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Hoe de SP zijn idealen overboord zet om in de regering te komen

Sjaak van der Velden



Ontwaakt....! 

Nu het met de Socialistische Partij van Jan Marijnissen en Emile Roemer voorspoedig gaat, 

lijkt het zinvol om verwachtingen te schetsen over de veranderingen die een grotere SP in 

Nederland zal  bewerkstelligen.  Zullen  de hedendaagse  socialisten  de  wereld  ingrijpend 

veranderen of  blijft  het  bij  aanpassingen  in  de marge?  Als  historicus  heb  ik  al  eerder  

geschreven over de geschiedenis van Links in Nederland en als ex-medewerker van het 

‘Wetenschappelijk Bureau’ van de SP heb ik enkele jaren in de keuken van Jan en Emile  

kunnen kijken. Moet iemand regeringsverantwoordelijkheid door de SP vrezen? Of is er 

omgekeerd juist  reden voor  euforie? De geschiedenis  van de SP maakt  beide emoties 

voorbarig. 
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De Socialistische Partij lijkt stormenderhand het land te veroveren. In de peilingen doet De 

Partij het al tijden zeer goed. Zelf laten de socialisten geen gelegenheid onbenut om aan te 

geven dat ze klaar staan om mee te regeren. Dit lijkt niet vreemd. De partij is namelijk een  

afstammeling  van de moederpartij  waar  ooit  de Partij  van de Arbeid  uit  ontstond.  Die 

moederpartij van de PvdA, de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), zag vlak voor 

de oorlog voor het eerst kans om tot een regering toe te treden. En de PvdA heeft sinds de 

Tweede wereldoorlog deelgenomen aan diverse kabinetten en zelfs een aantal premiers 

geleverd. 

Toch is de bereidheid tot regeringsdeelname van de SP vreemder dan op het eerste gezicht 

lijkt. De SP stamt namelijk niet rechtstreeks af van de SDAP, maar van een afsplitsing van 

die voorganger van de PvdA. In 1909 stapte een groep leden uit de SDAP. Ze vonden dat de 

partij haar oren te veel liet hangen naar de voorstanders van parlementaire politiek. De 

moderne lezer kan het zich misschien niet voorstellen, maar aan het begin van de vorige 

eeuw wilden socialisten de wereld radicaal veranderen. Desnoods met een revolutie. De 

voorstanders van meebesturen binnen de SDAP zagen hier steeds minder heil in. Ze wilden 

de maatschappij liever stapje voor stapje verbeteren; binnen de bestaande structuren en 

mogelijkheden.  Om aan de knoppen te kunnen draaien,  waren zij  tot  grote concessies 

bereid. Iets waar de revolutionaire stroming veel minder voor voelde. Die zagen vol afgrijzen 

hoe hun partij steeds meer standpunten liet vallen of op de lange baan schoof om in het 

gevlei te komen bij de kiezers en andere partijen. Zij begonnen daarom een eigen partij, de 

Sociaal-Democratische Partij (SDP). Veelzeggend is dat zij het oude partijprogramma van 

de SDAP integraal overnamen. Ze hadden dus geen kritiek op de doeleinden van de SDAP, 

maar op de manier waarop de partij die tot stand probeerde te laten komen. 

De SDP veranderde later van naam in Communistische Partij van Nederland (CPN), de club 

waar de SP wel rechtstreeks uit  voort  is gekomen. Ook de CPN heeft altijd mee willen 

regeren en heeft dat op lokaal niveau op diverse plaatsen en in verschillende tijdperken 

ook gedaan. Behoudens een zeer korte periode vlak na de oorlog zijn de communisten 

echter nooit zo groot geweest als de SP nu. De communisten zijn dus ook nooit zo dicht bij 
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regeringsverantwoordelijkheid gekomen.

Andere tijden vragen om andere oplossingen, maar hoe zit dat met de SP? Die partij doet 

er alles aan om als betrouwbare coalitiepartner voor de dag te komen en sluit vrijwel geen 

enkele partij uit om mee te gaan regeren. Maar hoe zit het met hun doeleinden? Willen ze 

nog steeds de macht van het kapitaal afbreken en in handen van de arbeiders brengen 

zoals socialisten van oudsher wilden? Zijn degenen die dit hopen terecht blij en zij die dit  

vrezen terecht bang voor de groei van de SP? En hoe gaat het er intern aan toe bij De Partij 

die Nederland socialer en menswaardiger wil maken? Op de komende bladzijden zullen we 

doeleinden, geschiedenis en het functioneren van De Partij onderzoeken om te beoordelen 

of de jubelaars en angstigen gelijk hebben. Of is de SP inmiddels een partij als alle andere, 

die haar oorspronkelijke doeleinden niet meer nastreeft? Is de SP misschien een gewone 

sociaaldemocratische  partij,  voor  welke  het  socialisme  inhoudt:  meepraten  en 

meebeslissen zonder aan de fundamenten van de maatschappij te tornen? 
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Wat wil de SP?

Als we willen weten of de SP inderdaad een bedreiging voor de bestaande orde is, zoals  

fanatieke voor- en tegenstanders denken, dan kan het geen kwaad de voorstellen van De  

Partij tegen het daglicht te houden. Wat zijn de standpunten en waarop baseert De Partij  

deze ideeën? Op de eigen website zijn de standpunten duidelijk gerubriceerd, maar om  

erachter te komen of, en zoja, hoe standpunten veranderd zijn is een verdere speurtocht  

noodzakelijk.  Het geheugen van de eigen website  reikt  immers niet  verder  dan wat er  

vandaag op staat.
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Alle moderne en electorale ontwikkelingen ten spijt, blijft de SP zich openlijk socialistisch 

noemen.  Jan Marijnissen heeft daar eigenlijk moeite mee, maar in de statuten lezen we 

nog:

De  vereniging  stelt  zich  ten  doel  het  verwezenlijken  van  een 

socialistische maatschappij in Nederland, een maatschappij waarin 

de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de 

solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen.

Voor  de  SP  is  een  socialistische  samenleving  dus  een  maatschappij  waarin  deze  drie 

kernwaarden van  De Partij  werkelijkheid  zijn  geworden.  Deze  waarden worden  telkens 

weer  naar  voren  gebracht  op  de website,  tijdens  scholingen  en  in  het  publieke  debat: 

Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Prachtige begrippen, waar niet 

veel mensen tegen zullen zijn.

In ieder geval niet de VVD. Deze liberale partij  zegt in haar beginselverklaring:  ‘Vrijheid,  

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid 

van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD.’ Ook al van die begrippen die 

iedereen kan onderschrijven. Zeker ook de leden van D66 die het volgende idee steunen: 

‘Vrijheid voor  en gelijkwaardigheid van ieder mens;  ongeacht diens opvattingen, geloof, 

seksuele  geaardheid  of  herkomst,  zijn  fundamentele  waarden  van  onze  samenleving.’ 

Weer die gelijkwaardigheid. Maar ja D66’ers zijn natuurlijk evenals VVD’ers liberalen. 

Hoe zit  het  dan met  de christendemocraten,  wat  vinden die  belangrijk  om pal  voor  te 

staan? De bakens – zoals zij dat zelf noemen – van het CDA zijn: ‘Gerechtigheid, gespreide 

verantwoordelijkheid,  solidariteit  en  rentmeesterschap’;  mooie  begrippen  als  we 

rentmeesterschap  mogen  vertalen  in  zorg  voor  het  natuurlijke  milieu.  Ook  hier  geen 

doeleinden die ver af staan van de drie kernwaarden van de SP, inclusief de solidariteit. Ze 

zeggen het allemaal iets anders, maar op grond van deze kernwaarden of basisbegrippen 

alleen is het moeilijk voor de een of andere partij te kiezen.

Hoe is het dan gesteld met de partijen die qua afkomst het dichtste bij de SP staan, PvdA 
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en  GroenLinks?  In  het  beginselmanifest  van  de  PvdA  staat:  ‘Vrijheid,  democratie, 

rechtvaardigheid,  duurzaamheid  en  solidariteit.  Dat  zijn  de  idealen  van  de  sociaal-

democratie.’ En GroenLinks doet het met het niet minder lovenswaardige streven naar ‘een 

duurzame toekomst, emancipatie en gelijke kansen voor iedereen.’

De idealen van de SP, de drie kernwaarden uit het Beginselprogramma Heel de Mens uit 

1999, zijn dus eigenlijk niet zo heel bijzonder. Elk van de andere bovengenoemde partijen 

legt iets andere accenten. De een komt met de bijbel aanzetten en een ander brengt de  

individuele vrijheid prominent naar voren, maar groot zijn de verschillen niet. We kunnen 

ons dan ook afvragen wat het socialisme van de SP om het lijf heeft. 

Socialisme betekende vroeger iets heel anders. Kijken we bijvoorbeeld eens hoe de SDAP 

daar in 1895 over dacht. In het partijprogramma van dat jaar stond, dat de concentratie  

van  de  maatschappelijke  rijkdom  in  weinig  handen  noodzakelijk  tot  een  socialistische 

maatschappij leidt. De georganiseerde arbeiders die hiervoor strijden, stuiten vervolgens op 

de heersende klasse, die de staat gebruikt om het bestaande stelsel te handhaven. Dus 

volgens de SDAP toonde de economische ontwikkeling de noodzaak van een socialistische 

maatschappij  aan en werd de staat gebruikt  om de bestaande machtsverhoudingen te 

beschermen. De voorloper van de SDAP, de Sociaal-Democratische Bond zei dit alles in 

1882 nog wat helderder. Het streven van de bond was 

opheffing der onredelijke loonwet door afschaffing van het stelsel 

van loonarbeid,  naar  opheffing  van  alle  uitzuiging,  in  welke vorm 

ook, en terzijdestelling van alle sociale en politieke ongelijkheid.

Zo dachten socialisten vroeger dus over verandering van de maatschappij. De maatschappij 

waarin  armoede  en  rijkdom  schrijnend  tegenover  elkaar  stonden  en  crisissen 

onlosmakelijk  deel  uitmaakten  van  de  economie.  Omstandigheden die  een  eeuw later 

nauwelijks  waren veranderd.  Velen lieten zich in de jaren negentig van de vorige eeuw 

echter toch zand in de ogen strooien. Een alternatief voor het kapitalisme leek onmogelijk. 

Die gedachte was versterkt door de Val van de Muur in 1989, toen er een eind kwam aan 
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een geperverteerd systeem van staatsalmacht. Ook groeide de economie zo sterk dat er 

gesproken werd over een Nieuwe Economie die zonder crisissen eeuwig door zou groeien. 

De SP zag dit ook gebeuren en stonk erin. Het was kiezen of delen. Wilde men eindelijk een 

factor van betekenis worden in de Nederlandse politiek, dan was het zaak om het roer om 

te gooien. Het doel was niet langer de onteigening van de machthebbers ten behoeve van 

de  grote  meerderheid  van  relatief  machtelozen.  Men  ging  een  moreel  appèl  doen  op 

iedereen. 

Dat bleek echter een misrekening. De huidige economische crisis laat duidelijk zien dat het 

systeem nog steeds dezelfde ongelijkheid kent waar SDB en SDAP tegen streden. De SP 

spreekt  echter  net  als  vroeger  de  SDAP niet  meer  over  economisch  maatschappelijke 

macht.  Ook  de  SP  doet  nu  een  appèl  met  de  drie  morele  kernwaarden:  menselijke 

waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Hoe worden die waarden door De Partij eigenlijk in de praktijk toegepast? Een antwoord op 

die vraag is nog niet zo eenvoudig. In het dagelijkse leven heeft de voorzitter van de SP in 

ieder geval knap veel moeite met het naleven van de kernwaarden gelijkwaardigheid en 

menselijke waardigheid. Met een voorbeeld uit de praktijk is het probleem van deze Jan te 

illustreren.  In  2010 werd het  voltallige  personeel  van De Partij  naar  Oss  en Eindhoven 

ontboden. We kregen daar te zien hoe de kantoorinrichting van het nieuwe partijkantoor 

zou kunnen worden. En ook hoe het in ieder geval niet moest.  Daar zaten we dan, een 

mannetje en vrouwtje of vijftig, in een grote kring aan tafel. Een dame zou iets uitleggen 

over de inrichting van het betreffende kantoor. Iemand van het SP-personeel wilde haar iets 

vragen. De voorzitter keek verstoord op en voegde hem toe: ‘dat doe je maar in je eigen 

tijd’. ‘Ja maar, ik wil alleen iets vragen’. ‘Dat doe je maar in je eigen tijd.’ De collega hield 

verder wijselijk zijn mond. Vijftig volwassenen zaten met samengeknepen billen over zoveel 

onbeschoftheid, maar niemand durfde iets te zeggen. Angst dat de boel zou escaleren.

