
Beschouwing van campagne, uitslagen en actuele situatie 

'We zijn op koers gebleven in de 
meest woelige verkiezingen ooit' 
Hoofdmoot op de Partijraad was de discussie 
over de dubbele verkiezingscampagne en de 
uitslagen. De afdelingsvoorzittersen het Partij
bestuur bogen zich daarbij over de volgende 
vragen: 

• Hoe verhouden de gestelde doelen zich met de 
bereikte resultaten? 

• Hoe is de campagne bevallen? 
• Hoe duiden we de uitslag? 
• Wat is onze positie na de verkiezingen? 

Op de volgende pagina's het verslag van de com
missie die zich over de raadsuitslagen gebogen 
heeft. Hieronder een impressie van de Partij
raadsdiscussie. 

De gestelde doelen waren: 
winst bij de raadsverkiezingen, 
koersen richting tien zetels bij 
de Kamerverkiezingen en groei 
naar 30.000 leden. De laatste 
twee zijn gehaald: de eerste 
niet, aldus partijsecretaris Kox, 
die vorigjaar aangewezen werd 
door de Partijraad om de cam
pagne in 2002 te leiden. 'De 
uitslag van de raadsverkiezin
gen moeten we goed duiden. 
Zowel de winst, als het gelijk 
blijven, als het verlies in een 
aantal plaatsen. Dat verlies 
moeten we overigens zeker niet 
als dramatisch duiden. Slechts 
in enkele plaatsen hebben we 
fors verloren, in veel plaatsen 
hebben we weer gewonnen. 
Wel ernstig is de mate waarin 
we onze groeimogelijkheden 
overschat hebben', aldus Kox, 
daarbij verwijzend naar de 
inschattingen van de afdelings
voorzitters vorig jaar over de 
te behalen zetels in de nieuwe 
gemeenteraden. 'Daar zaten we 
met z' n allen dik verkeerd! ' 
Vraagtekens waren er bij som
mige Partijraadsleden over de 
effecten van leus Stem voor, 

stem SP . Ook was er her en der 
kritiek op de organisatie van 
activiteiten in het land tijdens 
de campagne voor de Kamer
verkiezingen. Kox wees er in 
zijn antwoord op dat er in de 
campagne veel meer gedaan is 
dan ooit en dat veel zaken beter 
liepen dan ooit, maar erkende 
volmondig de fouten rond 
de landelijke verkiezingstour: 
'Die hebben we te laat in gang 
gezet, en we hebben te lang 
gedacht dat doen we zelf wel, 
zonder de afdelingen.' 

Naast grote voldoening met, en 
trots over de uitslag, waren er 
ook relativerende geluiden. 
'Zouden we de negen zetels 
ook gehaald hebben als er niets 
was gebeurd rond Fortuyn?' 
'Hebben we de zetels op eigen 
kracht gehaald, of door zwakte 
van anderen en slim opereren 
van de lijstrekker?' Tiny Kox 
wilde niets weten van sugges
ties dat de uitslag op toeval zou 
berusten. 'Ook voor de moord 
op Fortuyn stonden we op 
stevige winst, tot acht zetels in 
de peilingen. Bovendien: een 

belangrijk deel van een cam
pagne bestaat uit het adequaat 
inspelen op ontwikkelingen. 
Dat hebben wij goed gedaan. 
Het is onzin om de uitslag als 
toeval af te doen. Mensen die 
SP stemden, hebben gekozen 
voor duidelijke politiek, die in
derdaad meer dan ooit geperso
nifieerd was in een persoon. 
We hebben in een vroegtijdig 
stadium hier besloten om Jan 
Marijnissen een hoofdrol in 
onze campagne te geven. 
Natuurlijk kun je je afvragen of 
dat wel goed is. Ik vind dat de 
resultaten de juistheid van die 
keuze bevestigen. Als we meer 
mogelijkheden gehad hadden, 
hadden we graag onze andere 
veertien toppers op het hoofd
podium van de politiek gezet. 
Maar we waren realistisch 
genoeg om te weten dat dat er 
niet in zou zitten. Nu hebben zij 
op andere podia op hun manier 
een heel waardevolle bijdrage 
kunnen leveren, op specifieke 
terreinen, tijdens heel veel 
debatten, forumdiscussies en 
werkbezoeken. In de laatste 
tien dagen, na het stoppen van 
de campagne, was Jan Marij
nissen de enige woordvoerder 
die nog aan bod kon komen. 
Hij heeft die taak met verve 
vervuld en daardoor veel extra 
winst binnengehaald voor onze 
partij. En ik complimenteer 
onze partij dat wij in de meest 
woelige verkiezingen ooit zo 
vast op koers zijn gebleven. 
Dat heeft veel mensen vertrou
wen gegeven - en dat valt in de 
resultaten terug te zien.' 

'We moeten inspelen op een 
totaal nieuwe situatie,' was 
algemeen de conclusie over de 
komende tijd. 'We krijgen een 
nog rechtser kabinet met een 
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nog rechtser beleid. Daar moe
ten we ons op voorbereiden, we 
hebben een harder antwoord 
nodig dan ooit.' En : 'Wij heb
ben ervaring met de bestrijding 
van de PvdA in de regering. 
De situatie nu is, dat de PvdA 
samen met ons in de oppositie 
zit. Ze zal zich proberen te 
presenteren als hét alternatief 
voor een schandalig slechte 
rechtse regering, snel verge
tend wat voor puinhopen Paars 
heeft achtergelaten. Daarop 
zullen wij voorbereid moeten 
zijn. Wij zullen vooral zelf het 
initiatief moeten nemen: de 
leus stem voor zullen we de ko
mende jaren moeten uitbouwen 
en invullen. We zullen onze 
alternatieven op een aanspre
kende en overtuigende manier 
moeten presenteren en er steun 
voor zien te verwerven.' 

Sterke pleidooien waren er te 
horen voor het opbouwen van 
nieuwe afdelingen in de plaat
sen die groot genoeg zijn, en 
waarvan we sinds de verkie
zingen kunnen zeggen dat 
we zowel de leden als de 
stemmers hebben. Bij de 
raadsverkiezingen werden we 
gehinderd door het feit dat we 
in relatief weinig plaatsen kan
didatenlijsten konden indie
nen . De cijfers van 2002 laten 
zien dat er kansen te over zijn, 
met name in Noord-Holland 
en het noorden van het land, 
maar eigenlijk ook in de provin
cies waar de SP al langer sterker 
is. 'We zijn nu echt landelijk 
doorgebroken. Onze mogelijk
heden om nu ook lokaal verder te 
komen zijn groter dan ooit. Dat 
moeten we uitbuiten: parlemen
tair maar vooral buitenparlemen
tair: in het opbouwen van nieuwe 
afdelingen.' • 
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