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hebben we de boel inmiddels zo 
opgebouwd dat er een man of 
vier, vijf zijn die de kar trekken 
en een grotere club die wil mee
helpen met folderverspreiding 
en dergelijke.' Sinds december 
heeft Groesbeek de status van 
afdeling in oprichting. Activitei
ten zijn er bijvoorbeeld in de 
vorm van deelname aan de we
kelijkse vredeswake, een actie 
tegen verslechteringen in de 
Wvg-vervoersvoorzieningen en 
een enquête naar zaken die vol
gens de Groesbeekse bevolking 
aangepakt moeten worden. 'En 
we zijn nu bezig met een groot 
onderzoek naar de relatie tussen 
jongeren en de gemeente. Daar
bij interviewen we all erlei be
trokkenen en brengen we in 
kaart wat er goed loopt en wat 
verbeterd moet worden. Dat on
derzoek is een goede testcase 
voor de afdeling: er komt heel 
wat bij kijken en het za l duide
lijk maken hoe ver we zijn.' 
Scholing heeft een aantal 
Groesbeekers gevolgd in Nij
megen: in een cursus van vier 
zaterdagen. Over de begeleiding 
van de moederafdeling is Ker
sten te spreken, al maakt hij wel 
een kanttekening. 'Groesbeek 
en Nijmegen zijn compleet ver
schillende gemeenten en de 
situatie van de SP is er ook com
pleet anders. Ik kreeg wel eens 
de indruk dat dat een beetje ver
geten werd. Dat we vergeleken 
werden met zoals het bij hen 
was. Ook was er sterk de nei
ging om ons ervoor te behoeden 
dat we onze neus zouden stoten. 

Terwijl ik denk dat we er juist 
veel van leren als we zelfbeslis
singen nemen en merken dat ze 
misschien niet helemaal goed 
zijn. Inmiddels gaat het overi
gens steeds beter, en krijgen we 
een steeds grotere autonomie.' 
Een les uit het eerste opbouw
jaar van een SP-afdeling? 'Denk 
niet te snel dat je iets wel weet, 
maar onderzoek het heel goed, 
zodat je je stevig onderbouwd in 
de lokale politiek kunt storten. 
Je moet daar echt je plaats zelf 
veroveren en dat doe je niet met 
halve informatie.' 

'In het begin hebben we 
meer energie gestoken in 

het groepsproces en 
minder in de politiek' 

In Steenwijkerland was het 
Henk Klaster die - in februari 
2002 -contact zocht met de lan
delijke partij omdat hij aan de 
slag wilde. 'Via Zwolle kwam 
ik in contact met twee andere 
actieve SP-leden. We zijn voor
zichtig gestart: de campagne 
van mei hebben we met ons 
drieën gedaan. Pas in augustus 
hebben we alle leden bij elkaar 
geroepen. Die avond hebben we 
trouwens ook via de media aan
gekondigd, waardoor er ruim 
twintig mensen kwamen opdra
ven waarvan de helft nog geen 
lid was. Op 9 september volgde 
een nieuwe bijeenkomst, waar 
we echt van start gegaan zijn.' 
Inmiddels is er een groep van 
zo'n vijftien mensen erg actief 
in de afdeling in oprichting. Be-
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langrijk daarbij is volgens Klas
ter de nadruk geweest die op het 
groepsproces is gelegd. 'Poli
tiek heb je allemaal dezelfde 
keuze gemaakt, maar dat bete
kent nog niet dat je een afdeling 
bent. We hebben de actieve 
leden meteen in werkgroepen 
opgedeeld. Niet met duidelijke 
politieke doelen, maar om de 
mensen elkaar te leren kennen 
en met elkaar te leren samen
werken.' Grote problemen heeft 
de afdeling nog niet gehad. Ook 
heeft niemand 'van de beging
roep afgehaakt. 'Wat meespeel
de, was dat er vanaf het begin 
twee duidelijke initiatiefnemers 
geweest zijn. De vraag wie de 
kar trekt, werd daardoor van
zelfsprekend beantwoord.' Moe
derafdeling Zwolle was bij de 
eerste vergaderingen aanwezig 
en heeft verder vooral begelei
ding gegeven in persoonlijke 
gesprekken. 'We werden met
een overal bij betrokken; alles 
was bespreekbaar. Dat heeft 
goed gewerkt.' Ook de scholing 
is gegeven door Zwolle. 'Met 
een groep van acht mensen heb
ben we drie avonden politieke 
basisvorming gehad. En inmid
dels neemt een nieuwe groep 
deel aan scholingen in Fries
land.' 
Wat Klaster vooral opviel, was 
de belangstelling van de media 
voor de nieuwe partij . 'De poli
tiek is hier nogal gezapig, dus 
zien ze ons graag wat leven in 
de brouwerij brengen. Dat is wel 
iets voor een afdeling in oprich
ting om je goed op voor te berei-
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den.' Adviezen op basis van zijn 
ervaringen heeft Klaster ook. 
'Schep duidelijkheid rond de fi
nanciën en de verantwoordelijk
heid daarvoor. Het was ons lang 
onduidelijk wat we wel of niet 
konden bestellen. We hadden 
ook geen idee van de conse
quenties daarvan - maar baal
den er af en toe wel van dat het 
over meerdere schijven moest 
lopen. En maak ook de structuur 
van de partij wat helderder. Bij
voorbeeld rond de vraag wat een 
kerngroep is. Dat is me pas heel 
langzaam duidelijk geworden.' 