Zo geeft de man die al een kwart eeuw aan het hoofd van de SP staat, uitwerking aan de 

kernwaarden. Maar de organisatie is natuurlijk groter dan alleen de voorzitter. Laten we 

daarom eens een paar standpunten van De Partij bekijken. Bijvoorbeeld dat over roken. Op 

de website staat (14 juni 2012): 
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Roken is slecht voor de gezondheid. Voorkomen moet worden dat 

jongeren  beginnen  met  roken.  Er  dient  een  wettelijk  verbod  te 

komen  op  het  toevoegen  van  verslavende  stoffen  en  van 

smaakmakers die aanzetten tot roken. De ‘grijpbaarheid’ van tabak 

moet verkleind worden door de verkoop van tabak te beperken tot 

tabakspeciaalzaken.

Daarnaast moeten mensen gestimuleerd worden om te stoppen met 

roken.  Ondersteuning  bij  het  stoppen  met  roken  moet  daarom 

vergoed worden in het basispakket. De SP is voor de invoering van 

rookvrije  horeca.  Cafés  en  restaurants  mogen  wel  rookruimtes 

inrichten, waar alleen niet geserveerd mag worden. 

Een standpunt waar de meeste artsen blij mee zullen zijn en veel anderen ook. Dus voor 

rookvrije  horeca.  Maar  hoe  kan  het  dan  dat  de  SP  ondersteunt  dat  in  kleine 

horecabedrijven zonder personeel wel mag worden gerookt sinds een rechterlijke uitspraak 

in 2009? De site zegt hierover: 

De rechter  in  Den Bosch  heeft  deze  week  duidelijk  gemaakt  dat 

kleine  horecazaken  zonder  personeel  niet  kunnen  worden 

gedwongen  hun  zaak  rookvrij  te  maken.  SP-Kamerlid  Henk  van 

Gerven noemt de uitspraak logisch.  “Iedereen heeft  recht  op een 

rookvrije werkplek, maar dat is iets anders dan iedereen dwingen 

zijn werkplek rookvrij te houden.”

Maar is dit de hele waarheid? Iedereen wordt toch ook gedwongen zijn werkplek astbestvrij  

te houden en ook is iedereen verplicht een autogordel te dragen. Dus er moet iets anders  

aan de hand zijn. Van Agnes Kant is bekend dat zij een fel voorstander was van een totaal 

rookverbod  op  de  werkplek.  Maar  binnen  De  Partij  wordt  er  door  velen,  inclusief  de 

voorzitter, lustig op los gepaft. Die waren natuurlijk niet zo blij met rookvrije cafés.
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Het kwam als een geschenk uit de hemel dat een groep horecaondernemers in het geweer 

kwam tegen de wetgeving om het roken op de werkplek te verbieden. Dat gaf De Partij de 

gelegenheid te draaien. Ze stelde haar standpunt bij  nadat  Henk van Gerven door  een 

woedende menigte kroegbazen was bekogeld en uitgejouwd. Dat was een rol die SP’ers 

niet gewend zijn om te spelen; liever worden ze toegejuicht. Tijdens een bijeenkomst van 

het Dagelijks Bestuur van de SP suggereerde iemand daarom dat die kleine horecabazen 

moesten  worden  gesteund.  Dit  ondanks  verhalen  dat  grote  tabaksfabrikanten  de 

actievoerende kroegbazen financierden. De voorzitter knikte hem daarop vriendelijk toe en 

zei dat híj  het tenminste had begrepen. Vanaf dat moment steunde De Partij  de kleine  

baasjes  die  het  oer-Hollandse  cultuurgoed  van  asbakken  op  de  tafels  in  stand  willen 

houden. Is het echt zo gegaan? Ik was er niet bij, maar het lid van het Dagelijks Bestuur dat 

door de voorzitter zo in het zonnetje werd gezet, vertelde het mij zelf apetrots. 

Maar afgezien daarvan. Hoe kun je vanuit de drie basiswaarden nu op twee zulke totaal 

verschillende standpunten komen? Begrijpt de voorstander van het ene standpunt het niet 

goed, of is  de visie van de ander overduidelijk  in strijd met een van de basiswaarden? 

Partijstandpunten over dit soort maatschappelijke vraagstukken zijn blijkbaar nauwelijks te 

koppelen aan uitgangspunten. Er moet een andere bron van wijsheid zijn op basis waarvan 

de SP zijn standpunten bepaalt.

Laten we nog eens een standpunt nemen. Misschien wordt het dan duidelijker. Gedurende 

enkele  jaren  voerde  De  Partij  fel  actie  tegen  iedere  denkbare  aantasting  van  de 

pensioenleeftijd. ‘65 blijft 65’, met die leus trokken Kamerleden het land in. De SP haalden 

vele duizenden handtekeningen op om pers en Parlement mee te bestoken. Op de website 

stond op 14 juni 2012 nog steeds klip en klaar 

Wat  de  SP  betreft  blijft  de  AOW-leeftijd  staan  op  65  jaar.  Een 

verhoging van de AOW-leeftijd is namelijk  ongewenst, onzinnig en 

onnodig. 

Maar de actie ‘65 blijft 65’ was op die datum geheel van de site verdwenen. Blijkbaar is het 
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niet  zo’n  hard  punt  meer  als  toen  De  Partij  iedereen  nog  in  het  geweer  riep  om  te 

protesteren  tegen  plannen  tot  aanpassing  en  aantasting.  In  het  nieuwe 

verkiezingsprogramma is in ieder geval sprake van verhoogde pensionering vanaf 2020. 

Wat is er gebeurd? Welk helder inzicht heeft ervoor gezorgd dat de houding tegenover een 

pensionering op 65-jarige leeftijd in korte tijd zo kon veranderen? Is verhoging van de AOW-

leeftijd niet meer 'ongewenst, onnodig en onzinnig'? Voortschrijdend inzicht zoals dat intern 

meestal wordt genoemd, of gewoon laag-bij-de-grondse machtswellust? 

Zo zouden we nog wel even door kunnen gaan. Circusdieren verbieden? Het ene moment  

een standpunt om voor te strijden, het volgende moment verdwenen in de nevelen van de 

partijgeschiedenis.  De  reden?  Er  bestaat  geen  maatschappelijk  draagvlak  voor  een 

dergelijk verbod. Alsof socialisten zich in het verleden daardoor ooit lieten weerhouden een 

standpunt in te nemen. Nog vreemder is hoe door de SP tegen de economische crisis wordt 

aangekeken. Geen woord erover dat crisissen bij het kapitalisme horen. Nee, de hele crisis 

wordt door de woordvoeders van de SP opgehangen aan het graaigedrag van bankiers. En 

simpel wetje om dat gedrag te beteugelen en alle problemen lijken in de SP-gedachtegang 

uit  de  wereld.  Een  fundamentele  kritiek  op  een  economisch  systeem  dat  alleen  kan 

bestaan door een ongebreidelde groei (accumulatie zoals Marxisten dat noemen) lijkt aan 

de  SP  niet  besteed.  Zelfs  een  interne  werkgroep  die  zich  bezighield  met  de 

'democratisering  van  de  economie'  is  de  nek  omgedraaid.  Zoals  Agnes  Kant  in  2010 

schreef, had de partij nu wel iets anders te doen. En dat terwijl steeds meer economen op 

hun schreden terugkeren en erkennen dat de fout in het systeem zelf zit. De crisis lijkt voor  

de SP uitsluitend het gevolg van verkeerde wetgeving en dáár kan De Partij natuurlijk wel 

iets aan doen. Een beetje soepel omgaan met standpunten, coalitiepartners niet meer in 

het harnas jagen en dan maar hopen dat er mag worden meegeregeerd.

Parlementaire politiek is geven en nemen, het sluiten van compromissen en trachten er 

voor je eigen partij zoveel mogelijk uit te halen. Maar als standpunten zo gemakkelijk en in 

zo korte tijd kunnen veranderen, dan lijkt er meer aan de hand. Om meer grip te krijgen op 

dit mechanisme bij de SP, De Partij die andere partijen zo goed de maat neemt als die van 

standpunt veranderen, zullen we in de geschiedenis van De Partij duiken.
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De geschiedenis van de SP

De Communistische Partij van Nederland was na de oorlog tamelijk populair. Door het felle  

anticommunisme  van  liberalen,  christelijke  partijen  en  niet  te  vergeten  de  

sociaaldemocraten kalfde die populariteit af tot er begin jaren zestig niet veel meer van  

over was. Ook het strakke interne partijregime speelde een grote rol. Dissidente stemmen  

werden binnen de partij niet geduld en de voorzitter had altijd gelijk. 
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De neergang van de CPN leidde tot veel interne onrust.  Onrust die werd versterkt door 

internationale verwikkelingen. Rond 1960 escaleerde in de internationale communistische 

beweging een al langer sluimerend conflict  tussen de Sovjet Unie en de Volksrepubliek 

China.  Dit  conflict  leidde  ook  binnen  de  CPN  tot  onrust.  De  ene  groep  verweet  de 

partijleiding te veel naar China te luisteren en een andere groep vond juist dat de voorzitter 

de Chinezen liet vallen. Deze laatste groep en zijn opvolgers zouden zich ontwikkelen tot de 

SP.

Nadat CPN-partijleider Paul de Groot in 1963 had laten weten geen partij te willen kiezen in 

het conflict Rusland-China staken enkele pro-China communisten de koppen bij elkaar. In 

Rotterdam vormden zij  het  Marxistisch-Leninistisch  Centrum (MLC).  Gangmakers waren 

Nico Schrevel en Daan Monjé, die later steun kregen van BVD-infiltrant Peter Moens. In een 

brochure en een eigen blad brachten ze hun standpunten naar voren. Ook in Amsterdam 

ontstonden dergelijke groepen. In het blad De Rode Vlag, dat de gelijknamige groep uitgaf, 

werd  de  strijd  van  de  Chinese  communisten  verheerlijkt  als  een  voortzetting  van  de 

revolutionaire  lijn  van de  communistische  wereldbeweging.  Die  lijn  stond  tegenover  de 

gematigde lijn van de leiding van de CPN en de Russische communistische partij. Eigenlijk 

wilden  de  maoïsten,  zoals  we  ze  verder  zullen  noemen,  de  CPN  niet  verlaten.  De 

partijleiding dacht daar echter anders over en royeerde de maoïsten. Daar stonden ze dan. 

Een handjevol (het MLC had vier leden) partijloze communisten, die het ook onderling niet 

eens waren.

De Amsterdammers wilden terug naar de CPN, maar de Rotterdamse groep niet. De laatste 

groep die ondertussen iets meer leden had, besloot na een jaar om zich op het hele land te  

richten. De naam werd Marxistisch Leninistisch Centrum Nederland (MLCN) en het blad dat 

zij uitgaven heette Rode Tribune. Dat was dus in 1964. Kijkt u maar op de omslag van het 

SP-maandblad Tribune dat nu aan zijn 48e jaargang bezig is.

De KEN(ml)

De CPN verloor veel aanhang, maar voor de maoïstische dochtertjes zag het er niet veel 
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beter  uit.  Enkele  tientallen  leden:  daar  moesten ze  het  mee doen,  deze zelfbenoemde 

‘voorhoede van de arbeidersklasse.’  Het waren echter ook de jaren van de opkomende 

jongerenrevolte, de strijd tegen de oorlog in Vietnam, de seksuele revolutie en een algehele 

roep  om  maatschappelijke  veranderingen.  De  wederopbouw  was  achter  de  rug  en  de 

bevolking wilde meeprofiteren van de groeiende economie. Arbeiders staakten om hoger 

loon. Mensen voerden acties tegen de nog steeds bestaande woningnood en verklaarden 

zich solidair met de tientallen bestaande verzetsbewegingen in Derde Wereld landen. Dit 

maatschappelijke klimaat bood de maoïsten de mogelijkheid om verder te groeien. De 

Rode Tribune van eind jaren zestig liet duidelijk zien dat de oud-CPN’ers de tijdgeest goed 

aanvoelden.  Van rigide marxistisch-leninistisch gedram was nauwelijks sprake;  het blad 

lijkt met open vizier naar de wereld om zich heen te kijken. Deze aanpak had succes en 

een groeiend aantal studenten en andere jongeren trad toe tot het MLCN, dat nu ook vaste 

grond  onder  de  voeten  kreeg  in  de  hoofdstad.  Het  was  dus  weer  tijd  voor  een 

naamsverandering en in januari 1970 veranderde het MLCN van naam in Kommunistiese 

Eenheidsbeweging Nederland (marxisties-leninisties), hier verder gewoon KEN te noemen.

