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p de eerste zaterdag van november was het
een gezellige hoeI in de grote hal van de
Tweede Kamer. Er waren rode banieren, bal-
lonnen en gratis koffie, Bob Fosko zong het
campagne lied 'Een mens is meer', en Jan
Marijnissen signeerde zijn nieuwste boek.
De kennismakingsdag voor nieuwe leden
van de Socialistische Partij was een groot
succes: bijna vijfhonderd kersverse SP'ers uit
het hele land waren naar Den Haaggekomen.
Het NOSJournaal deed er 's avonds opgewekt
verslag van, zonder lastige vragen. Maar het
hartverwarmende samenzijn, zorgvuldig
geregisseerd door de partijtop, kon niet ver-
hullen dat de SPde laatste maanden in gro-
te problemen verkeert. 'U bent lid geworden
van een van de snelstgroeiende partijen van
Nederland,' zei Jan Marijnissen in zijn slot-
toespraak. De SPheeft de laatste jaren inder-
daad een stormachtige ontwikkeling door-
gemaakt, in vier jaar van 25.000 naar50.000
leden. Maar wat de partijleider nîet vertel-
de is dat de SP in 2007 voor het eerst in twee
decennia afkoerst op een ledenverlies. In de

eerst niet zeggen dat ze weer zijn gegroeid.'
Alles in de partij is gericht op groei: de

Maoïstische splintergroep die de SP in de ja-
ren zeventig nog was, moet de grootste link-
se partij van Nederland worden. Nu stokt de
aanwas. De SPlegt de oorzaak bij de rel rond
het Overijsselse Statenlid Düzgün Yildirim,
eind mei. Yildirim kreeg voorkeurstemmen
van zijn fractiegenoten en maakte aanspraak
op een zetel in de Eerste Kamer. Volgens het
partijbestuur schond YiIdirim daarmee een
eerder gemaakte afspraak dat hij de zetelniet
zou claimen. Yildirim beriep zich op de kies-
wet. De Zwolse politicus, oorspronkelijk af-
komstiguit Koerdistan, werd gesteund door
kritische SP'ers die vonden dat hij door de
partijtopalsvuil werd behandeld. Hetregen-
de veIWijten en verdachtmakingen over en
weer. YiIdirim zou alleen maar aan zichzelf
denken, het partijbestuur zou er dictatori-
ale praktijken op nahouden. Verschillende
Statenleden dieop Yildirim haddengestemd,
voelden zich door het partijbestuur zó ge-
schoffeerd, dat ze hun zetel opgaven en be-
dankten voor hun partijlidmaatschap. Toen
in juli ook nog eens Elma Verhey, hoofdre-
dacteurvan het partijblad De Tribune, werd
geschorst omdat ze een volgens het partij-
bestuur 'eenzijdig' artikel wilde publiceren
over de ophef die de kwestie-Yildirim bij de
SP in Zwolle had veroorzaal<t, vlamde de dis-
cussie over de partijleiding van de SP in alle
hevigheid op.

Düzgün Yildirim hield vast aan zijn zetel,
op 12juni werd hij beëdigd. Hij deed een be-

Wat de partijleider niet vertelde is dat de
SP in 2007 voor het eerst in twee decennia
af1merst op een ledenverlies

eerste maanden van 2007 steeg het aantal le-
den van de SPnog, van 50740 in januari naar
52074 in apriL Sindsdien is het ledental ge-
staaggedaald naar50390 half november:een
verlies van bijna zeventienhonderd leden in
zeven maanden. Hans van Heijningen, alge-
meen secretaris van de SP: 'Dit jaar koersen
wij inderdaad af opeen kleine min.'

Gewone mensen
Dat bericht zal hard aankomen bij degewone
SP-leden, denkt SP-Watcher Gerrit Voerman
van het Documentatiecentrum Nederlandse
Politieke Partijen in Groningen. 'De leden-
groei gebruiken ze bij de SP altijd om de an-
dere politieke partijen een spiegel voor te
houden: wij zijn nog wél een partij van de ge-
wone mensen. Dit jaar kunnen ze voor het

