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Voor de een is de Socia
listische Partij een expo
nent van extreem-links in 

De s P : V olkse 
partij of 

volkspartij? 
graag geziene gast in talk
shows en in politieke tele-
visieprogramma's, waar 

polderland, voor de ander 
een correctiefactor voor 
de te zeer door paars ver
kleurde Partij van de 
Arbeid. 

BERT MIDDEL 
hij zich steeds meer als 
politiek filosoof dan als 
activist profi.leert. Net als 
het c D A, maar dan an-

Lid van de T weede Kamer voor de PvdA 

Maar hoezeer de beoordeling van de s P - zeker 
in sociaal-democratische kring - ook uiteenloopt 
van enerzijds afkeer tot anderzijds nauwelijks ver
holen waardering, niemand kan er meer om heen 
dat de s P na een moeizame ontwikkelingsgang een 
politieke factor van betekenis lijkt te zijn geworden. 
De s P ·is niet meer !outer de spreekbuis van het 
maatschappelijk ongenoegen en daarmee de vertol
ker van het politieke protest, de s P is ook en vooral 
salorifiihia geworden. 

De voormalige meacifoon van de straat nadert 
gestaag het centrum van de macht, zowel landelijk 
als zeker sinds de laatste gemeenteraadsverkiezin
gen ook plaatselijk. In een enkel geval is de SP zelfs 
onderdeel van de politieke macht in de vertegen
woordigende democratie. Zo is bijvoorbeeld de 
deelname aan het College van B & w van de gemeen
te Oss - twee s P-wethouders in deze bakermat van 
de partij - door de kiezers allesbehalve afgestraft . In 
het parlement, waar de s P in beide Kamers nog 
bescheiden vertegenwoordigd is, wordt haar in
breng door de andere partijen serieus genomen . 
Andere protestpartijen hebben dit nooit mogen mee
maken. Terwijl zij enerzijds haar uiterste best doet 
om haar imago als octiepartij te handhaven en zelfs 
op te poetsen, doet de SP anderzijds bijna braafmee 
aan het gangbare politieke spel en heeft zij zich aan 
de daarin geldende mores aangepast. De toonzet
ting van het s P -geluid detoneert bij tijd en wijle, 
maar ons politiek systeem en zijn regels worden 
zonder probleem geaccepteerd. 

Daarenboven lijkt de s P zelfs een cult-status te 
verwerven. Partij- en politiek Ieider Jan Marijnissen 
vult met enige regelmaat de kolommen op de opi
niepagina's van de betere dagbladen. Hij is een 

ders, stelt hij het besef van 
normen en waarden in de samenleving centraal. 

Er is geen actualiteitenprogramma waar de SP
leider niet in heeft opgetreden . In kringen binnen 
en rond de grachtengordel is het inrniddels bon ton 

om te koketteren met de sympathie voor het prak
tisch-populistisch actie-socialisme. Kortom, de SP 
is 'in', het is chique om je als SP-aanhanger te affi.
cheren. De SP is daarmee onderdeel van een life

style geworden. 
De vraag is hoe het zover heeft kunnen komen 

en hoe het verder zal kunnen gaan. Daarbij verdient 
in dit verband met name de relatie, of misschien be
ter gezegd het ontbreken daarvan, met de Partij van 
de Arbeid een nadere beschouwing. In dit licht is 
het interessant te kijken naar verschillen en over
eenkomsten met die andere, zich socialistisch ach
tende partij ter linkerzijde van de sociaal-democra
tie, wijlen de CPN. 