In datzelfde jaar 1970 brak op de scheepswerven en in de haven van Rotterdam een van 

de historisch grootste stakingen uit. Doordat de KEN een aantal contacten in de haven had 

en een aantal leden daar ook werkte, zag men kans om hier actief op te treden. Toen ze 

met een comité Arbeidersmacht op de proppen kwam, bleek het mogelijk om enige tijd de 

leiding  van  de  strijd  in  handen  te  krijgen.  De  KEN  leverde  de  woordvoerder  van  het 

stakingscomité en massale demonstraties door de stad joegen heel rechts Nederland in de 

gordijnen. Het leger zou misschien ingrijpen en de burgemeester zei dat het hier ging goed 

getrainde beroepsagitatoren. 

Na een week namen andere groepen,  waaronder CPN-communisten,  de stakingsleiding 

weer over.  De rol  van de KEN was uitgespeeld,  maar ze was wel  in  één klap landelijk 

bekend.  Er  werden  daarom  nog  meer  linkse  studenten  en  scholieren  lid,  want  de 

organisatie  had  bewezen  contact  te  hebben  met  ‘echte’  arbeiders.  Ook  de  Chinese 

kameraden dachten daar blijkbaar zo over,  want  de KEN ontving enkele tienduizenden 

dollars van Peking.
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Om het  contact  met  de  arbeiders  verder  te  versterken  en  hun  vertrouwen  te  winnen, 

moesten  de  leden  keihard  werken.  De KEN had  in  de  traditie  van  de  communistische 

beweging  diverse  ‘massaorganisaties’  opgericht.  Via  deze  organisaties  werden  mensen 

warm gemaakt voor het lidmaatschap van de KEN hoewel de massaorganisaties officieel 

geen  enkele  band  met  de  partij  hadden.  Op  doordeweekse  dagen  betekende  dat 

colporteren met  de  krant  van  de  Bond voor  Huurders  en Woningzoekenden (BHW),  op 

zaterdag in de stad met de Rode Tribune en als dat zo uitkwam ‘s ochtends met de krant 

van Arbeidersmacht aan bedrijfspoorten. Voor jongeren was er dan ook nog de Marxisties-

Leninistiese Jeugd (MLJ) en studenten hadden de  Marxistiese-Leninistiese Studentenbond 

(MLS) met het blad Dien het Volk. Kortom, de week zat vol revolutionair elan en naast al 

het colporteren waren er nog de nodige vergaderingen.

De nieuwe aanwas kreeg het consigne dat ze zich moesten scholen. Van die taak kweet 

vertegenwoordiger  Nico  Schrevel  zich  vol  overgave.  Hij  reisde  het  hele  land  af  en  gaf 

scholingen in het marxisme. Daan Monjé deed vooral op organisatorische wijze van zich 

spreken. Hij was als gewezen pijpfitter het toonbeeld van de echte proletariër, al deed zijn  

mao-jasje daar natuurlijk wel een beetje afbreuk aan. Het verschil tussen beide leiders van 

de  KEN  kwam  vooral  tot  uitdrukking  in  hun  visies  op  de  opbouw  van  de  organisatie. 

Schrevel  vond  dat  communistische  politiek  gebaseerd  diende  te  zijn  op  gedegen 

marxistische studie van het kapitalisme. Er moest een klassenanalyse worden geschreven. 

Monjé daarentegen vond dat die politiek moest  zijn gebaseerd op wat de arbeiders De 

Partij vertelden. Hij was meer maoïst dan Schrevel. De ‘massalijn’ en ‘Dien het volk’ waren 

immers de geloofsartikelen die hij had meegenomen uit China, waar hij in 1967 op bezoek 

was geweest.  Zoals  zo  vaak ging  hun  politieke  strijd  gepaard  aan  heftige  persoonlijke 

ruzies en aantijgingen. 

Zo voltrok zich binnen een jaar na oprichting van de KEN al een schisma in het clubje van 

enkele honderden leden. Studentensteden als Nijmegen en Leiden kozen voor de lijn van 

Monjé. Tilburg en vooral Rotterdam zagen niet veel heil in het arbeidertje spelen van Daan, 

dat  ook  wel  erg  ver  ging.  Mannelijke  student-leden  moesten  hun  lange  haar  af  laten 

knippen om de afstand tot de gewone arbeiders te verkleinen. In sommige steden gingen 
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mensen zo ver om al hun ‘burgerlijke’ boeken en muziek de deur uit te doen en zelfs van 

naam te veranderen. Ene Pierre heette daarna ineens Piet. De partij bemoeide zich ook 

geregeld met zeer  persoonlijke zaken zoals  iemands woonplaats of  met wie leden een 

relatie hadden. Monjé wist het namelijk zeker: 'een wijf van een arbeider maakt zich op en 

draagt hoge hakken. Die gaat trouwen en krijgt kinderen.' En dus deden de SP-studenten 

dat ook want Daan was een echte arbeider. Hij moest dus wel gelijk hebben. Het ultieme 

bewijs van ware partijliefde was echter toegeven aan het motto ‘de fabriek in’. Niet om 

pamfletten uit te delen, maar om er te gaan werken en zo onder de arbeiders te leven. 

Na enkele halfslachtige pogingen om de breuk te dichten, gingen beide stromingen hun 

eigen weg. De stroming Schrevel ging verder als KEN en Monjé bedacht een naam voor de 

andere  club:  Kommunistiese  Partij  van  Nederland  (marxisties-leninisties) (KPN-ml).  Het 

maoïsme  in  Nederland  werd  na  de  scheuring  tussen  KEN  en  KPN  in  rap  tempo  een 

onontwarbare kluwen lokale organisaties. Deze clubs telden soms niet meer dan enkele 

leden,  maar  waren  er  toch  alle  van  overtuigd  dat  zij  de  juiste  lijn  bewandelden  in  de 

opbouw van een nieuwe communistische partij. Daarbij hadden ze het dubbel moeilijk. De 

discussies  werden  namelijk  niet  alleen  gevoerd  met  citaten  uit  de  boeken  van  de 

klassieken Marx-Engels-Lenin-Stalin-Mao. Ook moest omzichtig worden gekeken naar de 

ontwikkelingen in China. Zoals de CPN in de jaren ’20-’60 haar politiek vaak liet bepalen 

door de koerswijzigingen in de Sovjet-Unie, zo deden de maoïsten dat met het land van 

Mao. Dat was ook nu weer aanleiding tot soms zeer pijnlijke standpunten. Bijvoorbeeld 

toen de KEN zich, in navolging van de toenadering tussen China en de Verenigde Staten, 

uitsprak voor de NAVO, om zo de strijd tegen het ‘sowjet imperialisme’ te steunen. Ook het  

misdadige regime in Kampuchea (Cambodja) kon rekenen op sympathie van de KEN. In 

links Nederland leidde dit tot een volslagen isolement van het maoïsme en de KEN in het 

bijzonder. De club haakte in een uiterste poging de zaak te redden aan bij de feministische 

leus ‘het persoonlijke is  politiek’.  Ze veranderde in een soort  commune, die uiteindelijk 

door  de  politie  werd  opgerold  wegens  vermeend  kindermisbruik.  In  1985  was  het 

afgelopen.  De diverse afsplitsingen van de KEN verging het niet veel beter, ook die zijn 

inmiddels verdwenen, hoewel er tot op de dag van vandaag een maoïstisch maandblaadje 
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verschijnt. Met de KPN ging het daarentegen wel goed. 

Het begin van de SP

De KPN van Daan Monjé veranderde in 1972 van naam in Socialistiese Partij (SP). De SP 

sloeg daarmee een andere weg in dan de maoïstische broeders en zusters. Bij de SP leefde 

de gedachte voort van dienstbaarheid aan het volk en de gedwongen proletarisering van 

studenten-leden.  De  massaorganisaties  BHW en  Arbeidersmacht  bleven  een  belangrijk 

rekruteringsmiddel voor nieuwe leden, terwijl de massalijn de toon zette voor een deel van 

het politieke programma. Bij de massalijn wordt volgens het maoïstische recept gehandeld. 

Dit recept is ontleend aan een handzaam klein boekje met honderden citaten van Mao, 

vandaar  dat  er  zo  uitgebreid  over  kon  worden  gediscussieerd  door  de  Nederlandse 

maoïsten. 

Ga naar de massa, neem haar ideeën, denk er over na, zet ze om in 

actie zodat  die ideeën aan de praktijk  getoetst  worden,  de juiste 

opvattingen bevestigd worden en de foute gecorrigeerd.

Door  deze  aanpak liep  de  SP  al  in  de  jaren  tachtig  voorop  in  een  debat  dat  tot  dan 

uitsluitend in extreemrechtse kringen werd gevoerd.  Het debat over hoe de politiek om 

moest gaan met de groeiende aanwezigheid van buitenlanders. In de brochure Gastarbeid 

en  kapitaal werd  gesteld  dat  buitenlanders  het  loonpeil  drukten  en  dat  ze  moesten 

integreren  of  remigreren.  Een  standpunt  dat  de  SP toen  de  hoon  van  links  Nederland 

opleverde,  hoewel  het  inmiddels  de  gangbare  visie  in  brede  kringen  van  het  politieke 

spectrum is geworden. En daar is de huidige SP maar wat trots op. Die trots, zoals door  

‘partij  ideoloog’  Van  Raak,  Harry  van  Bommel  en  Emile  Roemer  herhaaldelijk  is 

uitgesproken, bevreemdt wel een beetje. Als de SP zo trots is op die brochure, waarom 

staat ze dan niet op de eigen website? Hoe het ook zij, de brochure is nog steeds bepalend 

voor de houding van de oude hap tegenover migranten. Dat kwam duidelijk naar voren bij 
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een uitspraak op tv van de partijvoorzitter in 2007. Toen twee jennende jonge gastjes hem 

vroegen hoe het komt dat de SP zo weinig allochtone leden telt,  floepte het er wel erg 

makkelijk uit: ‘Die Marokkanen sluiten zich gewoon nergens bij aan. Die profiteren alleen 

maar.’

Maar laat  ons terugkeren naar de beginjaren.  Binnen korte tijd zag de SP kans om te 

groeien tot ongeveer 750 leden. Deze groei vond vooral plaats in het oosten en zuiden van 

het land, waarbij de kracht van De Partij in Oss legendarisch is geworden. De maoïstische 

principes waren in die jaren zeer belangrijk voor het handelen van de SP, wat goed tot  

uiting kwam bij het eerste grote succes van de SP in Oss: de staking bij Bergoss. SP-leden 

waren daar volgens de partijdirectieven gaan werken om onder de arbeiders te zijn  en 

inventariseerden de problemen in de fabriek. Het werkte in hun voordeel dat ze zelf ook uit  

Oss kwamen. Hierdoor konden ze makkelijker het vertrouwen winnen van de mensen. Een 

voordeel dat een Brabantse student in de Rotterdamse haven natuurlijk niet had. Toen op 

een gegeven ogenblik bleek dat de jaarlijkse loonsverhoging voor de arbeiders van Bergoss 

lager uitviel dan bij een naburige fabriek, gaf Arbeidersmacht een pamflet uit. Daarin stond 

de eis: vijftien gulden schoon per week loonsverhoging. Zo niet, dan gaat de fabriek op 18 

mei 1973 plat. Het was heel spannend voor de kersverse studenten-arbeiders, maar hun 

collega’s  legden inderdaad het  werk neer.  Tien dagen later  gingen de 450 stakers van 

Bergoss weer aan het werk, na enkele kleine toezeggingen van de directie. Inmiddels had 

de SP genoeg geld ingezameld om de stakers een uitkering van 250 gulden te kunnen 

geven. Deze actie droeg bij aan de sympathie voor de jonge organisatie.

