger bekeken of het aspirant-lid politiek 
betrouwbaar was. 5 

De introductie van het steunlidmaatschap was 
naast het financiele aspect - aantrekkelijk voor de 
s P omdat het haar het karakter van een middengro
te partij verleende. Na de invoering ervan in 1977 
zei des P 1 2 .ooo !eden te tell en. In 1986 werd een 
aantal van 1 o.ooo opgegeven, en een paar later 
13.ooo. 6 De SP mocht dan wei niet in de Tweede 
Kamer zitten, maar met haar ledental deed ze toen
tertijd niet onder voor bijvoorbeeld o66 - en dat 
liet de partij in haar propaganda ook nadrukkelijk 
weten. Tegenwoordig heeft de SP ruim 16.5oo 
!eden. 

Populisme 
De transformatie werd in 1 9 9 3 voltooid met een 
naamsverandering: de Socialistiese Partij ging So
cialistische Partij heten. De wijziging oogt gering, 
maar is niet gespeend van symboliek. Kunstmatige 
barrieres die tussen de partij en de 'gewone man' 
stonden, moesten worden geslecht. De s P mocht 
dan wei enkele ideologischejace-l!fts hebben onder
gaan, haar populistische inslag was niet gewijzigd. 
De partij beschouwde zich als de 'stem des volks'. 
Beter dan wie ook zou zij in staat zijn te weten wat 
er onder de volksmassa's leefde. 

Deze pretentie van de s P vloeide voort uit de 
strategie van de massa-lijn. De partij bewoog zich in 
de massa 'als een vis in het water', waardoor zij 
kennis kon nemen van de wil van het 'gewone' volk 
- dat wil zeggen: van de arbeiders. Uitgangspunt 
voor de activiteiten en de opstelling van de s P was 
de in de wijken en buurten gepeilde mening van de 
'gewone' man - althans de perceptie die de s P daar
van had. Deze opinie werd daarna min of meer tot 
richtsnoer of norm voor verder handel en verheven. 
Van meet af aan was de s P daarbij zeer beducht voor 
stellingnames die haar van het gewone volk zouden 
kunnen isoleren. 'Het gaat er niet om wat wij vin
den, maar wat de mensen van ons willen', aldus 
Marijnissen al in 1974. 

Twintig jaar later, in 1994, zou deze buurtge-

richte benadering van de s P enige bewondering 
oogsten van de beide PvdA-voorzitters Rottenberg 
en Vreeman, die op zoek waren naar een nieuwe 
maatschappelijke strategie voor de PvdA. Niet dat 
zij voor de populistische kant, de 'heftige actie' en 
'sectarische belangenbehartiging', enige waarde
ring konden opbrengen. Het voorzittersduo zag in 
de winst van de s P bij de raadsverkiezingen van dat 
jaar echter wei 'het belang van het persoonlijke, 
directe politieke gesprek juist op die plaatsen waar 
mensen het gevoel hebben weggedrukt te worden'. 
In lijn hiermee stelden Rottenberg en Vreeman 
voor de PvdA een 'haarvaten-benadering' voor, 
waarin de partij op systematische wijze contacten 
opbouwt en onderhoudt met opinieleiders in de 
buurten.7 Op deze wijze zou de volgens hen voor 
de PvdA noodzakelijke orientatie op de wijken ge
stalte moeten krijgen . 

Gastarbeiders en miaranten 
De populistische strategie van de s P leidde aan bet 
begin van de jaren tachtig tot omstreden standpun
ten ten aanzien van onder meer gastarbeid. Als niet 
meer dan een 'spreekbuis' van wat er onder de 
mensen leeft, pleitte de partij in de brochure Gast
arbeid en Kapitaal ( 1 9 8 3) voor een oplossing om een 
einde te maken aan de 'vlees-noch-vis-situatie' 
waa:rin de buitenlandse werknemers in Nederland 
zouden verkeren. Voorgesteld werd gastarbeiders 
na verloop van tijd te Iaten kiezen tussen remigratie 
naar het land van herkomst of integratie in en aan
passing aan de Nederlandse samenleving. Indien er 
niets gebeurde dan zou volgens de SP de problema
tiek van de gastarbeid leiden tot het ontstaan van 
een groep 'tweederangsburgers'. 

