
'In een aantal opzichten is de SP 
een heel bijzondere partij, al 
was het maar omdat het de 
enige partij is die het op dit 
moment als politieke partij goed 
doet. In het algemeen gaat het 
niet goed met de politieke partij 
als onderdeel van het politieke 
bestel, althans het gaat er heel 
anders mee dan vijftig jaar gele
den, wat onder meer tot uitdruk
king komt in de dramatische 
teruggang van het aantal leden. 
Bovendien is een partij al lang 
niet meer het ideologische en 
programmatische centrum van 
een politieke familie, zoals de 
bedoeling was geweest bij de 
oprichting van de politieke par
tijen, nu zo'n eeuw geleden. 

Van die teloorgang heeft de SP 
geen last, integendeel. Interes
sant is dan ook dat deze partij de 
eigen organisatie vooropzet en 
natuurlijk tevreden is over de 
electorale groei, maar meer nog 
over de ontwikkeling in het 
ledental. De SP heeft ruim 
43.000 leden, waarmee het nog 
niet de grootste partij is (CDA 
zo'n 79.000; PvdA ongeveer 
60.000), maar al wel bezig de 
WD (rond 46.000) in te halen 
en wellicht voorbij te streven. 
Daarnaast is het opvallend hoe 
deze partij, laten we het noe
men, 'met vaste hand' werd en 
wordt bestuurd. Sinds Miehels 
wordt machtsconcentratie in 
een kleine groep aan de top 
beschouwd als een even onver
mijdelijke als schadelijke ont
wikkeling. Dat zou op termijn 
namelijk het effect hebben dat 
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de leden zich min of meer als 
overbodig gaan beschouwen (of 
nog erger, zij vinden dat ze zich 
met ideologie of strategie moe
ten gaan bemoeien: dat leidt 
meestal tot splitsingen). Bij de 
meeste partijen zijn na verloop 
van tijd de leden dan ook (vrij 
naar Jos de Beus) te kenschet
sen als 'geëngageerde toeschou
wers' (met gestage afkalving 
van het ledenbestand als groot
ste risico). Dat alles was en is 
voorlopig bij de SP niet aan de 
orde: daar wordt van de leden 
actieve deelname gevergd aan 
acties, discussies en demonstra
ties. Het interessante effect hier
van is dat daarmee de energie 
van de leden gericht blijft op 
onrecht en misstand in de eigen 
omgeving, wat aan het partij
bestuur een zekere ruimte geeft 
om de ideologische en strate
gische leiding stevig vast te 
houden. Het is een koppeling 
van lokaal en nationaal niveau, 
die de SDAP in de jaren twintig 
kende en die onder Van der 
Louw door de PvdA even werd 
nagestreefd (de ' actiepartij'). In 
dit opzicht is de SP zo ideaal
typisch, dat menig historicus en 
politicoloog er bijna nostalgisch 

van wordt. De politisering van 
het lokaal bestuur is dan ook 
interessant en zou kunnen wor
den samengevat als: Elzinga 
helpt Marijnissen. 

Het tegengeluid (van de SP
red.) heeft tenslotte vooral 
consistentie gekregen door de 
ontwikkelingen in en van de 
Partij van de Arbeid. ( ... ) 
Al met al was de grond weg
gevallen onder een kernstuk 
weg uit het politieke denken 
van de sociaal-democraten: de 
overheid was niet langer de 
oplossing van alles, maar onder
deel van een probleem gewor
den. Dat was schrikken. Daarop 
werden de beroemde 'ideolo
gische veren' afgeschud, maar 
daar kwam niet veel voor in de 
plaats (behalve dat er kennelijk 
minder geld aan mensen en 
meer aan dingen moest worden 
besteed: infrastructuur in plaats 
van uitkeringen). Ook al viel 
het met die bezuinigingen alle
maal wel mee en was het pret
tig dat hier en daar het grote 
gedogen werd teruggerold en 
hiërarchische verhoudingen
her- steld, toch werd door de 
PvdA het trapveldje voor de SP 
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klaargemaakt. Enerzijds im
mers konden de bezuinigingen 
aangeduid worden als 'de uit
verkoop van de beschaving' en 
anderzijds functioneerden tal 
van overheidsinstanties beroerd 
wegens langdurige verbouwing 
(uitkeringsinstanties) of onbe
reikbaarheid door verzelfstan
digingoperaties (spoorwegen, 
kabelbedrijven), waardoor de 
nodige onvrede voor het op
rapen lag. 

Voorlopig blijft er voor de SP 
dan ook nog genoeg te doen, al 
blijft het de vraag of deze partij 
op wat langere termijn gezien 
niet vooral een conjunctureel 
verschijnsel is. Hoe dat ook zij, 
de Partij van de Arbeid zou er 
goed aan doen de SP te be
schouwen als een aansporing 
om nog eens na te gaan wat er 
sinds de jaren zestig toch is mis 
gegaan (inclusief een scherpere 
analyse van de betekenis van 
Den Uyl). Want waar niet ge
biecht wordt leeft de zonde 
voort - en het schuldgevoel. 
Dan kan de SP moeilijk anders 
worden gezien als het eigen 
kwade geweten, waar de PvdA 
mee zal moeten leren leven. • 
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