Ondanks het behaalde succes besloot de partijleiding tot een koerswijziging ten aanzien 

van de leus ‘allemaal de fabriek in’. Omdat de resultaten hiervan per saldo gering waren en 

men ontdekte dat veel studenten niet op hun plaats waren in een fabriek. Het werd daarom 

niet langer verplicht gesteld. Sommigen deden het nog wel, anderen niet meer. De groei 

van  De  Partij  maakte  het  sowieso  steeds  moeilijker  om  van  iedereen  een  dergelijk 

ingrijpende stap te vragen. Het gevoel tot een uitverkoren sekte te behoren werd minder 

prominent in De Partij. Het is tot op de dag van vandaag echter niet helemaal verdwenen 

gezien het vaak heilige ontzag waarmee wordt gepraat over ‘De Partij’. De oude garde gaf 
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zich echter niet zonder slag of stoot gewonnen en besloot naar goed stalinistisch gebruik 

tot een partijzuivering. Zoals men het in 1975 zelf onder woorden bracht: 

Het liberalisme is de partij binnengeslopen. Liberalisme wil zeggen 

dat je niet 100% partijlid bent. Een jaar of vier geleden waren we 

100% partijlid. Als de partij zei: ‘allemaal de fabriek in’, dan gingen 

we allemaal de fabriek in.  Als je moest  verhuizen om ergens een 

nieuwe afdeling op te zetten dan deed je dat. Als je ’s nachts uit bed 

werd gehaald voor partijwerk dan kwam je eruit. En als dat opstaan 

te lang duurde, kreeg je de eerstvolgende vergadering van de hele 

afdeling kritiek.  Toen waren we hemelbestormers.  We hadden de 

filosofie wel niet onder de knie, maar onze instelling was goed. De 

revolutionaire schwung was aanwezig.

Het stuk vervolgt met de constatering dat er nu leden zijn, die slechts 60 procent partijlid  

zijn en er zelfs afdelingen zijn waar de leden een vrije avond hebben! 

Met dat soort scheve verhoudingen moeten we radicaal breken. Alle 

afdelingen  moeten  orde  op  zaken  stellen.  Wij  zijn  geen  club 

goedwillende mensen die hopen dat het socialisme komt. Wij zijn de 

georganiseerde voorhoede van de arbeidersklasse en wij  willen zo 

snel  mogelijk  met  alle  ons  ten  dienste  staande  middelen  het 

socialisme bereiken.

Dat was duidelijke taal. De erop volgende royementen dunden De Partij echter fors uit. Tijd 

dus voor weer een koerswijziging. In 1976 besloot de SP tot het bestaan van twee soorten 

leden: de kaderleden die op de oude voet verder gingen en massaleden van wie weinig 

werd geëist. Deze wijziging zette de deur open voor een grote toestroom van leden in vooral 

het katholieke Zuiden. Veel mensen voelden namelijk wel sympathie voor bepaalde 
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standpunten van de club, maar waren niet van plan om hun hele leven in dienst van De 

Partij te stellen. Deze sympathie werd zeker ook gevoed door de praktische aanpak van 

problemen. In de traditie van socialistisch Nederland zette de SP juridische spreekuren op 

voor mensen die problemen hadden met baas, huisbaas of belastingdienst. Op een aantal 

plaatsen kwam het  tot  de oprichting van medische centra,  naar  het  idee van de blote 

voetendokters in China en het voorbeeld van de Belgische zusterorganisatie Alle Macht aan 

de Arbeiders (AMADA). Ook bleef De Partij vooraan staan bij buitenparlementaire acties, 

maar op een ander manier dan de brede voorhoede van nieuwe sociale bewegingen dat 

deed. De SP hield zich vooral bezig met lokale acties en bouwde zo een aanzienlijk netwerk 

van sympathisanten op. Daarnaast zette De Partij de oriëntering op China bij het grof vuil 

vanwege de al genoemde vriendschapsbetrekkingen tussen China en Amerika. Die vonden 

nota  bene  midden  in  de  Vietnam  oorlog  plaats.  Waar  andere  maoïstische  clubs  deze 

betrekkingen toejuichten, wees de SP ze af. Zeker de oproep van Peking om de NAVO te 

steunen viel niet in goede aarde. Overigens wil dat niet zeggen dat de socialisten zich nu 

uitsluitend nationaal oriënteerden zoals wel beweerd wordt. De actie Van Mens tot Mens, 

waarbij  briefkaarten aan willekeurige Amerikanen werden gestuurd om te wijzen op de 

verschrikkingen van de oorlog in Zuid-Oost Azië, bewijst het tegendeel. 

Parlementair actief

De nieuwe aanpak leidde tot herstel van het ledental, dat in 1979 wederom 750 bedroeg.  

Al  snel  daarop  besloot  de SP aan  verkiezingen  deel  te  nemen,  voor  het  eerst  aan  de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1974. Een enkele afdeling sputterde tegen uit angst dat 

De Partij zijn principes zou laten verwateren door toetreding tot organen van de burgerlijke 

democratie.  Maar  uiteindelijk  ging  iedereen om.  Een  van de afdelingen waar  de leden 

aanvankelijk twijfelden was Oss, maar juist daar behaalde de SP een prachtig resultaat: 

drie zetels. Ook in Nijmegen kwamen SP-ers in de Raad.

Tegen alle  verwachtingen in  deden de socialistische  gemeenteraadsleden het  goed.  Ze 

stelden veel zaken aan de kaak in deze regentesk bestuurde gemeenten. Het voortdurende 
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gehamer op dingen die niet goed gingen, gecombineerd met het daarbij  betrekken van 

delen van de bevolking en het bestaan van het medisch centrum en een spreekuur voor  

juridische zaken, maakten De Partij telkens groter. 

De SP aanpak komt verderop nog aan bod. Een enkel voorbeeld kan echter alvast dienen 

om  die  aanpak  te  illustreren.  In  1978  ontplofte  in  Spanje  een  tankwagen  met  LPG, 

waardoor ongeveer 160 mensen omkwamen. De SP-Oss stelde direct een onderzoek in, 

met  als  vraagstelling  hoe  het  was  gesteld  met  de  pompstations  in  de  stad  die  LPG 

verkochten.  Bij  een Shell-station bleek net een nieuwe tank te zijn  geïnstalleerd op 75 

meter afstand van een bejaardenflat. Ook bleek dat de Inspectie voor de Volksgezondheid 

in beroep was gegaan tegen de Hinderwetvergunning die de gemeente voor die tank had 

afgegeven.  Een  handtekeningenactie  leidde  niet  tot  verwijdering  van  de  tank.  Ook  de 

bezetting van de hal van het stadhuis door zo’n 80 bejaarden kon de raad niet vermurwen 

om de vergunning in te trekken. De enige partij  die voor  een SP-motie stemde waarin  

daartoe werd opgeroepen, was De Partij zelf. Dit soort acties is voor veel mensen, inclusief  

leden  van  andere  linkse  partijen,  vaak  reden  geweest  om de  SP te  beschuldigen  van 

demagogisch optreden, dat tegenwoordig vooral populistisch wordt genoemd. De SP-ers 

hadden hun huiswerk echter goed gedaan; een jaar later oordeelde de Raad van State dat  

de vergunning onterecht was afgegeven.

De  SP voerde in  deze jaren  veel  acties  op  het  gebied van  milieu  en  volksgezondheid. 

Vandaar dat men het aandurfde om in 1977 mee te doen aan de Kamerverkiezingen met 

het  verkiezingsmotto  ‘gezond  en  milieubewust’.  De  Partij  haalde  echter  niet  genoeg 

stemmen voor een Kamerzetel. Slechts 24.000 mensen brachten hun stem op De Partij uit. 

In dat jaar zoog de PvdA vrijwel alle stemmen bij de andere linkse partijen weg met de 

campagne ‘Kies de minister-president’. Toch ging de SP door. Aan alle latere verkiezingen 

werd meegedaan en vrijwel iedere keer groeide het aantal kiezers. De eerste uitzondering 

op  deze  groei  was  1986.  Dat  was  het  jaar  waarin  radicale  partijen  vrijwel  werden 

weggevaagd; de PSP kreeg nog slechts één zetel en de CPN verdween uit de Kamer. Onder 

leiding van een nieuwe lijsttrekker, Jan Marijnissen, pikte de SP de opgaande lijn daarna 

weer op. Dat had te maken met de nieuwe wind die na de dood van Daan Monjé door De 
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Partij  waaide.  Praktische  politiek  won  het  van  ideologische  scherpslijperij.  Het  direct 

aanpakken van problemen waar mensen tegenaan liepen, leidde tot groeiende sympathie 

voor  de  ‘Rode  Jehova’s’,  zoals  ze  enigszins  minachtend  ook  wel  werden  genoemd.  Op 

lokaal niveau behaalde De Partij kleine successen, ze stond altijd klaar voor mensen met 

problemen.  Leden in  vertegenwoordigende organen droegen hun vergoeding af  aan De 

Partij wat ook door veel mensen werd gewaardeerd. In 1991 werd het marxisme-leninisme 

overboord gezet, iets wat voor veel sympathisanten de laatste drempel wegnam om zich 

aan te sluiten. 

In 1994 deed de SP (inmiddels geschreven volgens de officiële spelling) weer mee aan de 

verkiezingen. De verkiezingsleus luidde: ‘Stem tegen. Stem SP’ en het logo was een rode 

tomaat. Het resultaat was overweldigend: twee Kamerzetels. En dat in een jaar dat de PvdA 

twaalf zetels verloor en ook Groen Links zijn glans kwijt leek te zijn. De SP was de enige  

partij die het oude socialistische gedachtegoed nog uit durfde dragen. Immers, de PvdA 

had zijn ideologische veren afgeschud en GL profileerde zich vooral als een milieupartij voor 

intellectuelen. De groei ging daarna vrijwel voortdurend door en nadat het motto in 2003 

veranderde in ‘Stem vóór, Stem SP’ werd de SP de vierde partij van het land. Drie jaar later  

bleek De Partij met 25 zetels in de Kamer zelfs de derde partij te zijn. Het ledental groeide 

naar vijftigduizend. Slechts twaalfduizend kleiner dan de PvdA en twee keer zo groot als 

GroenLinks. De meeste leden zijn tegenwoordig natuurlijk wat vroeger ‘massaleden’ heette. 

Ze betalen contributie en ontvangen de  Tribune.  De actieve kaders doen meer voor  De 

Partij, maar het is nog slechts een kleine groep die in de oude partijtraditie bij nacht en  

ontij voor de SP in touw is. Tegenwoordig doen ze dat overigens wel betaald.

Toen Jan Marijnissen in juni 2008 om gezondheidsredenen terugtrad als fractievoorzitter in 

de Tweede Kamer (hij is een verwoed drinker en roker, en zijn rug vertoont kuren) stond de 

SP in de peilingen nog slechts op 18 zetels. Deze neergang leek door zijn opvolgster Agnes 

Kant te worden omgebogen. Een week na haar aantreden stond de SP weer op 20 zetels in  

de  peilingen.  De  opgang  was  echter  van  korte  duur.  Na  slecht  verlopen 

gemeenteraadsverkiezingen  in  maart  2010  had  de  SP  in  de  landelijke  peilingen  nog 

slechts 11 zetels. De kritiek zwol aan op de zeer felle toon die Kant in debatten en 
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openbare optredens vaak aansloeg. Inhoudelijk had ze vaak gelijk, zeker als het om haar 

oude portefeuille de zorg ging, zo erkenden ook politieke tegenstanders. Maar het gaat in  

de politiek ook om de verpakking en dat bleek niet haar sterkste punt. Daarnaast zweefde 

de  schaduw  van  haar  grote  leermeester  Marijnissen,  dezelfde  man  die  haar  in  een 

televisieoptreden publiekelijk te kakken had gezet, voortdurend boven haar hoofd. Hij was 

nog steeds Kamerlid en vooral een zich met alles bemoeiende partijvoorzitter. Hij schuift  

aan bij  vergaderingen  van de  Tribune redactie  en besluit  dat  hij  in  dit  blad  een reeks 

interviews met prominenten zal schrijven. Daarbij stelde hij ook de spelregels vast: 'mijn 

teksten worden niet geredigeerd, maar geplaatst.' Tijdens de verhuizing van De Partij naar 

Amersfoort  besloot  hij  in zijn eentje dat er geen drukkerij  in het nieuwe gebouw komt, 

hoewel  er  al  plannen  waren  ontwikkeld  voor  een  printstraat.  De  voorzitter  heeft  een 

duidelijke visie op de rol van een voorzitter. Niet de eerste onder zijns gelijken, maar een 

soort Zonnekoning. En dat in een partij die het heeft over gelijkwaardigheid van mensen.  

Toen ik hem dat eens voor de voeten wierp, vond hij me een rat die zo snel mogelijk moest  

worden geloosd. Het moet gezegd dat Ronald van Raak, die zelf ook niet vies is van dit  

soort  uitspraken, het toen voor me opnam met de woorden dat je zo niet met mensen 

omgaat.  Maar  goed,  Jan  is  een  waardig  opvolger  van  Daan  Monjé  die  in  de 

partijgeschiedenis tegenwoordig naar de achtergrond weggemoffeld is. De verering die de 

huidige voorzitter intern vaak ten deel valt, doet denken aan het ophemelen van Daan in 

vroeger tijden toen sommige leden hun kinderen zelfs naar de voorzitter vernoemden. 

