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Uitslagen 6 maart verdienen grondige analyse . 

dáár 

Groot was het optimisme tijdens de Partijraad van september vorig jaar 
en op de oktoberscholingen. Vrijwel elke afdeling verwachtte winst te 
boeken bij de raadsverkiezingen. Inmiddels is de uitslag bekend: in de 
zeven 'nieuwe' gemeenten zijn we met één, twee of zelfs drie zetels in de 
raad gekomen. In de overige 48 plaatsen boekten we 12keer zetelwinst, 
bleven we 17keer gelijk in zetels, en moesten we 19keer inleveren. Hoe 
kan dat? Waarin zitten de verschillen? En vooral: welke lessen moeten we 
eruit trekken? 

Zichtbaar maken 
'We hebben problemen gehad met een opgestapt raadslid en het 
nadeel dat de PvdA nu wel meedeed aan de verkiezingen, en vier 
jaar geleden niet. Toch hebben we een zetel kunnen winnen. We 
hebben vier jaar lang gewerkt tussen de mensen, en ons zichtbaar 
gemaakt. We hebben goed geluisterd, en niets beloofd- alleen dat 
we ons voor de mensen inzetten. Bij ons spelen landelijke zaken 
niet. Je moet plaatselijke zaken heel goed analyseren. En durf ook 
eens op de mens te spelen. Als je een klote wethouder hebt, pak 
hem dan aan. En breng kleine dingen goed in beeld. Ga zelf als 
klaar-over bij een gevaarlijk kruispunt staan. Je hebt er twee man 
en twee borden voor nodig, en je maakt uitstekend duidelijk waar 
je staat.' 
Valkenburg - lef Kleijnen 

Successen over het voetlicht brengen 
'We oogstten veel sympathie, kwamen ook als winnaar uit het 
Udense lijsttrekkersdebat, maar dat heeft zich niet in stemmen 

vertaald. Ons verlies van 6 naar 4 zetels is te wijten aan zowel inter
ne als externe factoren. Partijen als Leefbaar Uden en Jong Uden 
voerden heel slim campagne op landelijke thema's en dat is blijkbaar 
goed aangeslagen. En dat terwijl die partijen inhoudelijk niks voor
stellen. Wij hebben onvoldoende over het voetlicht gebracht wat we 
bereikt hebben de afgelopen vier jaar.' 
Uden- Spencer Zeegers 

Op straat, in plaats van in de raad 
'Toegegeven: we hadden in Boxmeer natuurlijk een schandaal rond 
de brandweer en een affaire over een omstreden gemeentesecretaris. 
Daar balen de mensen enorm van. Maar dat wil nog niet zeggen dat 
ze vanzelf naar je toe komen. Vlak voor de verkiezingen zei iemand 
tegen mij: Jullie zijn de enigen die wij de afgelopen vierjaar gezien 
hebben. Voor mij staat het dan ook als een paal boven water: is de SP 
op straat in plaats van in de raad, dan moet het gek lopen wil je daar 
niet voor beloond worden. Het is een valkuil, dat je dat als SP' er 
vergeet. Natuurlijk, het moet allemaal wel een beetje meezitten. De 
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D E s G E V 
afdeling moet bijvoorbeeld goed op orde zijn en je moet de mensen 
hebben. Wij hebben dat en bovendien hebben we een uitstekend 
draaiende hulpdienst. Overal lieten we ons zien. Steeds zorgden we 
voor nieuws. Van een Leefbare partij hadden we geen last in 
Boxmeer, maar de dorpslijsten maakten daarentegen 15 van de 21 
raadszetels uit. Wij voerden campagne tégen hen. En wij zijn nu de 
grootste partij van Boxmeer!' 
Boxmeer- Emile Roemer 

Actie! 
'Wij waren de enige winnaar ter linkerzijde. We hebben veel acties 
gevoerd en daarmee veel goodwill gekweekt. Ik noem bijvoorbeeld 
het GVB-referendum, het Slotervaartziekenhuis en de Noord-Zuid
lijn . Waar die thema's leven , hebben we veel stemmen gehaald. Ook 
hebben we een keer een enquête in het Westerpark gehouden. Wat 
bleek: het gebrek aan speelruimte bleek de mensen de grootste doorn 
in het oog. We organiseerden een speeltuin voor één dag en vervol
gens scoorden we daar erg goed. Tegelijkertijd scoorden we minder 