Aan dit stand punt bleef de s P altijd vasthouden. 
In haar verkiezingsprogramma van 1994 is van de 
twee opties - remigratie of integratie - weliswaar 
aileen de laatste overgebleven - dat wil zeggen: 
'Nederlands leren, kennis nemen van de hier gang
bare zeden en gewoonten, regels en wetten, en ac
cepteren dat een zekere aanpassing onvermijdelijk 
is'. 8 Dit neemt niet weg dat de s P be ide opties nog 
aanhangt - zoals partijsecretaris Tiny Kox enkele 
jaren geleden verklaarde - aileen zou in de praktijk 
van de eerste oplossing weinig meer komen.9 Het 

5. Zie P. van der Steen, 'De doorbraak 
van de "gewone-mensenpartij"', in: jaar
boek 1 994 Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen, Groningen, 
1995 (nog te verschijnen). 

6. Voennan, 'Rodejehova's', 141;en 
De Tribune, 2 6 april 1 99 1. 

Partij, 1994, 12. Volgens de SP moeten 
de etnische minderheden omwille van 
hun integratie verplicht Nederlands 
leren; zie de Tribune, 21 februari 1992. 

7. Felix Rottenberg en Ruud Vreeman, 
Idee en beweaina, Amsterdam, 1994,5. 
8. Verkiezinasproaramma Socialistische 
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idee van de 'multiculturele samenleving' wees Kox 
af, omdat dat zou leiden tot 'segregatie en concen
tratie, in wijken, in scholen, in de bakken van het 
arbeidsbureau zelfs'. Spreirung van migranten over 
verschillende buurten en scholen is een belangrijke 
eis in het huidige program van de SP. Getto-vorm
ing moet vermeden worden, omdat dat de span
kracht van buurten te zeer beproeft. 

lndividualiserinB 

Achterliggend motief bij deze opvattingen was de 
angst van de s P voor alles wat verdeeldheid kan 
zaaien onder het door de partij zo gekoesterde 'ge
wone' volk. Enerzijds werd deze vrees ingegeven 
door de opvatting dat aileen het kapitaal wei zou va
ren bij een verdeelde arbeidersklasse of een gefrag
menteerde bevolking. Anderzijds speelden echter 
ook overwegingen van meer nostalgische aard een 
rol. Volgens de SP werd de saamhorigheid van het 
'gewone' volk bedreigd en aangetast door het indi
vidualiseringsproces, de afnemende sociale contro
le en de toenemende werkloosheid. Dit zou leiden 
tot een kille, onleefbare maatschappij. Hiertegen
over plaatste de s P in haar verkiezingsprogram van 
1986 de samenleving van vroeger, waarin 'de 
zwakken beschutting bij elkaar zoeken en ... zich or
ganiseren. Daar was volop menselijke warmte, 
cchte hartelijkheid en onderling hulpbetoon. Op 
die manier was het ondanks moeilijkheden, onder
drukking en ontberingen, toch de moeite waard om 
te Ieven' . 10 

Anno 1994 keert de s P zich nog altijd tegen de 
voortschrijdende individualisering en het volgens 
haar daarmee gepaard gaande cynisme. Volgens 
Marijnissen komt het individualiseringsproces neer 
op 'ieder voor zich en god voor ons allen'. De 
emancipatie van het individu is 'gelijkgeschakeld 
met nihilisme', wat bijvoorbeeld tot toename van 
de criminaliteit heeft geleid. Met nostalgie spreekt 
hij over sociale controle en 'ons 'oude' stelsel van 
norm en en waarden'. 1 1 In het verkiezingsprogram
ma van 1994 maakte de partij zich ook sterk voor 
het bevorderen van de 'samenhang' in de samenle
ving, tegen het door het 'neo-liberalisme' bevor
derde 'individualisme'. 