Het is dus niet vreemd dat Kant geen kans zag uit de schaduw van Marijnissen te stappen.  

Ze kwam steeds dichter bij de politieke afgrond te staan. Terwijl  ze op de rand van die 

afgrond balanceerde, was partijsecretaris Hans van Heijningen niet te beroerd haar het 

laatste zetje te geven. Al een dag na de voor De Partij zo slecht verlopen verkiezingen voor 

de gemeenteraden, leverde hij publiekelijk commentaar op een uitspraak van Kant. In die 

uitspraak  bekritiseerde  zij  Wilders  met  de  waarschuwing  dat  hij  zondebokken  voor 

maatschappelijke problemen zoekt, “en zondebokken zoeken, […] heeft de geschiedenis 

uitgewezen, is levensgevaarlijk.” De Partij had echter besloten Wilders vooral op 
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sociaaleconomisch terrein aan te pakken en zijn islamhaat buiten de discussies te houden. 

Dit om het overlopen van kiezers van de PVV naar de SP niet in gevaar te brengen. Die 

eventuele overlopers zouden waarschijnlijk niet komen als hun huidige partij met racisten 

of Hitler werd vergeleken. Van Heijningen was dan ook niet blij met de uitspraak van Kant 

en  reageerde  openlijk:  “Wilders  zet  bevolkingsgroepen  tegen  elkaar  op  en  we  kunnen 

overal in de wereld zien waar dat toe leidt. Daarvoor hoef je niet de Tweede Wereldoorlog 

erbij te halen.” Een dergelijk uit de school klappen is iets dat SP’ers normaal niet doen over 

partijgenoten en Kant, die de gesloten partijcultuur als geen ander kende, hield de eer aan 

zichzelf. Ze trad af. Uiteraard waste de partijsecretaris zijn handen in onschuld.

Wie moest haar opvolgen als fractievoorzitter? Dat vraagstuk bleek al (snel) beklonken en 

binnen een dag kwam de relatief onbekende Emile Roemer naar voren als de nieuwe leider 

van de Tweede Kamerfractie. Een goedlachse ex-onderwijzer en voormalig wethouder uit 

Boxmeer die een dag na zijn aantreden het personeel op het partijkantoor in Rotterdam 

verraste met een bezoek en taart bij de koffie. Dat hadden we daar nog nooit meegemaakt. 

Salonfähig

Door de groeiende aanhang van de SP schaamden steeds minder mensen zich ervoor om 

openlijk  De  Partij  te  steunen.  Dat  gold  ook  voor  oorspronkelijke  aanhangers  van 

traditioneel links. Daarnaast steunen bekende Nederlanders de socialisten als partijlid of 

door  bij  verkiezingen  op  te  treden  als  lijstduwer.  Op  lokaal  niveau  neemt  De  Partij 

inmiddels in tientallen gemeenten deel aan het gemeentebestuur en toont zich daar over 

het  algemeen  loyaal  aan  het  college.  In  de  ontwikkeling  van  de  SP  lijkt  zich  de 

geschiedenis van de SDAP te herhalen. Vanuit een activistische achtergrond is steun van 

een deel van de bevolking verworven en langzaam maar zeker schuift De Partij op naar het  

centrum van de macht. Zo is het niet voor niets dat De Partij zichzelf al enkele jaren geen 

actiepartij  meer  noemt.  Gewone  leden  vergissen  zich  natuurlijk  nog  wel  eens  in  hun 

afdelingsdrukwerk door de term actiepartij toch te gebruiken. Dat wordt dan vanuit het 
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Partijbureau vakkundig gecorrigeerd. 

De Partij lijkt niet alleen op de vroegere SDAP. Er bestaan ook overeenkomsten met de 

vooroorlogse  CPN.  Dat  was  een  partij  van,  zoals  marxisten  dat  soms  zo  fijn  kunnen 

benoemen, het lompenproletariaat. Ook de SP vertoont daar wel trekken van. Dat komt 

omdat De Partij zich al jaren vooral richt op iedereen in de maatschappij die ziek, zwak of 

misselijk is.  Richten op mensen met trots omdat ze voor zichzelf zorgen, is veel minder 

gedaan.  Het  vakbondswerk  is  daarom  vrijwel  geheel  verwaarloosd  ten  gunste  van  het 

werken in buurten en de zorg. Dat onder vakbondsleden de SP toch goed scoort, is voor De 

Partij vooral een onverwacht cadeautje.

Vanwege het opkomen voor de verdediging van verworven rechten, verwijt men de SP wel  

ouderwetsheid. Strijden voor behoud van rechten is op zichzelf natuurlijk geen bewijs voor  

een ouderwetse instelling zoals een pleidooi voor afbraak van rechten geen moderniteit 

uitstraalt. Het beeld van een behoudende partij lijkt daarbij in tegenspraak met het feit dat 

De Partij zeer creatief om gaat met propaganda en zelfs een designprijs voor de huisstijl  

heeft  gewonnen.  Maar  effectief  propaganda  voeren  is  weer  nauwelijks  bewijs  voor 

moderniteit. Ook zou men kunnen menen dat het feit dat vaak jongeren naar voren worden 

geschoven als gezicht van De Partij, het verwijt van ouderwetsheid ontkracht. Die jongeren 

moeten dan echter wel eerst door het ‘klasje van Jan’ zijn gegaan. In dat klasje wordt de 

beloftevolle jeugd gekneed en klaargestoomd voor een rol in De Partij. 

De Partij is vooral ouderwets in haar interne optreden. De strakke leiding die Marijnissen en 

het Dagelijks Bestuur nog steeds in de traditie van het Leninisme-Stalinisme-Maoïsme aan 

de SP geven, wordt regelmatig bekritiseerd. Dergelijke kritiek komt echter slechts zo nu en 

dan van binnen De Partij. Daar houdt men de vuile was liever binnenskamers. 

En binnenskamers wordt er heel wat afgemopperd. Omdat daar door de top niet naar wordt 

geluisterd, vertrekken er geregeld ontevredenen uit afdelingen en fracties. Het vertrek van 

enkele Kamerleden, de hoofdredacteur van partijblad  Tribune in 2006, en de voormalige 

hoofdredacteur (!) van kaderblad Spanning in 2012 vallen hier ook onder. Een enkele maal 

zegt  een  heel  afdelingsbestuur,  zoals  Leeuwarden begin  2012,  het  vertrouwen  in  het 

landelijke bestuur van De Partij op. Zeer snel worden deze mensen vervolgens echter 

Hoe de SP zijn idealen overboord zet om in de regering te komen                                               27

http://www.halloleeuwarden.nl/nieuws/LeeuwarderNieuws/2012/5/8/SP_Leeuwarden_gestraft_Emile_Roemer_komt_niet_naar_Leeuwarden
http://www.youtube.com/watch?v=7SKC4SDaEfg


Ontwaakt....! 

vergeten. De rijen sluiten zich en over  de vertrokkenen wordt nog slechts gesproken in 

termen  van  ‘zakkenvullers’  en  'baantjesjagers'.  De  algemene  opinie  is  weldra  dat  ze 

eigenlijk  nooit  hebben  gedeugd  en  dat  De  Partij  nog  beter  moet  gaan  screenen  om 

dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Ondertussen wordt Jan Marijnissen al 24 

jaar herkozen tot partijvoorzitter en de enkeling die het ooit waagde een suggestie te doen 

voor  een  andere  kandidaat  werd  op  andere  gedachten  gebracht.  De  kernwaarden 

Menselijke waardigheid en Gelijkwaardigheid lijken voor het bestuur van de Partij vooral 

van toepassing op de boze buitenwereld, maar intern hebben ze geen grote prioriteit. Daar 

is het enige wat telt de vraag of De Partij er in de peilingen beter voor staat dan vorige 

week. Principes worden ingewisseld voor zogenaamd draagvlak onder de bevolking, dat in 

die peilingen tot uitdrukking komt. En het moet gezegd; die peilingen gaan al tijden zo 

goed,  dat  alle  interne  kritiek  nog  makkelijker  dan  anders  kan  worden  gesmoord.  De 

winnaar heeft immers altijd gelijk. Dat brengt ons op de vraag hoe de SP het klaarspeelt zo 

goed te scoren en zo populair te worden.
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Hoe gaat De Partij te werk?

Het succes van de SP vraagt om een verklaring. Hoe is het mogelijk dat een relatief jonge  

partij zo gestaag is gegroeid, nog steeds groeit en nu openlijke ambities om regeringspartij  

te worden ten toon kan spreiden? 

Hoe de SP zijn idealen overboord zet om in de regering te komen                                               29



Ontwaakt....! 

We hebben natuurlijk nog een voorbeeld, dat van de PVV van Geert Wilders, die laat zien 

dat het mogelijk is om als nieuwkomer in de politiek snel succes te boeken. Maar anders 

dan bij  Wilders is  de SP een echte partij,  met actieve afdelingen en enkele duizenden 

actieve leden, die bij  het minste of geringste bereid zijn  hun rode tomaten jack aan te 

trekken, soep uit te delen en te zorgen dat De Partij in beeld komt. Hoe heeft de SP dit  

bereikt? Om de SP te begrijpen is het noodzakelijk terug te keren naar de jonge club die 

ontstond  uit  de  scheuring  binnen  de  maoïstische  Kommunistiese  Eenheidsbeweging 

Nederland  (marxisties-leninisties).  Daar  is  de  basis  gelegd  voor  de  aanpak  die  nu  zo 

succesvol is, al hebben veel van de jongere leden daar vaak geen weet van. Tegenwoordig 

werken  binnen  de  SP  oud-CPN’ers,  Trotzkisten  en  uit  de  PvdA  weggelopen 

sociaaldemocraten eendrachtig samen met voormalige maoïsten en een nieuwe garde van 

mensen die van al deze broedertwisten uit het verleden onwetend zijn. Allen voor dat ene 

grote doel: de SP in de regering.

Toch valt intern op scholingen en vergaderingen nog geregeld die ene term uit het KEN-

verleden waarop de club uiteen viel: de massalijn. De massalijn, deze mantra in SP-kringen, 

is  ontleend  aan  het  Rode  Boekje  van  Mao  en  hierboven  al  geciteerd.  Over  de  juiste 

interpretatie van deze Chinese visie op het functioneren van een partij  streden de twee 

kampen binnen de KEN in 1971. De ene groep vond dat Mao bedoelde dat communisten 

na gedegen onderzoek en standpuntbepaling naar de massa toe moesten om hun eigen 

standpunten te  controleren. De andere groep, en het zal niemand verbazen dat deze de 

latere SP werd, dacht anders. Die vonden dat communisten naar de massa moeten gaan 

om zo hun eigen standpunt te bepalen. 

We zijn nu ruim dertig jaar verder maar nog steeds is die laatste interpretatie leidend voor 

de nazaten van Daan Monjé en de vroege SP. Dat verklaart ook de voortdurende stroom 

van  rapporten  die  de  papierfabriek  aan  de  Vijverhofstraat  in  Rotterdam  en  nu  de 

Snouckaertlaan in Amersfoort  verlaat. Over het algemeen geen rapporten met gedegen 

analyses van wat er mis is in de wereld, hoe dat komt en wat eraan kan worden gedaan.  

Nee, vooral rapporten waarvoor  eerst een Meldpunt is geopend waarop iedereen zijn ei  

kwijt kan over het betreffende onderwerp. Op een enkel geval na reageert een uiterst      
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kleine groep betrokkenen om zijn of haar gal te spuwen en die klaagzangen zijn de basis 

voor alweer een rapport met de titel De (vult u zelf maar in) aan het woord.

Doel van de onderzoeken is niet om een representatief en wetenschappelijk verantwoord 

beeld te schetsen, maar om problemen te signaleren. Nu is het welk onderwerp men ook 

neemt niet moeilijk om tien procent ontevreden zeurders en klagers bij elkaar te krijgen. 

Zeker als je mensen vooral via internet laat reageren. Dit risico is nadrukkelijk aanwezig bij  

de SP-aanpak, maar dat wordt stilzwijgend geaccepteerd want het komt ook wel goed uit  

natuurlijk. Als je de rij rapporten leest, is Nederland een bananenrepubliek. En de bevolking  

zit uiteraard te wachten op het verlossende woord dat de SP zal uitspreken.