Oorsprona en ontwikkelina 

Uit de wirwar van sectarische groepjes die aan het 
eind van de jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig vooral elkaar en daarnaast tezamen het 
grootkapitaal verketterden, is alleen des P als rele
vante politieke factor overgebleven. Daarbij moet 
meteen worden opgemerkt dat de huidige Socia
listische Partij voor wat betreft haar organisatie, 
inhoud en strategie weinig gelijkenis meer vertoont 
met de Socialistiese Partij die zich destijds met name 
binnen de roomse universiteitscentra van Nijmegen 
en Tilburg manifesteerde. Met voor een dee] het
zelfde leidend kader dat ook nu nog binnen de s P de 
dienst uitmaakt, werd in de jaren zeventig de ideo
logische zuiverheid aangaande het marxisme-leni
nisme beleden. Geheel en a! volgens de leer van de 



tr 

Is 
Is 
Is 
I 

n 

n 
n 

p 

n 

.t 

n 

s 

t 

t 

s &_o 1 8 

Grote Roerganger zelf, Mao Tse Tung dus, werd 
het beginsel van de massalijn gevolgd. Dit betekende 
dat de partij aileen maar Ieiding kon geven in de 
klassenstrijd als de stem des volks werd gevolgd. Het 
partijkader moest derhalve de universiteit vaarwel 
zeggen om zich onder de arbeiders te begeven, wat 
als voordeel had dat meteen vernomen kon worden 
wat - zoals dat heette - de mensen van de s P ver
wachtten en wilden. Hiermee was de keuze voor 
het populisme een feit. Des P ontwikkelde een stevi
ge partijorganisatie en initieerde van daaruit aan de 
partij verbonden actiecomites (bijvoorbeeld het Mi
lieu Actiecentrum Nederland, de verenigiging 
voorkomen is Beter en de Bond van Huurders en 
Woningzoekenden). De SP vertoonde met deze 
strategie van het socialisme-van-de-daad overeen
komsten met de vee! iotere CPN (Communis
tische Partij van Nederland), die ook het politieke 
instrument van de mantelorganisatie ( denk aan de 
actiecomites in de strokarton-industrie in Oost
Groningen, het Komitee Kruisraketten Nee en het 
Volkskongres) hanteerde. 

Met enige regelmaat stonden in de jaren zeven
tig des P en de c P N en met hen ook de bijbehoren
de mantelorganisaties lijnrecht tegenover elkaar. 
De onderlinge verkettering manifesteerde zich op 
zowel theoretisch als praktisch niveau, dus in 
geschrift en op straat waar men elkaars vermeende 
achterban bestookte met het eigen gelijk. Het feit 
dat daarbij de toch nog altijd gemeenschappelijke 
klassevijand in zijn vuistje stond te lachen, was niet 
meer dan een vervelende, maar aan de zuiverheid 
van het ware socialisme ondergeschikte bijkomstig
heid. Oat in dit verband de sociaal-democraten van 
de Partij van de Arbeid vrijwel zonder uitzondering 
als lakeien van het neo-imperialisme tot het kamp 
van de klassevijand gerekend mochten worden, was 
voor zowel de CPN als de SP een gegeven. 

De s P en de c P N stonden niet aileen ideologisch 
lijnrecht tegenover elkaar, ook sociologisch bleken 
er in de jaren zestig en zeventig grote verschiilen . 
De CPN noemde zich de arbeiderspartij bij uitstek, 
maar het bleken in toenemende mate studenten, 
intellectuelen en kunstenaars te zijn die het proleta
risch besef binnen deze partij levend moesten hou
den. De c P N was in zichzelf gekeerd en veel met 
zichzelf bezig, hoewel de ronkende retoriek van 
'eeuwige' kopstukken als Paul de Groot, Marcus 
Bakker, Fre Meis en de gebroeders Wolffhet tegen
gestelde suggereerde. De interne gerichtheid van de 
CPN, of deze nu op haar geschiedenis of op haar toe-

komst betrekking had, leidde tot het ontstaan van 
een paranolde politieke subcultuur die af en toe 
meer overeenkomsten vertoonde met de uitwassen 
van de religieuze Pinksterbeweging dan met een 
politieke strijdorganisatie. Het recept van Stalin 
bleek in de jaren zeventig binnen de c P N nog niet 
uitgewerkt te zijn. Het was de partij tegen de rest 
van de wereld, die aangevoerd door verstokte 
revanchisten heimelijk maar een doe! nastreefde, te 
weten de liquidatie van alle communisten. 