roep op de Partijraad, die hem in het onge-
lijkstelde, een uitspraakdie door de beroeps-
commissie van de SP werd bekrachtigd. In
september werd Yildirim als lid geroyeerd
omdat hij zijn zetel niet wilde afstaan _ tot
grote verontwaardiging van zijn sympathi-
santen in Overijssel. Uit solidariteit stapte
ook bijna het halve partijbestuur in Emmen
op, onder aanvoering van afdelingsvoorzit-
teren oud-hoofdbestuurslid Rick Denkers.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in
2006 hebben zes Statenleden en zevenen-
twintig raadsleden de SP verlaten en zijn
tientallen bestuurders in de partijafdelin-
gen opgestapt. Daarbij speelt ook het groei-
end verzet tegen de afdrachtregeling een
rol: sommige SP-politici hebben er moei-
te mee dat ze het grootste deel van hun in-

komen moeten overmaken aan de partij.
Jan Marijnissen zat bij Nova, EenVandaag

en Pauw & Witteman om uit te leggen dat
het oproer bij de SP 'ontzettend marginaal'
is.Maarom de haverklap dient zich een nieu-
we affaire aan. De meest recente kwestie: het
dreigende royement van Toine van Bergen,
rebels StatenJid in Gelderland. Onlangs werd
bekend dat hij aan de vooravond van het SP-
congres op 24 november door het Nijmeegse
SP-bestuur uit de partij zou worden gezet om-
dat hij niet meer in de fractie zit, maar weigert
zijn zetel op te geven. Volgens kritische SP'ers
wordt hetToine van Bergen zo onmogelijkge-
maakt om vragen te stellen op het congres.
Het bestuur van de SP heeft heel wat uit te
leggen als de partij aanstaande zaterdag bij-
een komt in de voormalige Van Nellefabriek
in Rotterdam. Hoe heeft de kwestie-Yildirim
zo uitde hand kunnen lopen? Is hetwaardat
kritiek in de SPstelselmatigwordtgesmoord
door het partijbestuur? Hoe ondemocratisch
isdeSP?

Geïntimideerd
Toteen paar maanden geleden was Margriet
Twisterling dag en nacht in touw voor de SP.
Nu zit ze thuis, op haar tot kantoorverbouw_
de zolder in de Zwolse binnenstad en zegt: 'Ik
wil niks meer met de SP te maken hebben.'
Jarenlang was Margriet Twisterling fractie-
voorzittervan de SP in Zwolle. Daar leerde ze
Düzgün Yildirim kennen. Ze kregen een re-
latie, en een dochtertje. Maar in september,
toen haar man als lid geroyeerd werd, stapte
Twisterlinguitde partij. 'Ik heb van niemand
in de partijtop iets gehoord. Geen mailtje,
geen telefoontje, niks. Dat is dan de mense-
lijke maat van de SP.We hebben keihard ge-
werkt voor de SP.En dan word je op zo'n bot-
te manier aan de kant gezet. Devisie van de SP
is prachtig: menselijke waardigheid, solidari-
teit. Maar als het erop aankomt, lûlt de partij-
top er alleen maar over.'

Een treurig dieptepunt was de beëdiging
van Yildirim, half juni in de Eerste Kamer.
'Ik ben met mijn dochtertje naar Den Haag
gegaan. Toen ik binnenkwam in de Eerste
Kamerzagikoude bekenden van deSPstaan.
Zodra ze me zagen, keerden ze zich van rneaf,
alsof ikeen besmettelijke ziekte had. VanDny
Koxheb ik nog een bos bloemengekregen. De
restwilde me opeens niet meer kennen.'

Even JaterverschijntDüzgün Yildirim zelf
aan tafel. Hij zegt dat hij pas besloot aan-
spraak op de zetel te maken toen een dag na
de verkiezingen bleek dat het partijbestuur
zijn integriteit in twijfel trok, alsof zijn ver-
kiezing afgesproken werk was. Dat zijn frac-
tiegenoten door het partijbestuurwerden ge-
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Düzgün Yildirim leerde zUn vrouw, Margn'et Twisterling, bU de parnj kennen. We hebben keihard gewerkt voorde SP'
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in timideerd en onder drukgezet om afstand
van hem te nemen. En daterffietde partijtop
nÎetovereen oplossing te praten viel.

