
'Onze electorale 
mogelijkheden zijn nog 
lang niet uitgeput' 
'Vóór de campagne vanjanuari 
stonden we s/,_y-high in de pei
lingen, maar toen het erop aan
kwam, was het moei lijk men
sen te overtuigen ook echt SP te 
stemmen. Dat kwam door ons
zelf, en door de concurrentie 
van Wouter Bos, die SP-pro
grammapunten overnam, het 
voordeel had een charmante 
nieuwigheid te zijn en een 
potentiële regeringspartij ver
tegenwoord igde. In maart heb
ben we een verdubbeling gerea
liseerd van onze zetels in de 
Staten en de Eerste Kamer, 
maar gingen we procentueel 
wat achteruit ten opzichte van 
januari. 
Mijn conclusie is, dat onze 
electorale mogelijkheden nog 
lang ni et zijn uitgeput. De snel
le ledengroei die we nu mee
maken staat niet op zichzelf. 
Die zegt wat over de potentie 
van de SP. Uit onderzoeken 
blijkt dat één op de drie mensen 
zich kan voorstellen ooit SP te 
stemmen. • r is veel respect 
voor onze ideeën en voor ons 
werk en onze houding. De sym
pathie voor de SP is nog steeds 
groe iende. 

Het is zaak dat we de komende 
tijd de sterke kanten van de SP 
verder versterken: ons analy
tisch vermogen, onze functi e 
als waakhond en aanklager en 

De resultaten van twee verkiezingen 
stonden op de agenda van de Partij
raad. SP-voorzitter Jan Marijnissen 
trapte de discussie af en reageerde 
ook namens het Partijbestuur op de 
opmerkingen. 

onze rol als belangenbeharti
ger. Daarbij zullen we ons 
vooral kwali tatief moeten ver
beteren: in de afdelingsbestu
ren en de fracties in raden en 
staten, in onze organisatie en in 
onze politieke strategie. Dat 
laatste betekent beslist niet, dat 
we onze standpunten moeten 
aa npassen. Maar we moeten 
goed nadenken over wat er de 
laatste weken voor 22 januari is 
gebeurd. Het is belangrijk dat 
we ook in verkiezingstijd onze 
standpunten onverkort hand
haven. Maar we moeten leren 
sommige standpunten een stuk 
beter te verwoorden, bijvoor
beeld over onze belastingplan
nen, over de Navo of het ko
ningshuis. Die zorgden nu te 
vaak voor onbegrip en dat moet 
ons niet weer overkomen. Als 
ons dat lukt, worden we voor 
meer mensen een serieuze kan
didaat voor hun stem.' 

Uit de Statenuitslag-analyses 
van Partijraadsleden bleek dat 

opnieuw bewezen is, dat con
crete activiteiten stemmen op
leveren. 'Het waren bemoedi
gende verkiezingen voor 
ons actief kader,' verwoordde 
iemand het. Over januari was 
van teleurstelling over de te
rugval ten opzichte van de pei
lingen niets meer te merken. ' In 
januari had de PvdA vreselijk 
de wind in de zeilen. Het is een 
knap resultaat dat wij ondanks 
recordscores voor de PvdA 
toch wisten te winnen.' Vragen 
waren er wel. 
Hebben we de PvdA te veel bui
ten schot gelaten in de campag
ne? Antwoord: 'Toen de cam
pagne begon, stond de PvdA 
heel laag, en was het logisch de 
wapens te richten op VVD en 
CDA. In een later stadium was 
het ook niet verstandig om naar 
de PvdA uit halen. Dat zou im
mers als snel uitgelegd zijn als 
zeurderig. Wat ook meespeelde, 
is dat de grote tv-debatten voor
al een strijd van ' links tegen 
rechts' waren en we daar dus 
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nauwelijks konden ingaan op de 
verschillen met de PvdA.' 
Hoe gaan we ons in de toekomst 
wapenen tegen het probleem 
van de 'machtsvraag ' als be
langrijk aspect bij verkiezin
gen? Antwoord: ' Daar is moei
lijk op vooruit te lopen. Bij elke 
verkiezing ligt dat weer anders. 
De strategie voor de volgende 
keer zullen we op dat moment 
moeten bepalen - waarbij we 
lessen moeten trekken uit wat 
nu gebeurd is. Jezelf profileren 
als potentiële regeringspartij le
vert grote risico's op - daar 
moeten we dus erg voorzichtig 
mee zijn. Je loopt de kans een 
karikatuur van jezelf te worden, 
of je gaat er in je standpunten 
toch rekening mee houden. Te
gelijkertijd moet duidelijk zijn 
dat we niet per definitie een op
positiepartij zijn. ' 
Waarom scoorden wij in januari 
beter dan GroenLinks, en was 
dat in maart omgedraaid? Ant
woord: 'SP'ers zijn in vergelij
king met maart in grotere mate 
thuisgebleven. Daarvoor zijn 
wel verklaringen te geven. Wij 
zeggen immers dat de provin
cies beter afgeschaft kunnen 
worden; provincie-onderwerpen 
liggen onze aanhang minder 
en de onze Statenleden zijn 
er afgelopen jaren niet echt 
in geslaagd zich in de kijker te 
spelen.' • 

9 