• 

• 
R A A G D 

goed in de stadsdelen waar we minder actie voerden: Zeeburg, 
Noord en Zuid-Oost. Die afstraffing is volgens mij terug te voeren 
op het feit dat de kiezer in de regel een hele bewuste keuze heeft 
gemaakt. Het is te makkelijk om je verlies te verklaren door de 
winst van Leefbaar. Die partij komt immers van rechts. Ook de 
linkse kiezer moetje zien te winnen.' 
Amsterdam- Meta Meijer 

Het oogsten ontbrak 
'Ik geef toe dat we soms te weinig actief waren in bepaalde 
wijken. Aan de andere kant waren we erg druk bezig in de buiten
gebieden . In het geval van Leiderdorp is het gelukt om een af
deling van de grond te tillen. Maar ook waar we wél actief waren, 
wonnen we niet of nauwelijks. We hebben daar wel gezaaid, maar 
gewoon niet geoogst. We hadden meer van wat we gedaan moeten 
claimen, denk ik. Publiciteit hadden we genoeg, maar dat is geen 
garantie voor succes gebleken. Misschien hadden we onze activi
teiten meer via eigen pers in herinnering moeten roepen, bij voor-
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' In 1998 konden we kort zijn 
over de uitslag van de raadsver
kiezingen. We boekten fantas
tische resultaten en overal waar 
we achterbleven, konden we 
eenvoudig aangeven waar dat 
aan lag. Nu ligt dat anders: we 
hebben gewonnen, zijn gelijk 
gebleven en hebben verloren. In 
19 plaatsen zijn we in zetels 
achteruit gegaan . Daaraan lig-

D E s 

\ 

gen externe en interne factoren 
ten grondslag. Laten wij in deze 
discussie vooral naar de interne 
kijken .' Zo leidde partijsecreta
ris Tiny Kox op de Partijraad 
de discussie in over de uitslag 
van de raadsverkiezingen. Zijn 
oproep werd gevolgd: in de bij
dragen van de afdelingsvoor
zitters die uitgenodigd werden 
om als aftrap een toelichting te 

G E V 
beeld met pamfletten. Want waar we dat wél gedaan hebben, ver
loren we het minst.' 
Leiden - Bart Vermeuten 

'Je krijgt niet meer dan je verdient' 
'Volgens mij is het allemaal tamelijk simpel: je krijgt niet meer 
dan je verdient. We gingen van vier naar drie zetels. We voerden 
wel degelijk de nodige acties, maar toch vraag ik me wel eens af of 
we niet op een andere manier naar de mensen toe moeten gaan. 
Onze laatste actie was er bijvoorbeeld eentje tegen sloop. Iedereen 
bleek tegen die sloop, maar blijkbaar werd toch niet de conclusie 
getrokken: Oh, dus moeten we op de SP gaan stemmen.'. 
Alkmaar - Willem de Vroomen 

Weer de grootste 
'Spannend is het altijd, wie de grootste bij ons in het dorp wordt. 
We hebben de strijd weer gewonnen van het CDA. We hebben er 
ook hard voor gewerkt!' 
Schijndel- Ger Wouters 

De kiezer heeft een kort geheugen 
'We hebben verloren in 'achterstandswijken'. Daar is de meeste 
onvrede en die heeft zich dit keer geuit in een stem op Leefbaar en 
minder in een stem op ons. We hebben ons daar te weinig laten zien. 

geven op ' hun' resultaat, wer
den het woord leefbaar en de 
naam Fortuyn weinig gebruikt. 
'Na de winst van '98 zijn we te 

veel met onszelf bezig ge
weest,' analyseert verliezer 
Matthijs Spaas uit Rotterdam. 
'We hebben veel crisismanage
ment moeten plegen vanwege 
het afhaken van deelraadsle
den. De mensen hebben te wei-

nig gezien dat de SP erop uit
trok.' 
'In onze traditioneel sterke wij
ken hebben we lager gescoord', 
meldt Marleen in ' t Veld uit Nij
megen. Waar we wel wat 
gedaan hebben, wonnen we. ' 
Resultaat: zes zetels gehouden, 
grote partij dus- maar wél licht 
stemmenverlies. Winnaar Wim 
van Gammeren uit Amersfoort: 