De SP volgde daarentegen een andere strategie, 
waarbij de theorie ondergeschikt werd gemaakt aan 
de praktijk. Waar de CPN haar traditionele arbei
dersaanhang buiten Groningen, Amsterdam en de 
Zaanstreek nagenoeg zag verdwijnen, bereikte de 
s P in toenemende mate de bevolking in de traditio
nele arbeidersbuurten in vooral het Zuiden van het 
land. Via bijvoorbeeld de hulpverlening van de s P
gezondheidscentra en juridische spreekuren wist 
men in een toenemend aantal steden steun te ver
werven. Activisten van de SP gingen in de volks
buurten van middelgrote steden huis-aan-huis, met 
in de hand steevast de partijkrant De Tribune, waarop 
de portretten van Marx, Engels, Lenin en Mao 
prijkten. Aan de manier waarop buurtbewoners bij 
hun huisdeur werden benaderd, met bij wijze van 
spreken de voet tussen drempel en deur, ontlenen 
de s P -ers hun bijnaam De Rode jehova 's. De acties in 
buurten en bij bedrijven waren onderdeel van een 
uitgekiende strategie. Via een eige11tijdse vorm van 
het bij onze zuiderburen alom aanwezige dienstbe
toon, legden de plaatselijke SP-leden een link naar 
het lokale bestuur. Door mid del van het ontwikke
len van een maatschappelijk draagvlak en van daar
uit politieke machtsvorming op het lokale niveau, 
zou de wisselwerking naar het landelijk politiek 
platform kunnen plaatsvinden, hetgeen uiteindelijk 
in 1994 lukte. In de tussentijd, vooral na de val van 
de Muur in 1989, werd naar buiten toe met de 
marxistische traditie gebroken en ging de s P ethische 

noties als menselijke waardigheid, gelijkwaardig
heid en solidariteit (in die volgorde!) centraal stel
len. 

Terwijl het electoraat van dec P N vanafhet mid
den van de jaren zeventig slonk, groeide dat van de 
SP, zij het aanvankelijk alleen op lokaal niveau. 
Toen de CPN in de jaren tachtig het feminisme op 
een lijn stelde met de klassenstrijd en daarmee, naar 
later bleek, haar eigen doodvonnis tekende, ver
klaarde de s P de vrouwenemancipatie als een non

issue. In 198o verscheen een SP-brochure waarin 
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werd uiteengezet dat het feminisme de tegenstellin

gen tussen mannen en vrouwen aanwakkert, waar
door de aandacht van de klassenstrijd wordt afge
leid, waarmee uiteindelijk het kapitalisme zijn voor
deel behaalt. Arbeidersvrouwen worden niet door 
hun man onderdrukt, maar zij worden tezamen met 
hun man door de hazen uitgebuit. 

Met deze stellingname verwierf de s P binnen de 
tijdgeest van de jaren tachtig het imago van een in 
wezen conservatieve of beter gezegd kleinburgerlijke 

partij. En dan te weten dat het verwijt bourgeois te 
zijn, toch wei het ergste is wat een ware socialist kan 
overkomen . Het aldus verworven 'rechtse' imago 
van de SP werd voor de buitenwacht nog eens ver
sterkt door haar in I 9 8 3 op schrift gestelde opvat
tingen over het minderhedenbeleid, waarin buiten
landers de keuze kregen tussen hetzij 'ondersteunde 
remigratie' hetzij integratie in de Nederlandse 
samenleving. Beschaafd links en de rest van welden
kend Nederland spraken toentertijd schande van dit 
'alternatief van de duivel', maar inmiddels is het 
eerste aspect een centraal onderdeel van het Ne
derlandse vluchtelingenbeleid en vormt het tweede 
aspect nu de alom onderschreven basis van ons 
nieuwkorriersbeleid. 