Zo  kan  het  gebeuren  dat  na  het  ondervragen  van  politieagenten  in  de  politieke 

aanbevelingen  als  standpunt  naar  voren  komt  dat  plegers  van  geweld  tegen  agenten 

harder  moeten  worden  aangepakt.  Klinkt  bekend,  niet?  Aan  enige  onderbouwing  door 

bijvoorbeeld criminologen wordt niet gedaan; de mening van de straat is heilig. Op basis 

van  dit  optreden  onder  politie  agenten  meende  Ronald  van  Raak  dat  er  niemand  zo 

populair  bij  politie  agenten  was,  als  hijzelf.  Toen  hij  deze  uitspraak  deed  op  een 

bijeenkomst van het SP-personeel, keken de meeste aanwezigen elkaar slechts meewarig 

aan. Zou hij het echt menen? Onderzoek naar binnenvaartschippers? Dan ondervraag je in 

het wilde weg 600 van de 3.700 zelfstandige schippers. Wat socialisten vanouds zouden 

hebben gedaan, namelijk ook de 7.500 man binnenvaartpersoneel aan het woord laten, 

dat kwam niet op bij  de SP'ers.  Hiernaar gevraagd, keek Roemer,  de schrijver  van het 

betreffende rapport, vooral verbaasd en niet begrijpend.

Los van de Massalijn is er door de maoïstische achtergrond van de SP nog iets in de club 

ingeslopen.  Mao was de leider  van een communistische  partij  in  een vrijwel  volslagen 

agrarisch land. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat hij heel anders dan de meeste 

westerse  socialisten  naar  de  wereld  keek.  Socialisten  in  het  westen  meenden  dat  de 

‘arbeidersklasse’,  de  meerderheid  van  de  mensen  die  in  loondienst  in  hun  onderhoud 

voorzien,  de drijvende kracht zou zijn van maatschappijverandering. De reden voor deze 

gedachte was simpel;  ze zijn met zeer velen en kunnen door hun potentiële collectieve 

macht de hele economie en maatschappij plat leggen. Maoïsten daarentegen baseerden 
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zich op het algemenere begrip ‘volk’, in China dus vooral kleine en arme boeren die zeker  

niet gewend waren collectief  op te treden. Toen het de SP maar niet lukte in de jaren 

tachtig  en  negentig  om  echte  aanhang  te  krijgen  onder  de  Nederlandse  werknemers 

gooide men gefrustreerd het roer om. Het ‘volk’ werd vanaf toen de basis van het werken 

van De Partij. Wie wat te klagen had, kreeg een gewillig oor. Toen door de Val van de Muur 

in  1989  en  het  voorgespiegelde  Walhalla  van  de  Nieuwe  Economie  het  kapitalisme 

onoverwinnelijk  leek,  trok  De  Partij  zich  helemaal  terug  op  buurtwerk,  zorg  en  de 

bekommernis om de mensen aan de onderkant van de maatschappij. In de jaren dertig 

had de CPN dit  ook al eens geprobeerd en deze stond toen bekend als een partij  van 

werklozen  zoals  de  SP  nu  vooral  de  mensen  aan  de  onderkant  van  de  arbeidsmarkt 

vertegenwoordigt. Als politieke Heilsoldaten tamboereren SP’ers op hulp voor de mensen 

die het slecht hebben getroffen. Daarom zei Jan Marijnissen eens dat de natuurlijke basis 

van de SP niet meer dan 10-15 zetels in de Tweede Kamer was (later ontkende hij dat 

uiteraard  weer).  Werklozen,  gepensioneerden  en  mensen  die  leven  van  een  uitkering 

vormen  een  groep  die  voor  aardig  wat  zetels  kan  zorgen,  maar  een  echte 

maatschappijverandering zullen zij nooit kunnen bewerkstelligen. Daarvoor zijn ze met te 

weinig en daarvoor ontbreekt het ze aan potentiële macht om de wereld te veranderen. 

Anders dan de arbeiders of werknemers die traditioneel de machtsbasis van socialisten 

waren, hebben mensen die leven van een uitkering geen economische macht. Hun heil is 

dus afhankelijk van wat anderen, in dit geval de intellectuelen van de SP, voor hen voor  

elkaar krijgen.

SP'ers laten hun oren vooral hangen naar wat de straat (of in partijtermen: de Buurt) zegt 

en zijn daar trots op ook. Kunnen we verwachten dat deze socialisten de maatschappij 

ingrijpend zullen veranderen zoals hun voorgangers rond 1900 wilden? Is het terecht dat 

mensen dit hopen of er juist angst voor hebben? 
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Wat kunnen we van een SP in de regering verwachten?

In een ver verleden waren hele volksstammen bang voor socialisten. Die zouden de wereld  

veranderen, alle normen en waarden opzij zetten, bankiers ophangen aan de darmen van  

dominees en nonnen verkrachten. Wat echter vooral werd gevreesd; socialisten zouden de  

eigendomsverhoudingen radicaal omkeren. De arbeiders zouden de baas worden over de  

bedrijven waar ze werkten en ze zouden de bazen aan de kant zetten. Zal de SP - mocht ze  

in de regering komen - blijken een wolf in schaapskleren te zijn die deze oude angst of  

hoop weer nieuw leven zal inroepen?
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Nu  de  SP  groter  en  groter  wordt,  en  misschien  wel  het  voortouw  mag  nemen  bij  de 

komende  coalitie  besprekingen,  zijn  beide  emoties  begrijpelijk.  Rechts  Nederland  kan 

sidderen  en  beven  voor  een  machtsovername  door  de  socialisten  van  Marijnissen  en 

Roemer.  Linkse  bewoners  van  het  land  mogen  hopen  op  een  maatschappij  waar 

graaigedrag niet langer wordt beloond en de mening van gewone mensen ertoe zal doen. 

Hoe  realistisch  is  dit  scenario,  wat  zal  er  allemaal  veranderen  als  de  SP 

regeringsverantwoordelijkheid mag nemen? 

De SDAP die begin vorige eeuw het gezicht bepaalde van de strijd voor het socialisme, voor 

de afschaffing van het kapitalisme, werd wel eens gekscherend de Student Dominees en 

Advocaten Partij genoemd vanwege de afkomst van veel gezichtsbepalende leden. In die 

zin is de SP wederom een goede opvolger van de SDAP. Als we kijken naar wie er in de 

Kamerfractie zitten, dan valt op dat het bijna allemaal mensen met een hogere opleiding 

zijn, die, als ze al ooit buiten de politiek hebben gewerkt, dat in de gesubsidieerde sector 

deden.  De  uitspraak  van  Jan  Marijnissen  uit  1999  lijkt  vergeten.  Hij  zei  toen:  'Er  zijn 

Kamerleden die altijd ambtenaar zijn geweest....Ik vind het verrijkend dat ik zowel met mijn  

hoofd als met mijn handen heb gewerkt.' Bij deze uitspraak van de partijvoorzitter moeten 

we trouwens wel bedenken dat hij slechts ruim vier jaar met zijn handen heeft gewerkt en 

vervolgens  altijd  door  De  Partij  is  betaald.  Wat  hij  doet,  is  meer  koketteren  met  een 

arbeidersverleden,  dan  dat  hij  echt  een  lasser  in  de  politiek  is.  In  feite  is  Marijnissen  

gewoon een beroepspoliticus. De oude garde om hem heen bestaat trouwens grotendeels 

uit mensen die hooguit in een ver verleden met hun voeten in de bagger hebben gestaan. 

De meesten hebben al tientallen jaren dezelfde baas: De Partij. 

De  huidige  linkse  SP-intellectuelen  treden  op  in  naam  van  de  vaker  dan  gemiddeld 

laagopgeleide, werkloze of van een uitkering levende kiezers, die de weg naar de SP weten 

te vinden. Natuurlijk is dit een stereotype beeld van de SP-kiezer. Het is echter typerend dat  

uit een Synovate onderzoek bleek dat SP-kiezers vaker dan gemiddeld arbeidsongeschikt 

(14 tegenover 7 procent), laagopgeleid (37 versus 32 procent) en werkloos (8 - 4) waren. 

Hiermee in overeenstemming was het inkomen van SP-kiezers in 36 procent van de 
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gevallen beneden modaal waar het gemiddelde 26 procent is. Een collega (!) zei tijdens een 

ledendag eens, terwijl hij rondkeek: ‘we zijn toch wel een Tokkie-partij ook hè’.

Enigszins provocerend gezegd, is de SP dus een partij waarvan de Kamerfractie bestaat uit 

van hun materiële en intellectuele basis geabstraheerde intellectuelen, die als een soort 

wonderdokters optreden voor laagopgeleide thuiszitters. Er is dus geen sprake van trotse 

arbeiders die als bouwers van de wereld hun vertegenwoordigers erop uit sturen om een 

terecht aandeel in de maatschappelijke rijkdom op te eisen zoals in de tijd van de SDAP 

gebeurde. De socialisten van tegenwoordig zijn heel anders dan hun voorgangers, over wie 

SP’ers overigens vol trots praten. Die trots komt tot uiting in de balletjes die af en toe door 

kopstukken als Marijnissen en Van Bommel worden opgeworpen om de naam van De Partij 

te veranderen van Socialistische in Sociaal-democratischePlus.

Maar stel nu eens dat de SP de grootste wordt in Nederland. Zullen ze dan een regering 

kunnen vormen en hun idealen uit kunnen voeren? En als ze dat kunnen, zal er dan veel 

veranderen in Nederland? Komt er een einde aan het stelsel van loonarbeid zoals de SDB 

in  1882 wenste  of  blijft  het  bij  cosmetische  aanpassingen.  Krijgen de doodsbenauwde 

rechtse mensen en de euforische linkse Nederlanders gelijk?

Beide emoties lijken voorbarig.  De SP is  nog slechts  bezig  met peilingen en peilingen.  

Kunnen we echt zo groot worden, zullen we zo groot worden en wordt Emile dan premier? 

Al een jaar geleden werd een plan van het Wetenschappelijk Bureau geblokkeerd om een 

Kloot  500 samen  te  stellen.  Waarom mocht  deze  lijst  van  de  grootste  graaiers  in  de 

maatschappij worden opgesteld? Omdat dat wel eens tegen De Partij zou kunnen werken 

tijdens toekomstige coalitiebesprekingen. Angst en voorzichtigheid alom. In de woorden die 

Tiny Kox op de Partijraad van 23 juni 2012 uitsprak, klonk daarnaast toch ook weer een 

echo van de SP uit de jaren zeventig. Van de club die de hemel wilde bestormen met een 

niet aflatende inzet van de leden. Kox zei dat hij geen smoesjes accepteert dat iemand op 

vakantie is tijdens de campagne. 

Emile is straks ook elke avond op tv, dan kunnen jullie ook wel naar 

een  bijeenkomst….Het  is  gewoon  hartstikke  belangrijk  dat  jullie 
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weten wat jullie moeten zeggen. Ik wil ook keine Experimente meer. 

Dat doen jullie na de verkiezingen maar weer. We gaan werken met 

methoden waarvan we weten dat die werken.

Kox en de andere leden van de oude garde hebben in de loop der jaren natuurlijk een flink 

cohort  jonkies aan zich weten te binden die bijna kwispelstaartend de partijdirectieven 

volgen, maar of alle gewone leden dat ook zullen doen is nog maar de vraag. Deze houding 

van  Kox  was  een  goed  voorbeeld  van  hoe  De  Partij  intern  omgaat  met  haar  eigen 

kernwaarden. Hier is de baas gewoon de baas en iedereen even gelijkwaardig, maar de 

leiding iets gelijkwaardiger. Niets menselijks lijkt de socialisten van de SP vreemd. Maar 

het  kan  soms  ook  wel  lachwekkend  worden.  Zoals  die  keer  dat  Tiny  Kox  tijdens  een 

personeelsweekend in Middelburg college gaf  over  de partijgeschiedenis.  Hij  begon zijn 

jubelverhaal  met de vraag wie er géén lid  is  van De Partij.  En ja hoor,  onder de vijftig  

aanwezigen bevonden zich er een paar die geen lid waren. Nou, het werd volgens Kox hoog 

tijd  dat  ze  lid  werden,  want  dit  kon toch eigenlijk  niet.  En dan is  Kox  nog een heilige  

vergeleken met  de  manier  waarop  de  voorzitter  leden,  kaderleden  en  personeelsleden 

kleineert, schoffeert en uitkaffert als hij dat nodig vindt. Binnen De Partij is vrijwel iedereen 

op de hoogte van deze houding van de leiding, maar de meesten laten het gelaten over zich 

heen komen. Alles voor het goede doel, nietwaar.
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De Partijcultuur

Socialisten willen de wereld  beter  maken.  Ze strijden al  meer dan een eeuw voor  een  

wereld waarin kapitaal en macht eerlijker over de mensen zijn verdeeld. In de softe termen  

van  de  SP,  een  wereld  waar  menselijke  waardigheid,  gelijkwaardigheid  en  solidariteit  

voorop  staan.  Je  mag  verwachten  dat  in  een  partij  die  hiervoor  strijdt  de  interne  

verhoudingen  die  kernwaarden  ook  uitstralen.  Hoe  De  Partij  met  zijn  eigen  mensen  

omgaat. 

