
Kort na de verkiezingen van 
22 januari maakte het Partijbestuur 
de voorlopige balans op. 

en samen atting. 
De sympathie voor de SP nam 
in de afgelopen tijd totaal nieu
we vormen aan. In peilingen aan 
de vooravond van de campag
nestart stonden we op een ver
dubbeling van ons zeteltal. We 
waren het gesprek van de dag, 
we waren er klaar voor, hadden 
erg geschikte kandidaten en we 
hadden er zin in. Dan is het zuur 
te zien dat we er uiteindelijk net 
niet in slagen de beslissende 
omzetting van sympathie in 
stern te realiseren. In het zicht 
van de finish werden we inge
haald door de PvdA, die met de 
wind in de rug van de overdon
derende media-aandacht mas
saal kiezers di e met ons sympa
thiseren terughaalde. Bos deed 
dat met opmerkelijke standpun
ten (soms wel heel erg lijkend 
op de onze) en de strategische 

vraag: wie wil je dat de grootste 
partij wordt en de minister
president mag leveren? Daar 
konden we (nu) nog niet tegen 
op. We zullen ons bezinnen hoe 
we ons in de toekomst beter 
wapenen tegen dergelijke 
ontwikkel in gen. 
Desalniettemin is er opnieuw 
vooru itgang. We zijn voor de 
vierde keer op rij gegroeid bij 
Kamerverkiezingen. Dit keer 
van 5.9% naar 6.3% van alle uit
gebrachte stemmen. Dat is goed 
voor negen zetels, net geen tien. 
Omdat LPF en GroenLinks ze
tels verl oren zijn we nu in de 
Tweede Kamer de vierde partij 
van het land geworden, achter 
CDA, PvdA en VVD. Dat zijn 
ook de enige drie partij en die, 
naast ons, stemmenwinst boek
ten. Meer dan wij , zodat zij ook 

zetels wisten te winnen. Het 
CDA, dat net als wij op 15 mei 
zijn grootste succes ooit haalde, 
nu slechts een zetel meer; de 
VVD vier (wat nogal beschei
den is, na het geweldige verlies 
van vorige keer). De PvdA pak
te beter uit en rnaakte met een 
winst van 19 zetels bijna haar 
histori sche verlies van vorig jaar 
goed. In historisch perspectief 
bekeken zien we, in vergelijking 
met de toestand voor de vorige 
Kamerverkiezingen, krap negen 
maanden terug, dat all een CDA 
en SP (en natuurlijk toenrnalig 
nieuwkomer LPF) groter zijn 
dan toen. Ondertussen is de af
stand in ledental met de Grote 
Drie sensationeel kleiner gewor
den. Op 22 januari stond onze 
ledenteller op 38.524, op 23 
januari 38.836. De kloofmet de 

Hoe arm of rijk zijn de SP-stemmers? 
Laag inkomen: tot 22.000 euro 9% 
Midden-inkomen: 22-27.000 euro 8% 
Hoog inkomen: 27 tot 50.000 euro 4% 
Hoogste inkomens: boven 50.000 euro 5% 
Gemiddeld over alle inkomens scoorden we 6,3% 

Hoe jong of oud zijn de SP-stemmers? 
18 tot 25 jaar 10% 
25 tot 35 jaar 7% 
35 tot 50 jaar 8% 
50 tot 64 jaar 6% 
65 jaar en ouder 2% 
Gemiddeld over alle leeftijden scoorden we 6,3% 

VVD is daarmee zo klein 
geworden dat de derde plaats in 
het verschiet komt. 

We hebben alle beloften van 
Wouter Bos opgeschreven. Als 
we de PvdA aan haar beloften 
weten te houden dan zal dat een 
zegen voor het land zijn. Zonder 
onze sterke positie, ook in de 
aanloop naar de verkiezingen, 
zou de PvdA deze beloften 
nooit gedaan hebben. Als de 
PvdA haar beloften breekt in 
rui l voor een plaats het pluche 
voor de PvdA in het kabinet 
Balkenende-2, dan zal een groot 
aantal kiezers dat de PvdA 
zwaar aanrekenen en alsnog bij 
de volgende verkiezingen 
de overstap maken naar de partij 
waar hun sympathie al ligt. 

Hoe lopen de kiezersstromen van en naar de SP? 
4% van de LPF-stemmers van mei heeft in januari SP gestemd 
2% van de VVD-stemmers van mei heeft in januari SP gestemd 
2% van de PvdA-stemmers van mei heeft in januari SP gestemd 
2% van de CDA-stemmers van mei heeft in januari SP gestemd 
5% van de SP-stemmers van mei heeft in januari 
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