Dat bleek al kort na de verkiezingen, zegt
Yildirim, toen Tiny KOK, voorzitter van de SP-
fractie in de Eerste Kamer, en partijsecreta-
ris Hans van Heijningen in Zwolle met hem
kwamen praten. 'De enige boodschap was:
je moet je zetel opgeven, ander word je ge-
royeerd. Volgens Yildirim zou Tiny Kox zelfs
gedreigd hebben: als hij vasthield aan zijn
zetel, zou hij nergens meer aan de bak ko-
men. Aanvankelijk zegt Yildirim tegen Vrij
Nederland dat hij het dreigement op band
heeft staan, later blijkt dat hij de opname
niet kan laten horen. Joris de Koning, oud-
afdelingsvoorzittefvan de SP in Zwolle, die
ook bij het gesprek aanwezig was, kan zich
van zo'n dreigeffientniks herinneren. EnTiny
KOK zegt nu: 'Ik zei: als je vasthoudt aan je ze-
tel, trek je zelf uiteindelijk aan het kortste
eind. Dan is er geen plek meer voor je in de
partij, en zit je straks in je eentje in de Eerste
Kamer. Volgens mij moet je dat niet willen.'

Volgens Kox heeft het partijbestuur juist
z'n uiterste best gedaan Yildirim tot [ede te
brengen maar viel er geen land met hem te
bezeilen. 'Yildirim wist dat hetnietde bedoe-
lingwasdat hij dezetel zou claimen. Hij heeft
zelf jaren in de partijraad gezeten, hij weet
precies hoe het bij verkiezingen gaat. Hij
heeft, als lid van het partijbestuur en van de
partijraad, zonder één enkele opmerking in-
gestemd rnetde twaalf mensen die voorde SP
in de Eerste Kamer zouden komen. Op geen

de partij. 'Kort na de verkiezingen Jas ik in de
Volkskrant dat Hans van Heijningen had ge-
zegd dat wij tegen het stemadvies in hadden
gehandeld,' zegt Wiegersma. 'Onze integri-
teitwerd in twijfel getrokken, teIWijl wij hele-
maal niks wisten van een stemadvies. Het eni-
ge dat wij te horen hadden gekregen was dat
we vooral SP moesten stemmen. Over voor-
keurstemmen is niks gezegd. Toch werden wij
neergezet alsofwe niet loyaal waren. Dat heeft
me echt gestoken. En dat Jan Marijnissen ver-
volgens op televisie zei dat het alleffiaaJ maar
marginaal gedoe is, vind ikechtvreselijk. Het
gevoel dat onze afdelinger niettoe deed kreeg
ik helemaal toen hetstuk in De Tribunewerd
geweigerd, hetaftikel waarin onze meningen
en gevoelens nou juist heel helder waren be-

'De visie van de SP is prachtig: menselijke
waardigheid, solidariteit. Maar als het erop
aankomt, lult de partijtop er alleen maar over'

enkel moment heeft hij aangegeven dat hij
zelf in de running was. Hij had zélf zijn frac-
tiegenoten duidelijk moeten instrueren dat
het nietde bedoelingwas datze een voorkeur-
stem zouden uitbrengen op wie dan ook Dat
heeft hij niet gedaan. Het lijkt er sterk op dat
hij heel bewustzijn kans heeftgegrepenom
in de Eerste Kamerte komen, tegen het demo-
cratische besluitvan de partijraad in.'

Geschoffeerd
Maar er is meer aan de hand dan een conflict
met een ambitieus partijlid, zoals de partijtop
het de afgelopen maanden wil doen voorko-
men. De kring SP'ers om Yildirim heen voelt
zich geschoffeerd door de partijleiding. Jelma
Wiegersma, fractiegenoot van Yildirim in de
Provinciale Staten, stapte om die [eden uit

schreven. Ik stem niet lTIeeropde SP.'
OokStatenlid Frances Leusink is uitde par~

tij gestapt. 'Het heeft me vooral gestoord hoe
de mensen die een voorkeurstem op Yildirim
hadden uitgebracht, door de partijleiding
werden neergezetals "deloyaal", alsof wij van
de verkiezingen een tombola zouden hebben
gemaakt. Voor mij is het SP-boek nu dicht.'
Statenlid Eric Smeenk werd op de avond
van de verkiezingen gebeld door Vincent
Mulder, voorzitter van de SP in Hengelo, re-
giobestuurder en lid van het hoofdbestuur,
die wilde uitzoeken wat er mis was gegaan
met de voorkeurstemmen. Srneeok had als
kersvers Statenlid per volmacht een voor-
keurstem op Yildirim uitgebracht. 'Ik had
geen flauw idee dat dat niet mocht,' zegt
Smeenk. 'Vincent Mulder was erg boos. Ik

was totaal overrompeld. Hij eiste dat ik een
mail zou sturen aan Yildirim waarin ik hem
vroeg zijn zetel terug te geven. Dat heb ikge-
daan. Maar hij eiste ook dat ik per brief mijn
excuses aan het partijbestuur zou aanbie-
den. Oatgiogmevee) te ver.'