Organisatie en strategie 

Oat de SP op indirecte wijze is voortgekomen uit de 
c P N van de jar en zestig valt vooral te constateren in 
haar organisatiebeginsel en partijstructuur . Evenals 
de c P N hanteerde de s P lange tijd het democratisch 

centralisme als organisatiebeginsel en doet dit in 
zekere zin nog steeds. Discussies in de partij zijn 
toegestaan, maar aileen intern, terwijl deze discus
sies vrijwel uitsluitend voorstellen van de partijlei
ding betreffen. Eenmaal genomen besluiten worden 
eendrachtig en tezamen naar buiten gebracht en uit
gevoerd. Oiscussies moeten echter niet te. lang 
duren, want dat schaadt de actiebereidheid . Zoals 
ook de CPN pas aan het einde van haar bestaan de 
deuren van haar partijcongressen opende voor de 
burgerlijke pers en andere belangstellenden, is pas 
sinds kort het vierjaarlijkse (!) congres van de s P 

openbaar. De partijraden vinden nog -steeds in 
beslotenheid plaats. Waar de CPN grote partijmani
festaties voor het hele gezin belegde om de saarnho
righeid te versterken (Waarheic!Jestivals), wist de SP 

in maart van dit jaar bijna vijfduizend mensen bijeen 
te brengen in Hetland van Ooit . Ofwel de SP als een 
grote Rooie Familie. Dit moet de gestaalde kaders 
in de sociaal-democratie wei pijn doen. 

Het centralistische karakter van de s P komt 
overeen met dat van de c P N van weleer. Het lande
lijk partijbureau, waar het deels 'vrijgestelde' 
Partijbestuur zetelt, bepaalt de politieke lijn die uit
gedragen wordt in Kamers, Staten en raden. 
Gemeentelijke partijprogramma's zijn grotendeels 
kopieen van elkaar. Bij de CPN was altijd en overal 
de centrale leuze Kiest communisten in .... , bij de s P is 
het Stem tegen. Plaatselijke partijafdelingen en pro
vinciale districten lopen aan de leiband van de cen
trale partijleiding. Binnen die Ieiding kunnen enkele 
beroepsbestuurders jarenlang de dienst uitmaken . 
Bij de c P N gold dat in extreme mate voor de eerder 
genoemde erevoorzitter van het Partijbestuur Paul de 
Groot, voor de s P aanvankelijk voor de latere 
romanschrijver en journalist Koos van Zomeren en 
allange tijd voor de partijvoorzitter, tevens fractie
voorzitter en lijsttrekker Jan Marijnissen. En daar
naast voor partijsecretaris en campagneleider Tiny 
Kox, die sinds mensenheugenis de spin in het web 
van de partijorganisatie vormt. Ook het vaststellen 
van de kandidatenlijsten voor de Kamerverkiezin
gen is vooral een zaak van het partijbestuur. Bij de 
c P N selecteerde het partijbestuur de Kamerkandi
daten uit zijn midden, terwijl het bij de SP opval
lend is dat in de top van de Kamerlijst vooral naaste 
medewerkers van de lijsttrekker geplaatst zijn. Net 
als in de c P N het geval was, staan de bestuurders en 
volksvertegenwoordigers van de SP het grootste 
deel van hun salaris en vergoeding af aan de centrale 
partijkas. 

Overigens moet wei worden geconstateerd dat 
in de meeste politieke partijen het landelijk 
Partijbestuur een cruciale rol speelt bij de recrute
ring en selectie van kandidaten voor de Eerste en 
Tweede Kamer. o 6 6 is wat dit betreft de uitzonde
ring die de regel bevestigt. De PvdA is sinds I 994-
doorgeschoten van het ene uiterste van de decentra
le, casu quo gewestelijke kandidaatstelling, naar het 
andere uiterste waarbij het Partijbestuur eigen
machtig de conceptlijst van de kandidaatstellings
commissie kan veranderen alvorens deze aan het 
partijcongres voor te leggen. In het CDA is de 
paleisrevolutie in de Kamerfractie gei'nitieerd en 
uitgevoerd door het landelijk Partijbestuur. Ook 
het verschijnsel toogdagen is in de sociaal-democrati
sche traditie geen onbekend verschijnsel, waarbij de 
geschiedenis zich uitstrekt van de Rode Zaterdagen 

van Troelstra tot de 1 meifestivals van nu. 
In de PvdA is, net als in het pre-NieuwLinks-tijd
perk, cuniulatie van functies in de partijtop weer 
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toegestaan. De partijvoorzitter is lid van de 
Kamerfractie, zoals dat in de jaren vijftig en zestig 
ook a! gebruikelijk was. Anders dan in de SP is de 
PvdA-voorzitter geen fractieleider. 