9· T. Kox, 'lntegratie is enige antwoord 
op minderhedenprobleem', in: Trouw, 
2 8 december 1990. 
1 o. De SP maakt er werk van, 1986, 9· 
1 1, De Volkskrant, 5 januari 199 3. 

Anti-PvdA-campasne 
De populistische instelling van de s P klinkt tevens 
door in haar anti-PvdA-campagne. Gedurende haar 
gehele bestaan heeft de s P haar pijlen vooral op de 
PvdA gericht. De sociaal-democratie was niet meer 
dan een reactionaire steunpilaar voor het kapitalis
me, hooguit bereid tot het wegvijlen van wat scher
pe randjes van het 'ondememerskapitalisme'. De 
vernieuwing van de PvdA na het midden van de ja
ren tachtig maakte de zaak alleen maar erger; de 
'laatste restanten van linkse beginselen zijn zo aan 
de vuilniswagen meegegeven'. 12 Ook in de opposi
tiebanken zou de sociaal-democratie fungeren 'als 
een waakhond voor de kluizen van het grootkapi
taal' - 'de rijkdom afschermen en de armoede ver
delen' .13 

Het kritisch volgen van de PvdA kwam na 1989 
in een nieuwe fase, toen deze partij de vvo had 
afgelost als regeringspartner van het co A. De s P 
startte een anti-PvdA-campagne, die vooral op de 
persoon van partijleider en minister van financien 
Kok was gericht. Een jaar nadat de sociaal-demo
craten tot de regering waren toegetreden, verklaar
de de SP aan de PvdA 'de oorlog'. 14 Van het andere 
beleid dat de PvdA de kiezers in het vooruitzicht 
had gesteld, was niets terecht gekomen, zo vond de 
SP. Als gevolg van de verslechterende economische 
omstandigheden had het kabinet-Lubbers zich im
mers a! snel gedwongen gezien tot forse bezuinigin
gen over te gaan. Deze medeverantwoordelijkheid 
voor het bezuinigingsbeleid werd de PvdA via ad
vertenties in landelijke dagbladen flink aangewre
ven. Teneur van de SP-kritiek was dat het kabinets
beleid 'de rijken rijker en de armen armer' zou ma
ken.15 

Met de w A o-plannen bereikte de anti-PvdA
campagne van de s P een hoogtepunt. De partij 
schreef een open brief aan Kok, waarin deze ervan 
werd beschuldigd te 'pikken van de mensen die 
vaak toch al zo weinig hebben' 16 . In het partijblad 
werd de PvdA voortdurend gehekeld. In 199 3 
bracht de partij een affiche uit met daarop Kok en 
zijn koffertje van de Miljoenennota, die door een 
rode SP-tomaat werd getroffen. 

12. Tribune, 23januari 1987. 
1 3· De Tribune, 4 december 1987. 
14. De Tribune, 5 oktober 1990. 
15. De Volkskrant, 5 maart 1991. 
16. De Volkskrant, 7 september 1991. 
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s P-proaramma 1994 
Het verkiezingsprogramma van de s P doet in vee] 
opzichten denken aan dat van de 'oude', op mands
tisch-leninistische leest geschoeide c P N, maar dan 
in een eigentijds jasje. De s P neemt fel stelling te
gen het 'neo-liberale' regeringsbeleid, dat neer
komt op terugdringing van de rol van de overheid, 
het opgeven van de gedachte van de maakbaarheid 
van de samenleving, een drastische inkrimping van 
het sociale stelsel en een grote invloed voor het 
marktmechanisme . Tegenover dit 'afbraakbeleid' 
plaatst zij socialisering van de produktiemiddelen, 
een 'sterke, doortastende' overheid, en planning 
op hoofdlijnen. Het program is verder nogal popu
listisch getoonzet: zo moeten gezondheidszorg en 
onderwijs gratis worden; de huurverhogingen van 
de vorige kabinetsperiode ongedaan worden ge
maakt; en de inkomensverschillen sterk worden 
verminderd - het 'maximum-inkomen' mag hoog
uit driemaal het minimum bedragen. Het geld hier
voor komt vooral uit een harde fiscale aanpak van 
de bedrijven, een halvering van het defensiebudget, 
en het Iaten vervallen van de aanleg van de Betuwe
lijn en de Hoge Snelheidslijn . 