Maar dat zegt Jan alleen tegen zijn ondergeschikten….
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Na mijn ontslagname bij de SP eind vorig jaar stuurde ik veel SP-ers een afscheidsmail,  

waarin ik mijn kritiek op de interne partijcultuur nog eens uitlegde. Binnen een dag kreeg ik 

reacties.  Sommige afwijzend,  andere instemmend.  Ook van enkele SP-parlementsleden 

ontving ik reacties. Zoals de volgende: ‘als ik het er met sommige SP-ers over heb, blijken 

dit soort ideeën best wel breed gedeeld te worden, maar publiekelijk nooit geuit. Van ons 

beginsel programma krijg ik tranen in mijn ogen, omdat het de wereld beschrijft zoals ik 

hem zou willen zien. Maar de praktijk spoort daar niet altijd mee.’

Ergens in augustus 2007 begon ik met een baan bij  de SP.  Ik  was aangesteld  als  de 

nieuwe hoofdredacteur van  Spanning,  het maandblad van het Wetenschappelijk Bureau. 

Die  bewuste  dag  begon  heel  mooi.  De  man  van  de  Turkse  broodjeszaak  aan  de 

Teilingerstraat in Rotterdam, die de straat stond te vegen, zei me vriendelijk gedag toen ik 

daar om kwart voor acht langs liep. De zon scheen. Niets leek een mooie toekomst in de 

weg te  staan.  Het  werd  zelfs  nog  mooier.  Er  stond een prachtig  boeket  klaar  op  mijn  

bureau, iedereen begroette me alsof ik al jaren erbij hoorde en mijn mederedacteur, zei 

heel nadrukkelijk: 'ga je gang, het is nu jouw blad'. Het was allemaal te mooi om waar te  

zijn.

Toch knaagde er iets. Ooit, in een heel ver verleden, was ik lid geweest van de KEN, de 

voorloper  van  de  SP.  In  deze  maoïstische  organisatie  heerste  het  democratisch-

centralisme. Nu lijkt dat in eerste instantie een organisatieprincipe dat andere partijen ook 

kennen, omdat het eigenlijk zegt dat er vrij mag worden gediscussieerd, maar er na het 

nemen van een besluit eendrachtig aan de uitvoering wordt gewerkt. De uitvoering is in de 

praktijk van de internationale communistische beweging echter heel anders geweest. In 

feite maakte het centrum, soms centraal comité geheten maar er zijn ook andere namen 

gebruikt, de dienst uit. Het individuele lid en afdelingen waren in de praktijk niet bij machte 

om open discussies te voeren. Als twee leden samen over de partij praatten, konden ze 

worden  beschuldigd  van  fractievorming  en  eruit  worden  gegooid.  Als  een  afdeling  te 

afwijkende standpunten verkondigde, dan kwam er wel een landelijke functionaris langs 

die ze wees op het burgerlijke, arbeidersvijandige van hun handelen. Daar kwam nog bij 

dat in alle communistische partijen een sterke man opstond, die de zaken naar zijn hand 
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zette. In Rusland was dat Stalin, in Nederland Paul de Groot. Uiteraard hadden in Nederland 

afvallige communisten het geluk dat de CPN niet aan de macht was. Een ruzie met Paul 

leverde slechts een royement op en sociaal isolement. Dat laatste kon worden opgeheven 

door buiten de partij nieuwe vrienden te zoeken. De Russische kameraden hadden heel wat 

minder geluk. Die vluchtten het land uit of eindigden voor een executiepeloton of in Siberië.

De jongens en meisjes van de KEN waren met weinigen, maar hun streven was het wel om 

zo'n partij te vormen als de CPN. Het uiteindelijke doel was vervolgens dat die partij  de 

macht in Nederland over zou nemen onder vernietiging van alle burgerlijke instellingen. Een 

van  de  grote  mannen  van  de  KEN,  de  al  diverse  malen  genoemde  Daan  Monjé,  was 

apetrots dat hij in China tot lid van de Rode Garde was benoemd. Hij tooide zich voor de 

zekerheid  ook  met  een  Stalin-look  en  een  Mao-jasje.  Al  tijdens  mijn  eerste  KEN 

afdelingsvergadering in 1971 kreeg ik het met hem aan de stok omdat hij iemand niet liet 

uitspreken. Als 17-jarig broekie voegde ik hem toe 'laat hem nou eens uitpraten, jongen', 

wat  me  een  held  maakte  bij  een  deel  van  de  leden.  Een  ander  deel  was  minder 

enthousiast,  want  Daan was juist  hun held.  De  basis  van  de Daan-groep lag  vooral  in 

Brabant waar men het katholicisme aan het loslaten was, maar sommigen dit geloof in 

hogere  machten  inruilden  voor  een  nieuw geloof.  Onderdelen  van  dit  geloof  waren  de 

verering van Daan en de verering van het volk, want zoals Mao al zei: ‘de massa's zijn de 

ware helden’

Alles wat ik later in boeken over de CPN las, zag ik tijdens de scheuring binnen de KEN aan 

me  voorbij  trekken.  Mensen  groetten  elkaar  niet  meer  op  straat,  de  ene  club  stal  de 

ledenadministratie, de andere de drukpers en ga zo maar door. Zelf ging ik niet mee met 

de stroming Daan, maar met de andere club. Al heel snel viel deze ook uit elkaar en uit een 

van de overgebleven splinters vertrok ik eveneens. Ik had het wel gehad met leninisme, 

stalinisme en maoïsme.

Nu, in 2007, ging ik dan na 35 jaar aan het werk voor de opvolger van de stroming Monjé. 

Er was toch een hoop veranderd? Daan was dood, Jan Marijnissen was hem opgevolgd en 

maakte  goede  sier  bij  de  culturele  elite  van  Nederland.  Door  de  enorme 

verkiezingsoverwinning van 2006 leek het wel of iedereen erbij wilde horen. Omgekeerd 
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was trouwens ook het geval, de SP trok veel mensen aan die op hun vakgebied iets te  

betekenen hadden. Binnen dat stramien past mijn aanstelling ook. Als vakbondshistoricus 

haalde ik geregeld de pers en was daardoor mogelijk bruikbaar voor de SP.

De handtekeningen waren nog nat of er gebeurde al iets dat me aan het denken zette. De 

SP had een jaar eerder iemand aangetrokken om het clubblad  Tribune professioneler te 

maken. Haar journalistieke ervaring moest daar borg voor staan. Eerdere hoofdredacteuren 

stamden allemaal uit de oude school van de vroege SP. Deze oude rotten zagen geen kans 

om het blad boven een clubblaadje uit te tillen. Nu kwam Elma Verheij in dienst. Zij had 

onder meer ervaring opgedaan bij  Vrij Nederland en zou het blad moeten opsturen in de 

vaart der volkeren. Ze had slechts één manco. Ze dacht in termen van redactiestatuten, 

journalistieke vrijheid en meer van dat soort ‘burgerlijke afwijkingen’. Vrijwel iedereen was 

het er over eens dat ze er een professioneler magazine van aan het maken was. Maar 

binnen  een  jaar  kwam  het  tot  een  botsing  met  de  partijbureaucratie.  Exit  Elma.  Het  

rommelde  trouwens wel  op  meer  punten binnen de SP.  Leden liepen  weg,  een Eerste  

Kamerlid nam tegen de zin van het bestuur zijn zetel in (dat was de zaak waar ook Verheij  

over struikelde) en in de peilingen zakte de aanhang van de partij ver weg.

Vrienden maakten daar tegen mij de nodige grapjes over, maar ik redeneerde alles weg. 

Misschien viel het allemaal mee. De SP had leninisme en maoïsme toch vaarwel gezegd? 

En zelfs, wat ik minder geslaagd vond maar goed, ook het marxisme? Het bleek vies tegen 

te vallen. Het aan Stalin toegeschreven adagium ‘Vertrouwen is goed, controle is beter’ is 

springlevend binnen De Partij. Ik bleek geen hoofdredacteur te zijn maar een uitvoerend 

piepeltje voor het Dagelijks Bestuur. Na diverse pogingen om de richting van het blad aan 

te passen, gaf ik het op. Tegen zoveel bureaucratisch geweld kon ik niet op. De directeur  

van het Wetenschappelijk Bureau, die ook zo populair  bij  de politie is,  ging tijdens een 

vergadering volslagen uit zijn dak. Op tafel slaande voegde hij me toe dat hij het nu zat  

was.  Wat had ik gedaan? Een nota geschreven over  de richting die het  blad  Spanning 

volgens mij op moest gaan. Ik liet het van me af glijden, maar was vooral verbaasd over de 

reactie van een van de aanwezigen bij deze vergadering. Toen we later over straat liepen, 

zei hij het met me eens te zijn, maar dat niet tijdens de vergadering te kunnen zeggen. 
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Blijkbaar  werd  zijn  gedrag  door  angst  of  hogere  tactische  overwegingen  gestuurd.  In 

tegenstelling tot mijn veronderstelling en hoop viel het dus helemaal niet mee. 

Ik  heb  het  nog  enkele  jaren  volgehouden.  Ik  had  namelijk  een  vaste  aanstelling,  de 

arbeidsvoorwaarden waren goed en ik zag kans om in de baas zijn tijd te werken aan een 

aantal boeken over de vakbeweging. Maar ik ging wel op zoek naar een andere baan. Toen 

ik die vond, heb ik ontslag genomen. Maar ik blijf het jammer vinden, dat ik de mensen die 

me in 2007 voor de SP waarschuwden, gelijk moet geven. Het is nog steeds een partij waar 

het bestuur vrijwel alles bepaalt en de gewone leden vooral opereren als klapvee. Tijdens 

redactievergaderingen was een van de vaste kritiekpunten van Tiny Kox bijvoorbeeld dat 

teksten niet zo moeilijk mochten zijn, want dat zouden de leden toch niet begrijpen. Mijn 

herhaaldelijk gemaakte opmerkingen dat hij net deed alsof hij met heel domme leden te 

maken heeft, vielen uiteraard niet in goede aarde. Maar ik vind dat hij wel erg neerkijkt op 

zijn eigen kaderleden. 

Deze neerbuigendheid van de partijtop naar de eigen leden is misschien ook wel de reden 

dat de sociaaldemocratisering van De Partij zich beperkt tot programmatische zaken. Juist 

door het autoritaire optreden van de partijleiding is het mogelijk om de verzwakking van 

standpunten erdoor te drukken. Opstandige elementen die De Partij  liever wat radicaler 

zouden willen zien, krijgen als puntje bij paaltje komt niet de ruimte. De top heeft besloten 

dat het beter  is  zo.  Alleen door matiging van standpunten groeit  de SP namelijk  in  de 

peilingen en kan er dadelijk onderhandeld worden met de duivel en zijn ouwe moer.

Die arrogantie van de leiding naar de leden toe heeft ook tot gevolg dat er in Spanning niet 

mag worden gediscussieerd. Het blad dient slechts voor het uitdragen van de opvattingen 

van  het  Partijbestuur  en  eventueel  de  Kamerfractie.  Toen  ik  de  vorige  leider  van  de 

Europese fractie interviewde,  beklaagde hij  zich  over  het  gebrek aan interesse van het 

partijbestuur voor zijn werk in Brussel. De partij secretaris hield tegen dat ik deze uitspraak 

citeerde. De eerlijkheid gebiedt te erkennen dat ik makkelijk over me heen liet lopen. Ik 

had net een vaste aanstelling, wil niet van een uitkering leven en had nog steeds hoop. 

Ingrijpen door de partijtop gebeurt soms direct, soms omfloerst. Zoals die keer toen Kox 

voorkwam dat ik een aflevering wijdde aan het 125-jarige overlijden van Karl Marx. Zijn 
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opmerking 'ik zou het niet doen' ging vergezeld van zo'n blik waarmee autoritaire vaders 

hun kinderen stil krijgen. De teksten die er al lagen, heb ik toen maar zelf in een boekje 

uitgegeven. Daar staat dan wel weer een bijdrage van Tiny Kox in. Hij is er misschien van uit 

gegaan dat de eigen kaderleden zoiets niet lezen en dus niet in verwarring kunnen worden 

gebracht. Hans van Heijningen, de partij secretaris, heeft als stelregel dat er geen gedrukt 

woord het pand verlaat, voordat hij het heeft gezien. Nu is dat voor een enkel mens, die ook 

nog andere taken moet vervullen, bijna onmogelijk. Maar goed, hij probeert het. Er zou in 

Spanning een keer een recensie over een boek van mij verschijnen. In dat boek had ik een 

enkele kritische noot over de SP gekraakt en dat was de recensent natuurlijk opgevallen. 