Mulder ontkent in een reactie dat hij ge-
eist zou hebben datSffieenkzijn excuses zou
aanbieden, maar Srneenk zegt: 'Hij heeft het
toch echt gezegd. Ik heb er zelfs aantekenin-
genvan.'

Maanden later is Srneenk nog steeds ge-
schokt door de toon dietegeo heffiwerd aan-
geslagen. 'Vincent Mulder weet dat ikalle tijd
die ik heb aan de partij besteed. Om iemand
dan zó onderuit te trappen, dat is geen ma-
nier van doen.' Toch besloot hij bij de partij
te blijven, 'ik ben geen wegloper.' Daarvoor
werd hij later door Hans van Heijningen in
een hartelijke mail bedankt. Van Vincent
Mulder heeft hij niks meer gehoord.

Hans van Heijningen geeft toe dat er net
na de verkiezingen 'te grote woorden' zijn
gebruikt door het partijbestuur. 'Het is triest
dat er verschillende mensen tussen qe rade-
ren zijn gekomen. Dat had anders gekund.'
Individueel heeft hij de Statenleden zijn excu-
ses aangeboden voor de harde woorden van
die eerste dagen.

Rick Denkers, onlangs opgestapt als afde-
lingsvoorzitter van de SP in Emmen, heeft
geen goed woord over voor hetoptreden van
de partijleiding. 'Vanuit de afdeling Emmen
heb ik met een paar medestanders vanafhet
begin aangedrongen op bemiddeling tus-
sen Düzgün Yildirim en het partijbestuur.
Onze brieven werden niet eens beantwoord.
Sterker nog: Hans van Heijningen beweerde
dat hij onze brieven niet had ontvangen, en
Jan Marijnissen zei in Nova glashard dat hij
nooit was gevraagd om in het conflict te be-
middelen. Datwas gewoon gelogen.'



Hans van Heijningen in een reactie. 'Wij heb-
ben talloze verzoeken tot bemiddeling en
mediation gekregen, maar er was al snel dui-
delijk dat bemiddeling geen enkele zin had,
gezien de houding van Yildirim. Ook de par-
tijraad in juli heeft dat zo beoordeeld:

DaaroverzegtYildirim opzijn beurt dat hij
Marijnissen in een brief persoonlijk om be-
middeling heeft gevraagd, en dat hij wel de-
gelijk bereid was de zetel op te geven als het
partijbestuur zijn excuses zou aanbieden aan
de Overijsselse Statenleden en een commis-
sie in het leven zou roepen om de SPte demo-
cratiseren. Tiny Kox heeft een hele andere le-
zing: 'Yildirim zou zich laten installeren als
Eerste Kamerlid, onder de toezeggingdat hij
plaats zou maken alsde Partijraad dat zou be-
slissen. Maar daar hield hij zich niet aan.'

Volgens Rick Denkers is het probleem dat
de partijtop van de SP te krampachtig met
kritiek omgaat. Lastige brieven worden niet
beantwoord, de websites van de partij wor-
den stelselmatig gecensureerd, kritische le-
den wordt de voet dwars gezet. Dat merkte
Denkers zelfbij departijraad in juni, waar hij
Yildirim kwam verdedigen. 'rkhad maartvvee
minuten spreektijd. En ik werd verschillende
keren door de voorzitter geïnterrumpeerd.
Kamerlid Jan de Witmochtvierminuten lang
ongehinderd het standpuntvan de partijtop
verdedigen. Zo gaat dat bij de SP.De partij bo-
ven alles, dat is de mentaliteit.'

Onbehoorlijk
Elizabeth Bakker, actief SP-lid in Amster-
dam, ffiedeoprichtervan het 'Comité Demo-
cratisering SP' en medewerker van de web-
site SPanders.nI, heeft 001< ervaren hoe de SP
met kritiek omgaat. Eind juni plaatste ze een
bericht op de weblog van Düzgün Yildirim,
waarin ze opriep tot een discussie over demo-
cratisering. 'We waren heel beschaafd bezig.
We spoorden elkaar aan om vooral lid van de
SP te blijven. Maar de volgende morgen was
deweblogal uit de lucht gehaald.'

Volgens het partijbestuurwas de eigenlijke
reden van het ingrijpen dat er op de weblog
beledigingen werden geuit aan het adres
van 'neke Palm, de kandidate voor de Eerste
Kamerdievan haartwaalfde plaats.werd ver-
drongen door Düzgün Yildirim.