Parlementaire 'lanse mars' 

Inmiddels ontplooide de SP op electoraal terrein de 
nodige activiteiten, nadat zij haar maoi'stische aver
sic van bet parlement had overwonnen. In I 974 
nam zij voor bet eerst dee! aan de gemeenteraads
verkiezingen. Argumenten waren dat de socialisti
sche propaganda in de vertegenwoordigende licha
men een grater bereik zou krijgen en dat buitenpar
lementaire acties zo beter konden worden onder
steund. Bovendien werd bet de hoogste tijd dat in 
bet parlement de 'stem van de gewone man' kon 
worden vernomen. 

Hiermee begon de tot dusverre aanhoudende 
gestage opmars van de s P in de gemeenteraden. In 
I 974 kwam de s P in twaalf gemeenten met een 
eigen lijst uit, aangevoerd door lokale kopstukken 
van de diverse massa-organisaties. Dit leverde drie 
zetels in Oss en twee in Nijmegen op. Bij volgen
de raadsverkiezingen werd dezelfde strategic be
proefd. In een toenemend aantal plaatsen waar 
zij kandidaten stelde, sleepte de SP in de periode 

1978- 1990 in totaal resp. 9, 22,41 en 70 zetels in 
de wacht. In maart 1994 kwam de s P met zo'n 
I5J .ooo stemmen (in 1990: ruim 79.ooo stem
men) op I 26 zetels uit. Op een enkele plaats na 
ging de s P er overal flink op vooruit - vooral in haar 
Brabantse bolwerken. In Boxtel, Rosmalen en Ud
en behaalde zij 2 I procent (telkens vijf zetels), in 
Dongen 24 procent (vijfzetels), in Oss 26 procent 
(negen zetels), en in Schijndel 2 7 procent (vijf 
zetels). In Limburg waren Heerlen en Horst elk 
goed voor I 6 procent ( zes resp. drie zetels). Boven 
de Moerdijk scoorde de s P hoog in Culemborg (I 8 

procent), Doesburg (29 procent), Leidschendam 
(2 I procent), Zoetermeer (2o procent) en Vlaar
dingen (I 9 procent) . '7 

Uit onderzoek in Tilburg bleek dat de meerder
heid van de s P-kiezers bij de raadsverkiezingen van 
vorig jaar zich in hun stemgedrag hadden Iaten lei
den door de lokale politick. •8 Er lijkt dan ook een 
zeker verband te bestaan tussen de activiteiten die 
de s P in een bepaalde plaats ontplooit en haar elec
torale aanhang. Deze sterke kant van des Pop lokaal 
niveau - de relatie tussen activisme en electorale 
omvang - bleek echter op landelijk niveau lange tijd 
haar achilleshiel. In I 9 7 7 deed de s P voor bet eerst 
mee aan de kamerverkiezingen. De succesvolle 
werkwijze van de raadsverkiezingen werd op natio
naal niveau toegepast: actievoerders die in de mas
sa-organisaties hun sporen hadden verdiend en op 
enige landelijke bekendheid konden rekenen, kwa
men bovenaan de lijst te staan. Deze methode werd 
een mislukking: de partij verkreeg slcchts enkele 
tienduizenden stemmen. 