Voor de strategie van de SP ten opzichte van 
andere partijen- en zeker de Partij van de Arbeid
geldt in wezen hetzelfde als wat de c P N jarenlang in 
de praktijk bracht, namelijk het primair aericht zijn op 

je grootste vijand. De CPN en de PvdA stonden 
decennia lang uitermate vijandig tegenover elkaar. 
De CPN viste in de electorale vijver van de PvdA, 
maar ondertussen leverde de CPN aileen maar wet
houders en gedeputeerden in plaatsen waar zij of de 
absolute meerderheid bezat (in de raden van de 
toenmalige gemeenten Beerta en Finsterwolde) of 
een sterke PvdA naast zich wist (bijvoorbeeld in de 
provincie en in de stad Groningen, in Noord
Holland, in Amsterdam, in Zaanstad en in enkele 
kleinere gemeenten in Groningen). Van enige 
innerlijke tegenstrijdigheid daarbij was geen sprake. 
De communistische dialectiek leerde immers dat 
het front van de arbeiders niet verdeeld mocht wor
den en wat je ook van de PvdA mocht denken, deze 
partij wist wei een groat deel van de arbeiders ach
ter zich te krijgen. Oat gebeurde in de optiek van de 
CPN natuurlijk goeddeels via valse voorwendsels, 
maar toch was het zo. In 1 9 77, bij de voor de c P N 

zo rampzalig verlopen Kamerverkiezingen, die het 
einde van de veertigjarige heerschappij van Paul de 
Groot betekenden en op termijn het einde van de 
partij, was de leus Van A at eruit, de c P N erin. Let 
wei, de CPN erin naast de PvdA. 

De aewone man 

De SP vertoont op dit punt zowel een overeen
komst als een verschil met de strategie die de c P N 

destijds hanteerde . . Oak de s P moet haar winst gro
tendeels boeken onder voormalige of potentiele 
PvdA-kiezers. Bijna de helft van de recente leden
winst van de SP bestaat uit voormalige PvdA-sym
pathisanten. Ook in de traditionele, trouwe achter
ban van de PvdA, waar de ideologische veren be
paald niet zijn afgeschud en waarbinnen het proleta
risch sentiment nog springlevend is, zijn de s P en 
met name de SP -lijsttrekker in zekere zin geliefd. 
'Marijnissen kan het zo mooi zeggen', wordt hier 
niet zelden met enige afgunst geconstateerd. Oat hij 
het ook heel aemakkelijk kan zeggen omdat zijn partij 
geen verantwoordelijkheid voor het beleid draagt, 
wordt wei erkend maar dat neemt niet weg dat hij 
voor een dee] van de PvdA-achterban een aanspre
kende figuur is. 

De s P wordt door de kiezers vooral ge:iien als de 
partij die de armoede, achterstand en maatschappe
lijke tweedeling aan de kaak stelt. Daarmee is in de 
beleving van het electoraat de s P in zekere zin een 
one-issue partij, maar daarmee wei de partij die het 
voor de gewone man opneemt. Niet zelden met de 
toevoeging: zoals de PvdA dat vroeger deed. De SP 

weet te appelleren aan socialistische sentimenten en 
roept daarmee niet van nostalgie gespeende gevoe
lens op bij een deel van de links-georienteerde kie
zers. De s P springt als het ware in het gat, dat de 
Partij van de Arbeid met haar herorientatie in de 
richting van het liberale denken en de daaraan 
gepaard gaande regeringssamenwerking met de 
nazaten van de vroegere klassevijand, heeft Iaten 
vallen. In die optiek is het succes van de SP ook te 
zien als de prijs van Paars . 