De opmerking die de schrijver van de recensie aan die kritiek wijdde, mocht er van Van 

Heijningen niet in. ‘Dadelijk moet ik dat weer bij het DB gaan zitten verdedigen’, verklaarde 

hij. Ik was inmiddels al aardig murw en liet het er maar bij. 

Van dergelijk ingrijpen door de partijtop merken de meeste leden niets zolang ze maar 

braaf  sponsjes  en  soep  uitdelen.  Het  optreden  van  partijleiders  gaat  vaak  echter  ook 

minder indirect. Zo zette de partijvoorzitter de afgevaardigde van Alkmaar (een van die 

radicalere leden) voor ruim duizend aanwezigen op het Partijcongres van 2010 in de hoek. 

Wat had hij misdaan? Hij maakte een kritische opmerking over het feit dat de SP niet had 

meegedaan aan een bepaalde demonstratie tegen het regeringsbeleid. Dergelijke uitvallen 

van Jan op de Partijraad zijn bijna spreekwoordelijk aan het worden. 

Wat mensen die kritiek hebben op de partijcultuur van de SP vaak wordt voorgehouden is, 

dat  ze  die  kritiek in  hun afdeling naar  voren kunnen brengen.  Congresstukken worden 

inderdaad  in  de  afdelingen  uit  en  te  na  besproken  en  afdelingen  mogen  wijzigingen 

voorstellen. Dit lijkt allemaal heel democratisch en de partijbonzen laten niet na dit zo vaak 

te benadrukken dat ze er misschien zelf in gaan geloven. Maar juist door deze gestuurde en 

getrapte democratie is het moeilijk om iets aan het beleid te doen. Daar bestaan geen 

wegen voor. 

Tijdens een scholingsbijeenkomst vertelde ik eens over de strapatsen van Paul de Groot die 

discussies in de CPN wilde beperken. Een lid in de zaal vroeg toen of dat in onze eigen 

partij niet ook zo is. Ik was nog niet aan mijn antwoord begonnen of de verantwoordelijke 
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van het Scholingsteam stormde naar voren om te zeggen dat we daar nu geen tijd voor 

hadden. Mopperen over rechts en geintjes maken over de PvdA dat mocht best, maar de 

eigen Partij kon niet ter discussie worden gesteld. Wat dat betreft, keek ik wel eens jaloers  

naar  andere  partijen  waar  mensen openlijk  van  mening  kunnen verschillen.  Neem het 

geval van Mei Li Vos, die na haar vertrek uit de Kamer in een boekje ongezouten kritiek 

heeft  geleverd op politiek en de eigen fractie.  Toch heeft  de PvdA haar nu weer op de 

kandidatenlijst gezet. Zo kan het ook.

Het Partijbestuur en vooral het DB zijn door de zogenaamd democratische structuur vrijwel 

oppermachtig. Dat bleek bijvoorbeeld bij de plannen voor verhuizing van een Rotterdamse 

volksbuurt  naar  een  bankgebouw  in  Amersfoort.  Dat  was  een  dure  operatie  die  naar 

verluidt  5,5  miljoen  euro  heeft  gekost.  Geld  dat  afkomstig  is  van  subsidies,  de 

afdrachtregeling  en  contributies.  De  financiële  onderbouwing  werd  pas  kort  voor  de 

vergadering naar de leden van de Partijraad gestuurd. Toen een vermetele het waagde hier 

vraagtekens bij te zetten, maakte hij geen vrienden. De voorzitter voegde hem toe dat hij  

dat maar over moest laten aan mensen die er verstand van hebben.

Kartika Liotard, een lid van de SP-fractie in het Europees Parlement, was al vele jaren actief 

voor De Partij. In 2010 gaf ze er de brui aan met de volgende woorden: ‘Opkomen voor 

medewerkers  schijnt  binnen  de  SP  dus  een  heiligschennis  te  zijn.’  Woorden  die  ik 

inmiddels kan onderschrijven.

Als lid  van de Ondernemingsraad heb ik namelijk  mogen ervaren hoe het partijbestuur 

omgaat met het gewone personeel. Voor een deel van vooral het huishoudelijke personeel 

betekende de verhuizing een verlenging van de arbeidsdag met twee uur. Als echte SP'ers 

hield de OR een onderzoek onder het personeel dat we verspreidden onder de naam 'Het 

SP personeel aan het woord'.  Het bestuur was not amused. Toen we op grond van ons 

onderzoek met een plan kwamen om de verslechtering voor het personeel te verzachten, 

zakte de sfeer nog verder. De werkgever vond dat de OR 'een te grote broek aantrok'. Het  

verweer dat we al folders zouden staan te draaien als iets dergelijks bij een ander bedrijf  

gebeurt,  maakte  geen  indruk.  Alle  voorstellen  van  de  OR  werden  van  tafel  geveegd. 

Mensen moeten blij zijn dat ze bij de SP mogen werken en anders maar iets anders 

Hoe de SP zijn idealen overboord zet om in de regering te komen                                               43



Ontwaakt....! 

zoeken. 

Die houding straalt het sektarische uit dat aan De Partij kleeft. Als lid behoor je tot een 

unieke organisatie van mensen die heel anders in het leven staan dan de meeste anderen.  

Bij de SP geen graaiers en we luisteren goed naar de bevolking, is de sfeer. Men denkt 

oprecht dat werken voor de SP heel anders is dan ergens anders werken. Vandaar ook dat 

er vrijwel nooit iets naar buiten komt over conflicten. Vandaar ook dat er geen openbare 

discussies plaatsvinden; iedereen lijkt het volledig met elkaar eens te zijn. Vandaar ook dat 

er bij tijd en wijle een angstcultuur heerst. Toen ik bij mijn afscheid nog een keer uitlegde 

waarom ik ontslag had genomen, kwamen er collega’s naar me toe om me te bedanken 

dat ik openlijk had gezegd wat zij dachten.

Misschien  is  de  interne  cultuur  bij  de  SP  niet  heel  anders  dan  bij  andere  partijen. 

Uiteindelijk denken alle partijen de wijsheid in pacht te hebben. Maar wat me wel verbaast, 

is dat mensen die in de boze buitenwereld te boek staan als kritische burgers, zich door De 

Partij zo in de luren laten leggen. Weg lijkt het kritische vermogen. Nee, ik ben voor de 

tweede keer in mijn leven genezen van leninistische partijen en hun nazaten. Als een club 

intern  zo  met  mensen  omgaat  als  De  Partij  doet,  dan  betwijfel  ik  of  zo’n  club  de 

maatschappij  zal  kunnen  doordrenken  van  de  begrippen  Gelijkwaardigheid,  Menselijke 

waardigheid en Solidariteit. 
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Conclusie

Zal de SP de maatschappij ingrijpend veranderen? Valt er veel te halen voor de mensen die  

SP stemmen? Komt er een maatschappij met meer macht voor de gewone man en vrouw? 

Alexander  Pechtold  zei  al  dat  hij  nog  maar  zelden  een  partij  zo  had  zien  kruipen  om 

eventuele toekomstige coalitiepartners te paaien. De D66 voorman lijkt daar wel gelijk in 

te hebben. Alles  waar de SP tijdens de jaren in de oppositie  zo hard tegen schopte,  is 

vergeten nu een overwinning aanstaande lijkt.  Hierboven is al het voorbeeld van de ’65 

blijft  65’ actie genoemd, maar er is in de afgelopen jaren veel meer aangepast aan de 

grillen van het moment. 

Nederland uit de NAVO?                                           Niet meer nodig.

Nederland een republiek?                                        Nu even niet.

Nationaliseren grote kapitalistische bedrijven? Wordt  al  jaren  niet  meer 

gepropageerd.

Nationaliseren van banken? Nee,  met  miljarden  euro's 

steunen.

Meer macht voor Ondernemings Raden? Nooit  een  issue  geweest,  maar 

dat is niet vreemd als je weet hoe 

De  Partij  met  zijn  eigen  OR 

omgaat.

Mocht het zo ver komen dat er inderdaad een of twee ministers worden geleverd door de 

SP, dan zal er niet  heel veel veranderen. Laten we niet vergeten dat de grootste partij  

slechts  ongeveer  een  vijfde  van  de  Kamerzetels  bezet,  dus  veel  ministersposten 

binnenhalen zal sowieso een moeilijke  zaak blijken.  En dan moet er nog onderhandeld 

worden zodat een fors deel van de eisen moeten worden weggestreept, en die eisen zijn al 

met het oog op de toekomst veranderd in ‘maakpunten’. Op het recente verkiezingscongres 

werden  omzichtig  alle  voorstellen  uit  de  afdelingen  afgeraden  en  weggepoetst  die 

onderhandelingen in de weg zouden kunnen staan. Ook een teken hoe graag De Partij wil 
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meebesturen,  want  wie  gaat  er  nou al  voor  de  verkiezingen  standpunten  inruilen  voor 

‘maakpunten’?  Nee,  de  managers  in  de  directiekamers  van  de  grote  ondernemingen 

hoeven zich geen zorgen te maken. Het stond al in een van de Partijbladen: ‘Socialisten zijn 

niet tegen banken’. Dat bleek ook wel toen Emile Roemer de Europese Centrale Bank meer 

macht wilde geven om de crisis op te lossen. De Partij is ook voorstander van – om maar 

iets typisch kapitalistisch te noemen – voortdurende economische groei. Ook daar hoeven 

directies en bestuursleden zich dus geen zorgen over te maken. Nee, ze zullen het juist  

goed kunnen vinden tijdens de gezamenlijke promotie van de productie en verkoop van 

Nederlandse waar, want van een tikkeltje nationalisme is De Partij ook niet vies.

Wat misschien zal gebeuren is dat de SP op een aantal punten de zorg voor de mensen die 

het financieel het slechtst hebben, weet te verbeteren. Een tientje hier, een tientje daar.  

Uiteraard voor de mensen die het betreft  belangrijk en daar wil  ik niet luchthartig over  

doen.  Maar  het  heeft  niets  te  maken  met  een  andere  maatschappij.  Door  een 

verkiezingswinst van de SP wordt de PvdA mogelijk weer wat naar links geduwd en wie 

weet  ook  GroenLinks.  Misschien  zal  De  Partij  voor  elkaar  krijgen  dat  er  iets  wordt 

teruggedraaid  van  privatiseringen  van  taken  die  vroeger  in  de  publieke  sector  werden 

verricht. Ook dan zal de SP zich echter nauwelijks onderscheiden van veel andere partijen.  

Zelfs binnen de VVD wordt namelijk gesproken over het weer in staatsdienst nemen van 

het spoorwegnet. 

Wie  bang is  voor  de  SP kan  rustig  gaan slapen.  Juist  de  mensen die  een  heel  ander  

Nederland verwachten, zullen echter onrustige nachten tegemoet gaan. De SP waar ze hun 

stem aan geven, heeft namelijk geen enkele visie op hoe het allemaal anders moet. Het is 

een Partij geworden zonder tanden waar aktie voeren gelijk staat aan soep en foldertjes  

uitdelen.  Het  zou  beter  zijn  als  Roemer  en  de  zijnen  even  zouden dimmen,  want  hun 

organisatie onderscheidt zich in maar weinig van de andere partijen of het moet de interne 

gesloten partijcultuur zijn. Maar wil men cosmetische aanpassingen van het systeem? Wil 

iemand herstel van het kapitalisme van de verzorgingsstaat? Dan doen mensen er goed 

aan te stemmen op De Partij.
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Om verder te lezen:

Rudie Kagie, De socialisten. Achter de schermen van de SP, Mets & Schilt: Amsterdam 

2004

Paul Lucardie en Gerrit Voerman, Populisten in de polder, Boom: Amsterdam 2012

Jos Palm, Moederkerk. De ondergang van Rooms Nederland, Atlas-Contact: Amsterdam 

2012

Kees Slager, Het geheim van Oss. Een geschiedenis van de SP, Atlas: Amsterdam 2001

Sjaak van der Velden, Links. PvdA, SP en GroenLinks, Aksant: Amsterdam 2010

Naast Youtube is http://sptransparant.blogsome.com/ een interessante en voortdurende 

bron van vermaak.
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