Ook in de jaren tachtig bleek dat bet electorale 
succes van de s P tot op zekere hoogte gebonden 
was aan de plaats of regio waar zij door actievoeren 
aan bekendheid had gewonnen. Zodra de overstap 
naar de kamerverkiezingen werd gewaagd, waren 
andere factoren van invloed - zoals de relatieve lan
delijke onbekendheid van de SP (mede doordat de 
televisie moeilijk 'haalbaar' was, ondanks de vele 
acties), of de traditioneel sterke electorale zuig
kracht van de als gouvernementeel beschouwde 
PvdA. Dit bleek bijvoorbeeld duidelijk bij de ka
merverkiezingen van I986. Toen de SPin maart 
van dat jaar bij de raadsverkiezingen ruim 6o.ooo 

1 7. Vol gens opgave van het s P 

secretariaat, 4 mci • 994· 
18. Paul Depla en Kees Schalken, 
' De PvdA-kiezer bekcken ' , in: 
Lokaa/Beswur, mei 1994, 23 . 
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stemmen hehaalde, verkeerde zij in een euforie
stemming. Omgerekend zou dit stemmenaantal 
(verkregen in slechts 61 gemeenten) immers goed 
zijn voor een kamerzetel. De klap kwam enkele 
maanden later, want hij de kamerverkiezingen ver
loor de s P een derde van haar aanhang - naar aile 
waarschijnlijkheid aan de PvdA, die met het co A in 
een nek-aan-nek-race was verwikkeld om de groot
ste partij te worden. 

Zelfs hij de voor de s P succesvol verlopen 
Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1994 deed 
hetzelfde proces zich weer voor, zij het in mind ere 
mate. De s P hehaalde toen in het gehele land ruim 
118.ooo stemmen - ongeveer 35.ooo minder dan 
twee maanden eerder hij de raadsverkiezingen in 
maar 53 gemeenten. In veel van die plaatsen moest 
de SP nu terrein prijs geven: zo kwam de partij in 
aile hierhoven genoemde gemeenten waar zij hij de 
raadsverkiezingen boven de 2o procent scoorde, hij 
de kamerverkiezingen niet hoven de 1 o procent uit. 
De enige uitzondering vormt Oss, waar de SP in 
mei 1994 nog wei 13 procen! behaalde. 

s P electorale concurrent voor PvdA? 
De SP mag dan de PvdA hinderlijk volgen, maar 
hoeveel (electorale) last ondervinden de sociaal-de
mocraten nu van deze horzel? Teneinde daar enig 
inzicht in te verkrijgen, zijn de uitslagen van de ver
kiezingen vanaf 1989 op gemeenteniveau geanaly
seerd. I9 De gemeenteraadsverkiezingen van 1990 
en 1994 zijn hierbij huiten beschouwing gehleven, 
vanwege het relatief geringe aantal gemeenten 
waarin de s P deelnam (in beide gevallen een kleine 
vijftig). 

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en 
het Europese Parlement in 1989 en de Provinciale 
Staten in 1 991 werden geen verbanden gevonden 
tussen de stemmenpercentages van PvdA en s P 
(correlaties van resp .o7, .o5 en -.o1). 20 Oat wil 
zeggen dat relatief hoge percentages PvdA-stem
mcn gepaard kunnen gaan met zowel relatief hoge 
al I age percentages s P-stemmen (en hetzelfde geldt 
voor relatieflage percentages PvdA-stemmen). Een 
duidelijk verband tussen de electorale prestaties 
van heide partijen bestaat er dus voor die verkiezin-

gen niet. Bij de kamerverkiezingen van 1994 bleek 
er daarentegen een Iichte positieve correlatie te he
staan tussen het percentage s P - en PvdA-kiezers 
(. 1 1). Dit betekent dat in gemeenten waar de PvdA 
een stemmenpercentage hereikte dat boger lag dan 
haar gemiddelde, de s P ook vaker hoven haar ge 
middelde scoorde. Wanneer we naar de verschillen 
kijken tussen de kamerverkiezingen van 1989 en 
1994, dan hlijkt dat verlies voor de PvdA gepaard is 
gegaan met winst voor de SP (r=-.43). 2 ' 