Marijnissen laat niet na te benadrukken dat het 
neo-liberale aedachtenaoed de grootste vijand van de 
SP is. Omdat in zijn perceptie dit neo-liberalisme 
met zijn 'tucht van de markt' juist in de PvdA heeft 
toegeslagen, moet de PvdA als de belangrijkste elec
torale tegenstrever gezien worden. Oat daarmee 
geen stemmen van rechts worden afgesnoept is 
minder belangrijk, omdat het streven van de s P -

gelijk aan dat van de vroegere c P N - niet gericht is 
op het verkrijgen van een linkse meerderheid. Een 
moderne variant van een Volkifrontreaerina, waar bij
voorbeeld Groen Links op voorhand niet afkerig van 
is, is voor de SE niet aan de orde zoals het dat des
tijds voor de CPN ook niet was. In de stembusstrijd 
is het dus ook voor de s P meer opportuun om de 
verschillen binnen links te benadrukken dan de 
onderlinge overeenkomsten. Het beeld van een ver
deeld Jinks is voor de SP geen schrikbeeld; sterker 
nog, de partij spint er volop garen bij. 

Tegelijkertijd zal ook de SP geen bestuursver
antwoordelijkheid dragen in een college zonder 
deelname van de PvdA. In Oss startten in 1996 de 
eerste s P -wethouders in een Dagelijks Bestuur dat 
naast de PvdA-burgemeester verder werd gevormd 
door raadsleden van respectievelijk PvdA, o 6 6 en 
een plaatselijke partij. De paradox is dat de s P de 
grootste luis in de pels van de PvdA is, maar feitelijk 
niet zonder de PvdA kan functioneren. Anders 
gezegd: de machtsbasis van de SP wordt mede 
gevormd door de Partij van de Arbeid. De PvdA 
- en zeker de PvdA als regeringspartij - vormt een 
legitimatiegrond voor het bestaan van de s P en 
daarmee een verklaring voor haar succes. 



Als populistische en activistische partij is de s P 

zeker te kenschetsen als een volkse partij . Maar daar
mee is zij zeker nog geen volkspartij, laat staan een 
partij van het volk. Sterker nog, als de s P zich zou 
ontwikkelen tot een volkspartij, die dus te onder 
scheiden bevolkingsgroepen achter zich weet te 
scharen , kan het wel eens afgelopen zijn m et het 
succes. Voormalige c P N -ers kunnen daarover mee
praten . Alhoewel de SP m et 24 .ooo betalende !eden 
de in grootte vierde partij van ons land is, is haar 
ledenbestand tamelijk eenzijdig samengesteld . Het 
zijn nu nog vooral 'rniddelbare mannen' uit het zui
den des lands, met doorgaans weinig opleiding en 
vaak geen betaalde baan die het beeld van het moda
le s P -lid bepalen . Als dit gaat veranderen, hetgeen 
in het IiCht van de veranderende beeldvorming rond 
de s P waarschijnlijk is, zal de s P zich moeten her 
orienteren m et alle risico 's die daaraan verbonden 
zijn. Naarmate de partij groter groeit, wordt zij in 
toenemende mate geconfronteerd met de inherente 
problemen van grote partijen . Dan blijken er tegen
stellingen te zijn over de starheid van de partijlijn 
(Zoetermeer), dan is er teleurstelling over het niet 
kunnen omzetten van electorale steun in politieke 
macht (Boxtel), dan zijn er fractieleden die voor 
zichzelf beginrien (Emmen) of er mee ophouden 
(Lelystad) of moet een nieuwe lijsttrekker bijna 
wanhopig het gat opvullen dat een vertrekkende 
coryfee achterlaat (Vlaardingen) . 