Begin juli stuurde Elizabeth Bakkermeten-
kele andere verontruste SP'ers een brief aan
het partijbestuur over de kwestie-Yildirim.
'Er kwam geen antvvoord. Maar we werden
tijdens onze eigen kerngfOepvergadeIing
wel meteen op het matje geroepen door de
Amsterdamse afdelingsvoorzitter, Laurens
Ivens. Die vond het onbehoorlijk dat we bui-
ten hem om zomaar een brief aan het partij-

bestuur hadden geschreven. We werden zo
onplezierig behandeld dat we op een gege-
ven moment maar zijn weggegaan.'

Onderwijl houdt de partijtop vol dat de SP
juist een open partij is waar iedere discus-
sie gevoerd kan worden. Totdat ereen partij-
standpunt is natuurlijk, want dan dienen de
rijen zich te sluiten. Tweede Kamerlid Ronaid
van Raak wijst, als het hierover gaat, graag
naar de buren: bij de PvdAwordt altijd eerst
een standpunt bepaald waarna de partij vech-
tend overstraatrolt, terwijl de SPeerstdiscus-
sieert en zich daarna eensgezind achter het
partijstandpunt schaart. Jelma Wiegersma,
opgestapt SP-Statenlid, weet na de laatste
maanden niet meer zo zeker of die mentali-
teitwei zo heilzaam is. 'Misschien is een open
discussietoch beter,' zegt ze. 'Dan kan kritiek
tenminste worden uitgesproken.'
Tiny Kox, de fractievoorzitter in de senaat,
denkt dat de partij het ten opzichte van
Yildirim niet veel beter had kunnen doen,
omdat de Zwolse Sp'er volgens hem van-
af het begin onwrikbaar aan zijn zetel vast-
hield. 'Maar het is tragisch dat er zoveel an-
dere goede mensen de dupe zijn geworden
van het conflict. Daar moeten we zorgvuldi-
ger mee omgaan. We moeten niet meerden-
ken: als we het goed bedoelen, dan komt het
wel goed. Omdat we de afgelopen jaren zo
snel zijn gegroeid, zitten we in een steeds in-
gewikkelder positie. Daarom moeten we al-
les op alles zetten om onze fundamenten te
versterken. We moeten onze kaderleden be-
ter selecteren, beter scholen, én beter be-
geleiden. Dat is de inzet van ons congres.'
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Verstandige woorden. Maar volgens de cri-
tici zit het probleem niet in het voornemen,
maar in de uitvoering. 'Het antwoord van de
partijtop is altijd geweest: hetversterken van
de greep van de partijtop op de partij,' zegt
Rick Denkers uit Emmen. 'Dat dreigt nu ook
weer te gebeuren. Aan de partijdemocratie
wordtniks gedaan.'

Degenen onder de critici die in de SPgeble-
ven zijn hebben nu hun hoop gevestigd op
het partijcongres van aanstaande zaterdag,
waarze na een succesvolle handtekeningen-
actie moties kunnen indienen over, bijvoor-
beeld, het scheiden van de functies van frac-
tievoorzitter en partijvoorzitter. Maar er is
weinig kans dat zulke voorstellen tot veran-
dering erdoor komen. Elizabeth Bakker van
het Comité Democratisering SPhoudt graag
de moed erin, maar heeft bij lezing van de
congfesstukken wel de indruk gekfegen
dat het congres voor het overgrote deel al is
dichtgetimmerd. 'Kritische geluiden op eer-
dere fegiocongressen zijn nauwelijks tot de
congresstukken doorgedrongen.'

Tiny Kox zegt dat er door de leden twee-
honderdvijftig wijzigingsvoorstellen zijn
ingediend, maar ook dat hij een 'grote eens-
gezindheid' in de partij bespeurt. Dat moet
het traditionele groepsgevoel zijn waar de SP
groot mee isgeworden. EricSmeenk,Statenlid
uit Overijssel: 'Weet je wat ik denk? Dat ieder-
een elkaar na de speech van Jan Marijnissen
weer emotioneel in de armen valt.' Maar of
dat vertoon van eendracht weer nieuwe le-
den zal trekken is de vraag. Misschien heeft
de SPzijn plafond wel bereikt. un

Hoe 'ontzettend marginaal', zoals Marijnissen het noemde, is de onrust binnen de SP?
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