Voor de PvdA en de s P bestaat er bij deze drie 
verkiezingen in de jaren 1989-1991 een negatief 
verhand tussen de opkomst en het stem percentage. 
In het geval van de PvdA is deze correlatie slechts 
Iicht negatief (resp. -. 13; -.o6 en -.o8 voor de ver
kiezingen voor resp. de Tweede Kamer, het Euro
pees Parlement en de Provinciale Staten), maar 
niettemin toch verrassend: een hogere opkomst 
gaat kennelijk niet altijd gepaard met een boger 
stemmenpercentage voor de sociaal-democraten. 
Voor de s P is het negatieve verband sterker ( resp. 
-.16; -.28 en -.23). Dezewaarnemingsluitaan bij 
het imago van des Pals protestpartij; zowel een re
latief hoog SP-percentage als een relatief lage op
komst kunnen als een uiting van politick of sociaal 
onbehagen worden opgevat. Oat dit verhand het 
sterkst is bij de Europese verkiezingen, ligt voor de 
hand gezien het 'tweederangs' karakter van deze 
stembusstrijd. Bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in 1994 bedroeg de correlatie tussen op
komst en SP-percentage -. 29; aanzienlijk. sterker 
dan in 1989. SP-kiezers komen dan ook vooral voor 
in gemeenten waar de opkomst in vergelijking met 
elders aan de lage kant is. Dit geldt overigens nog 
sterker voor c o-kiezers (in 1994 een correlatie van 
--53)-

SP en CD 

Onder het motto 'stem tegen, stem SP' concen
treerde de s P zich in haar verkiezingscampagne op 
de proteststemmers. De partij wilde een alternatief 
vormen voor de gevestigde partijen en voorkomen 
dat ontevreden kiezers op de co zouden stemmen. 
Bij de kamerverkiezingen van 1 994 bleken de stem
menpercentages van SP en co positief met elkaar 

I 9- Met dank aan Martijn van Velzen 
voor zijn hulp bij de verwcrking van 
de data. 

van gegevens van het AN P. ter was dan 5,7 procent, was de winst 
voor de s P meestal groter dan o, 6 pro
cent (in Landgraaf en Heerlen bijvoor
beeld); en in gemcenten waar het PvdA
verlies kleiner was dan 5,7 procent, was 
de winst voor de s P meestal kleiner dan 
o,6 procent. 

2o. De correlaties zijn bcrckend op 
basis van gegevens van he\ cos, waarbij 
de gegevens over aile gemeenten zijn ge
bruikt . Voor 1994- is gebruik gcmaakt 

2'. Het gemiddelde verlies van de PvdA 
bij de kamerverkiezingen van '994- ten 
opzichte van de kamerverkiezingen van 
1989 bedroeg 5,7 procent. Degemid
delde winst voor des P was o,6 procent. 
In gemecnten waar het PvdA-verlies gro-
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gecorrelcerd te zijn (r=. 2o ). Dit houdt in dat in ge
meenten waar de opkomst relatieflaag is, CD en SP 
beide betrekkelijk hoge stemmenpercentages heb
ben behaald, en dat in gemeenten waar de opkomst 
relatief hoog is, de percentages voor SP en CD aan 
de lage kant zijn. De claim van des P dat overal waar 
zij aan de verkiezingen deelneemt, de CD klein 
blijft, vindt in deze uitkomsten dus geen bevesti
ging. Marijnissen had dit gesteld v66r de verkiezin
gen, eraan toevoegende dat het een 'bewijs uit het 
ongerijmde' is. 22 Wei is het denkbaar dat SP
deelname mogelijke electorale groei van extreem 
rechts heeft gedwarsboomd. 

Grenzen aan de sroei? 

Mei vorig jaar liet de s P zich niet weer door de 
PvdA de kaas van het brood eten. De electorale 
neergang van de sociaal-democratie mocht uitein
delijk dan nog meevallen, maar de SP heeft goed 
garen kunnen spinnen bij de desintegratie van het 
kiezerscorps van de PvdA. Daamaast hood de 
'reconstructie van de verzorgingsstaat', waarbij 
met name in de sociale zekerheid flink gesneden 
wordt, de SPin politick opzicht vele kansen. Haar 
campagne 'stem tegen, stem sp' was dan ook voor
al gericht op de teleurgestelde traditionele arbei
dersaanhang van de PvdA, die zich door die partij in 
de steek gelaten voelde. 