Bij de laatste raadsverkiezingen deed de SPin 59 
gemeenten mee en zag zij in die gemeenten haar 
zeteltal stijgen van 99 naar I 7 2 . Oat kwam overeen 
met 3.4% van de stemmen (ter vergelijking Groen 
Links behaalde 5' 7% en de PvdA I 9 's% van de 
stemmen) . Vooral in het Zuiden bleef de SP sterk 
en in de rest van het land werd terreinwinst 
geboekt. In Schijndel ( 23,4% ), O ss (36, 8%), 
Heerlen (2o,7% ) en Doesburg (26,9%) werd of 
bleef de s P de grootste fractie in de gemeenteraad, 
terwijl deze positie in Vlaardingen teloor ging. A] 
met al heeft de s P in 7 2 gemeenten I 90 raadsleden 
(inclusief de inmiddels afgescheidenen die zich ook 
nog socialistisch noemen), I I Statenleden en 33 
deelraadsleden. In traditionele PvdA-bolwerken 
boven de grote rivieren lijkt de s P rninder gemakke
lijk voet aan de grond te krijgen . 

W el slaagde de s P erin om in het O verijsselse 
industriestadje Goor (na Zaandam de eerste ge
meente met een SDAP-burgemeester) de PvdA van 
haar onaantastbaar geachte voetstuk te halen. In 
Goor vormt nu het CDA de grootste fractie . Daar 

staat bijvoorbeeld tegenover dat de alom levende 
vrees dat in Groningen de PvdA zou m oeten inleve
ren ten gunste van de s P niet is bewaarheid . De 
Oosterparkwijk, die altijd als een sociaal-democra
tisch georienteerde volksbuurt te kenschetsen was, 
is na aile perikelen aldaar niet in s P- hand en overge
gaan. 

De SP is minder dan de andere partij en, waarin 
slechts een beperkt percentage van de !eden politiek 
actief is, een kaderpartij. Maar liefst 40% van de s P
leden is ook echt ac tief en daarmee wordt niet 
bedoeld dat het vergadertijgers zijn. Leden zijn acti
visten en velen worden lid om ook echt iets te doen. 
Zij werpen zich op als belangenbehartigers van indi
viduen en groepen, proberen vervolgens deze pro
blematiek op het politieke niveau te tillen om zo bij 
te dragen aan die andere samenleving die wordt 
nagestreefd . Daarmee wijkt de SP als actiepartij in 
wezen niet af van het concept van de partij-in -actie 

dat de PvdA in de eerste helft van de jaren zeventig 
onder partijvoorzitter Van der Louw aanhing en 
waarin het huurombudswerk een speerpunt vorm
de . Ook de CPN koppelde in haar gloriedagen incli
viduele belangenbehartiging aan politieke strijd . Zo 

· waren de spreekuren van raads-, Staten- en Kamer
lid Fre Meis in Groningen en omstreken legenda
risch. 

Als partij die het tegenstemmen propageert en die 
zich afzet tegen het dominante neo-liberale gedach
tengoed, is de s P toch niet !outer een protestpartij 
en evenmin een partij die vanuit de eigen beschutte 
stellingen Prinzipienreiterei bedrijft . Met dit laatste 
onderscheidden zich bijvoorbeeld de PSP met de 
gelijkhebberige Fred van der Spek en de CPN met 
de cynisch-humoristische Marcus Bakker. De SP 

heeft in het parlementaire werk haar eigen stijl en is 
ook daarmee niet te vergelijken met protestpartijen 
die in het verleden middenstanders en tegenwoor
dig ouderen zeggen te vertegenwoordigen . Het is 
dan ook te begrijpen dat het voor de s P niet plezie
rig is te vem emen dat een dee! van haar nieuwe kie
zers afkomstig is van de besmette protestpartij en 
van extreem -rechts. Ook hier ligt een parallel met 
de CPN , die haar tijdelijke opleving in de jaren 
zeventig voor een dee! te danken had aan ontevre
den kiezers die eerder op de Boerenpartij hadden 
gestemd. 