RA A G D 
Het politiek geheugen van mensen is blijkbaar erg kort. Die mensen in 
die buurten volgen ons gewoon niet zo. Acties in de Stationsbuurt en 
bij de Zwarte Madonna hebben wel stemmen opgeleverd. In bepaalde 
wijken waar we voorheen nauwelijks bestonden, hadden we een toe
name van stemmen van I 0 procent. Dat zijn dus echt verdiénde stem
men. Dat vind ik ondanks alles een morele overwinning.' 
Den Haag - lngrid Gyömörei 

Weer winst na eerder verlies 
'In 1999 gingen we een stap achteruit. Dat had alles te maken met de 
tussentijdse verkiezingen die gelijktijdig met die voor Provinciale 
Staten gehouden werden. Nu hebben we weer gewonnen, maar dat is 
ons beslist niet komen aanwaaien. We hebben ons de afgelopen tijd 
stevig met acties geroerd op het gebied van natuurbehoud en veel 
gedaan rond aanleunwoningen. Daarmee hebben genoeg goodwill 
gekweekt om te kunnen winnen, ondanks dat ons boegbeeld sinds 16 
jaar geen lijstrekker was.' 
Dongen - Ceciel van Dongen 

Te veel Coolsingel 
' Je kunt wel zeggen dat we hard zijn afgerekend als 'deel van de 
Coolsingel'. In de raad waren we redelijk bezig, maar dat is zeker bij 
de SP niet zaligmakend. We werden niet overal in de stad gehoord, 
hadden te weinig aansprekende acties. Bovendien hebben de vele 
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'We hebben ons vastgebeten in 
een aantal belangrijke zaken, 
waaronder de sloop in het 

Soesterkwartier. Daar haalden 
we 20 procent van de stemmen.' 
'Een grote actie die nog steeds 

loopt tegen de invoering van dif
tar bij de afvalstoffenheffing 
heeft ons veel stemmen opgele
verd,' verklaart gelijkblijver 
Tonny de Bruijn uit Zoetenneer 
het vasthouden van de zeven 
zetel s. 'We hebben onze succes
sen niet duidelijk genoeg 
geclaimd en we zijn te aardig 
geweest voor onze coalitiepart
ners,' kijkt José Louwers terug 
op de uitslag in Uden, waar de 
SP als collegepartij twee zetels 
verloor. 
Superwinnaar Willem Bouw
man over de 33 procent van de 
stemmen in Doesburg: 'We heb
ben met heel veel mensen 
gepraat, en het afgelopen jaar 
drie stevige acties gevoerd. De 
winst die we daarbij boekten, 
hebben we meteen geclaimd 
door huis-aan-huis een folder uit 
te delen.' Riet de Wit uit Heerlen, 
waar de SP heel groot bleef maar 
wel één van de 8 zetels moest 
inleveren: 'De ruige taal van 

Leefbaar Heerlen: alle verslaaf
den de stad uit, naar Ameland, is 
aangeslagen in de volkswijken. 

Maar aan de andere kant: vier 
jaar geleden hadden wij rond 
Nul = genoeg ontzettend veel 
huuracties. Dat ontbrak nu.' 

'We moeten knokken 
JO 11· ·tem' 

In de discussie die volgde, werd 
menig kritische noot gekraakt. 
'Dat de Leefbaren meedoen is 
geen enkel argument voor een 
slechte SP-uitslag. De opkomst 
van leefbaarpartijen betekent 
dat de SP gaten heeft laten val
len . Hier en daar hebben 
afdelingen de zaak laten ver
sloffen.' 'Een aantal afdelingen 
is te vaak overgegaan op de 
automatische piloot. We moeten 
met meer bravoure en meer 
inspiratie gaan werken.' 'We 
hebben in een aantal volkswij
ken niet het linkse antwoord op 
zaken als onveiligheid kunnen 
geven. We moeten zorgen dat we 
dat in de toekomst wel kunnen.' 
Geconcludeerd werd: 'We heb
ben heel bijzondere concurrentie 
gekregen' en: 'Eens temeer staat 
vast dat wij als SP steeds voor 