Op dit electorale terrein ondervindt de SP ove
rigens concurrentie van extreem-rechts. De CD 
poogt evenzeer - zij het op andere wijze - gebruik 
te maken van deze frustraties. Oat des P zich in haar 
campagne zo tegen de Centrumdemocraten afzet, 
heeft naast politieke motieven dan zeker ook nog 
een electoraal aspect. Beide partijen vissen voor 
een dee! in dezelfde vijver; de SP kan er wei bij va
ren wanneer zij erin slaagt om de c D de wind uit de 
zeilen te nemen. 

Het gaat de SP momenteel voor de wind. Naast het 
stijgende aantal kiezers neemt ook het aantalleden 
toe - van zo'n Io.ooo in I986 tot ruim I6.ooo in 
I 994· Aanvankelijk bestond deze aanhang voorna
melijk uit 'steunleden', die formeel aan de zijlijn 
van de partijorganisatie stonden. Sinds het partij
congres van oktober I 99 1 hebben zij echter ook 
stemrecht . 

Deze voorspoed kent ook een schaduwzijde. 
Voor een actie- en protestpartij - die gevoelens van 

onvrede vertolkt - en een klassieke arbeiderspartij 
- zoals de vroegere sociaal-democratie , de oude 
c P N en nu de s P - liggen er gevaren op de loer, 
juist vanwege die groei. De electorale vooruitgang 
van des Prust voor een belangrijk dee) op het mobi
liseren van onvrede. Zolang de SP geen bestuurs-

j verantwoordelijkheid draagt, werpt deze strategic 
vrucht af. Maar met het toenemende zeteltal komt 
ooit het moment dat het dragen van bestuursver-

1 antwoordelijkheid niet te verrnijden zal zijn . Na de 
raadsverkiezingen van maart I 994 was dit punt nog 
niet bereikt: de s P bleek in geen enkele gemeente 
politick bereid Of in staat (vanwege de weerstand 
van de gevestigde partijen) om toe te treden tot het 
college van burgemeester en wethouders. 

Daamaast vormt de groei mogelijk een bedrei 
ging voor de sociale homogeniteit van de SP. Ma
rijnissen beweerde ooit over de PvdA dat door het 
toegenomen percentage hoger geschoolden de ar
beiders uit de partijorganisatie werden wegge
jaagd. 2 3 lets vergelijkbaars zal zich niet direct bij de 
s P voordoen, maar met de ledenaanwas van de laat
ste tijd is de sociale samenstelling van de aanhang 
eveneens aan verandering onderhevig. Naast de fa1 
brieksarbeiders, die de hoofdmoot van het ledenbe-1 1 

stand uitmaakten, melden zich nu ook meer !eden 
uit het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook !e
vert de s P-campagne onder de studenten resultaat 
op. Op deze wijze lijkt er enige differentiatie te 
gaan ontstaan in het ledenbestand. Witte-boorden
werkers komen de gelederen van de blauwe-boor
denwerkers versterken. In de 'klassieke' CPN leid
de een dergelijke ontwikkeling in de jaren zeventig 
tot een tweedeling, die mede bijdroeg aan haar on
dergang. Dit 'cPN-scenario' is bij een aanhoudende 
groei niet onverrnijdelijk, maar ook niet op voor
hand voor de s P uit te sluiten. 

Zowel extern (als gevolg van het 'uitwerken' 
van de protest-strategic) - als intern (door de socia
le differentia tie) herbergt het succes van de s P po
tentiele risico's in zich . Kiezers en !eden die zich nu 
bij de partij melden, kunnen door het manifest 
worden van deze ontwikkelingen weer opstappen. 
Wanneer dit zal gebeuren, wil dat niet zeggen dat 
de s P van het ton eel zal verdwijnen. De partij 
springt tot op zekere hoogte in een gat dat andere 
linkse partijen Iaten vallen. Zolang dat gat blijft be
staan - zeker ten tijde van economische crises - is 
er ook ruimte voor een partij als de SP. 

2 2. de Volkskrant, r 2 januari 1994. 
2]. De Tribune, 22 januari 1988 . 
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