De SP is kampioen-vragensteller in de Tweede 
Kamer en haar beide parlem entariers aldaar blinken 
- zij het op geheel verschillende wijze - uit in het 
politieke handwerk, waarbij ze geheel in de geest 
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van de veranderde partijlijn meer pragmatisch dan 
principieel te werk gaan. Ze nemen volop deel aan 
het parlementaire debat, dienen vee! amendemen
ten en moties in en zoeken altijd en vinden soms 
coalities met andere partijen. Bij onderwerpen waar 
een scheidslijn valt te ontwaren tussen links en rechts 
in de Kamer, stemt des P vrijwel altijd mee met het 
zich dan manifesterende linkse blok. Maar tegelij
kertijd schroomt de s P ook niet voorstellen te doen 
waarbij bij stemming blijkt dat zij als indiener ervan 
ook de enige ondersteuner is. Met een zekere blij
moedigheid wordt zo politiek bedreven. Intussen 
slaagt met name Marijnissen erin relatief gezien vee! 
spreektijd te verwerven door interrupties uit te Iok
ken, vragen in andere bewoordingen te herhalen en 
interventies in debatten te plegen. Menig voorzitter 
van een debat of overleg in de Kamer kan er inmid
dels over meepraten. 

Uit het optreden van de s P in de Kamer blijkt 
zonneklaar dat zij een oppositiepartij is, maar daar
mee niet louter een protestpartij . De oppositie van 
Groen Links is diepgravender, fundamenteler en 
daarmee ook moeilijker, maar de s P kan niet ver
weten worden geen argumenten in het debat te 
gebruiken. Aan de door de SP naar voren gebrachte 
alternatieven schort weliswaar het een en ander 
- zeker waar het om consistentie gaat - maar de s P 
is naast al het andere wei degelijk een parlementaire 
partij. 

lmaBo en perspectiif 
Met het optreden en daarmee het imago van partij 
leider Jan Marijnissen is het sterkste punt van de SP 
genoemd en paradoxaal genoeg op terrnijn even
eens het zwakste. De door des P zo verfoeide ameri-

kanisering van de politiek, waarbij het meer om de 
verpakking dan de inhoud lijkt te gaan, legt de SP 
geen windeieren. Juist de televisie- en in mindere 
mate de andere media- hebben Marijnissen en daar
mee de s P een grote bekendheid en bijbehorende 
populariteit gegeven. Natuurlijk is dit deels ook de 
verdienste van de SP-leider zelf. Hij belichaamt een 
aspect dat in de Nederlandse politiek volstrekt 
ondergewaardeerd en onderbelicht wordt: hij is als 
mens en politicus aardig en toegankelijk. In de 
Haagse wereld vol grote ego's en misplaatste arrog
antie is dit een verademing. Maar intussen wordt 
met deze profilering wei het beeld geschapen dat 
ook in de s P de mannetjes er meer toe doen dan de 
ideeen. Op termijn kan dit de s P, bijvoorbeeld in 
het post-Marijnissen-tijdperk, lelijk opbreken. Het 
imago van de Ieider kan zich in de toekomst tegen 
de partij keren. 

Tot zolang zal de SP een opvallende rol spelen in 
de politiek. Hoewel ideologisch gezien de PvdA 
dichter bij de SP staat dan bij de vvo, zit samen
werking met de s P op landelijk niveau er ook in de 
toekomst niet in . De PvdA is een volkspartij, de SP 
een volkse partij die zich opwerpt als de spreekbuis 
voor de gewone man of wat daar in de perceptie van 
de SP voor doorgaat. Populistisch en altijd tot actie 
bereid. J uist dat laatste verschaft de s P in een dyna
rnische samenleving een legitimatiebasis voor haar 
bestaan en functioneren. Links van de sociaal
democratie is plaats voor een partij van nee-zeggers. 
Oat was al zo in de tijd van de soAP en dat is in 
wezen nog steeds zo. De PvdA moet er niet te ver
krampt over doen, maar haar voordeel ermee halen. 
Ook van een horzel kun je leren. Maar meer dan een 
horzel zal de s P nooit zijn, misschien wei nooit wil- Lc:... '- :;'"' 