elke stem moeten knokken.' En: 
'Onze vaste stemmers zijn er te 
weinig om hoog te scoren. Het 

idee dat we alleen maar goed op
positie hoeven voeren in de raad, 
klopt niet.' Aangedrongen werd 
op een verdere analyse. 'Dit is 
een bijzondere uitslag. Daar 
moeten we niet gemakkelijk 
over doen, maar die moeten we 
grondig analyseren om er lering 
uit te trekken .' 

Analyse: plaatselijk en 
I 

De noodzaak van verder onder
zoek naar de lessen van 6 maart 
werd breed onderschreven. 
Besloten is, dat alle afdelingen 
snel een grondige analyse maken 
van hun plaatselijke resultaat. 
Op basis van die analyses, de 
gevoerde discussie in de Partij
raad en verder onderzoek pre
senteert het Partijbestuur vervol
gens op de Partijraad van juni 
zijn conclusies. Die worden dan 
besproken en vervolgens mee
genomen in de discussies in de 
aanloop naar het volgende con
gres van de partij, waarop de 
organisatie van de SP centraal 

staat. • 

wisselingen van deelraadsleden vast ook niet in ons voordeel ge
werkt. Het was dus zeker niet alleen het Fortuyn-effect. We moeten 
vooral ook naar onszelf kijken. En dat doen we dus ook- want ons
zelf kunnen we verbeteren!' 

de raad . Ook onze folder en de onze posters gingen over sloop en 
woningnood. Voor de mensen was daardoor heel duidelijk waar de 
SP voor staat. Daardoor hebben we weer kunnen winnen.' 
Groningen -Peter Verschuren 

Rotterdam - Marthijs Spaas 

We hadden niet méér kunnen doen 
'We timmerden de afgelopen vier jaar goed aan de weg, waren erg 
actief en haalden goede pers. lk denk niet, dat we heel veel anders 
zouden hebben kunnen doen. We hebben bij ons zeker Jast gehad van 
het Fortuyn-effect. Pech hadden we ook: hier in Schiedam werden 
uitgerekend de stembureaus in de wijken waar wij het van moeten 
hebben een poosje gesloten, vanwege die brand op dat schip. Vervol
gens durfden heel veel mensen niet meer naar buiten en zijn niet 
meer gaan stemmen. En dan liep het dit keer ook nog eens net fout 

bij de restzetelverdel ing.' 
Schiedam- Edith Kuiterf 

Vastbijten in één thema 
'We hebben ons de afgelopen vier jaar heel intensief beziggehouden 
met de sloopplannen en vervolgens met de woningnood die daardoor 
teruggekeerd is in de stad. De permanente campagne die we op dat 
punt voerden, hebben we doorgetrokken in de verkiezingscampagne: 
met een klachtenweek, een grote enquête en een initiatiefvoorstel in 

Successen boeken 
'Leefbaar Zeist is met zes zetels de raad binnengedenderd. Wij 
zijn de enigen die daarnaast gewonnen hebben. Door veel actie te 
voeren, maar ook door successen te boeken. Dat is belangrijk. 
Met alleen acties kom je er niet. Je moet ook eisen weten om te 
zetten in resultaat. Door de juiste eisen te stellen, heel goed de 
krachtsverhoudingen en de ontwikkeling daarin te bestuderen, en 
ook samen met de mensen anderen onder druk te zetten.' 
Zeist- Jeannette de Jong 

Overal geweest 
'We zijn overal geweest, ook in de kleinste kernen waar de men
sen nooit iets van partijen horen, en we hebben heel veel met men
sen gepraat. Deur aan deur, en ook door mensen bij de winkels 
aan te schieten. Samen met ons deed ook GroenLinks voor het 
eerst aan de verkiezingen mee. Die hebben slap campagne 
gevoerd en geen zetel gehaald. Met I 3 procent en twee zetels zijn 
wij de grote winnaar geworden.' 
Reiderland - Hero Hofman 
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