'Waar je als nieuwkomer 
tegenaan loopt is de 
onduidelijkheid over 
procedures en lijnen 

binnen de partij' 

Joop Knukkel is de contactper
soon van de afdeling in oprich
ting Enkhuizen. In september 
2002 zocht hij contact met de 
afdeling Alkmaar, waarna de 
leden uitgenodigd werden voor 
een bijeenkomst. Er kwamen 
er achttien, die een coördinatie
groep vormden en als onderdeel 
van de afdeling Alkmaar aan 
de slag gingen. Het ledental 
groeide snel, aan de verkie
zingscampagnes werd enthou
siast meegedaan en in december 
kreeg Enkhuizen de status van 
afdeling in oprichting. Knukkel: 
'We hebben een groep van zes 
mensen die al langer structureel 
actief zijn, en op de laatste le
denvergadering zijn er daar nog 
dri e bijgekomen. Tot nu toe zijn 
het vooral de verkiezingscam
pagnes geweest waarmee we 
ons beziggehouden hebben, 
maar een aantal acties zal bin
nenkort starten. Rond de uitge
stelde bouw van een verzor
gingscentrum, het mogelijk ver
dwijnen van postkantoren en de 
eventuele verkoop van onze 
spoorlijn.' Knukkel heeft zijn 
politieke sporen ruimschoots 
verdiend in de CPN en als wet
houder voor een lokale partij. 

Wat viel hem op in de maanden 
dat hij voor de SP actief is? 'Dat 
er vreselijk veel op je afkomt. Al 
die mailtjes van dit doen, en dat 
doen. In ons team waren er men
sen die verbijsterd vroegen 
moeten we dat allemaal doen? 
Natuurlijk is dat niet zo: het is 
een aanbod waaruitje zelfmoet 
pikken wat je als afdeling aan
kunt, maar je moet wel oppassen 
dat er door de veelheid geen pa
niek ontstaat.' Een zaak waar de 
afdeling in oprichting tegenaan 
loopt, is de onduidelijkheid over 
de structuur van de partij en 
over allerlei procedures. 'Hoe 
regel je iets als het opvragen van 
stickers voor een mailing? Wat 
is een kerngroep? Wie gaat bin
nen de partij waarover? Het kost 
veel tijd om antwoorden te vin
den op al dat soort praktische 
vragen, en je wilt ook niet voor 
elk wissewasje naar Alkmaar 
bellen.' 

'Een werkgroep moet zich 
al bewezen hebben 

voordat ze afdeling in 
oprichting kan worden' 

Willem Bouman is als voorzitter 
van de succesvolle afdeling 
Doesburg nauw betrokken bij 
de oprichting van nieuwe afde
lingen in de regio. Zijn recept: 
'Het is belangrijk om nieuwe 
plaatselijke werkgroepen met
een op het goede spoor te zetten: 
de partij neer te zetten, duidelijk 
te maken wat we verwachten 
van kaderleden en aan te geven 
wat er afkomt op een SP-afde
ling. Mensen die komen discus
siëren zijn van harte welkom, 
maar voor een nieuwe afdeling 
heb je anderen nodig. Voordat 
een plaatselijke werkgroep de 
status van afdeling in oprichting 
krijgt, moet de boel al goed op 
orde zijn. Dan moet er een voor
lopig bestuur zijn en iemand die 
leiding geeft. Is dat niet voor el
kaar, dan is de kans groot dat het 
de komende zes maanden ook 
niet lukt.' Leg je de lat niet erg 
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hoog? 'De lat móet hoog liggen, 
willen we ons als SP ook kwali
tatief goed verder kunnen 
ontwikkelen. Een enthousiast 
groepje SP-leden in een plaats is 
geweldig, zeker bij verkiezings
campagnes, maar niet genoeg 
om te starten als afdeling m 
oprichting.' 

'Een bevoogdende 
opstelling doodt alle 

spontaniteit en 
enthousiasme' 

Veel enthousiasme in de afde
lingen in oprichting, maar ook 
vragen over procedures, af en 
toe wrevel over de bevoogding 
van de 'moederafdeling' en een 
pleidooi om de lat vooral niet te 
laag te leggen. Spanning legde 
de verhalen voor aan Hans van 
Leeuwen die als vraagbaak voor 
afdelingen werkt op het lande
lijk partijbureau. Zijn reactie: 
'De voorbeelden geven aan dat 
de start van een afdeling in op
richting bestaat uit mensen die 
zélf aan de slag willen en daar
om contact met de partij zoeken. 
Ik denk dat zo' n start een streep
je vóór biedt, maar natuurlij k 
kan het ook anders: doordat de 
moederafdeling actief op zoek 
gaat naar enthousiaste leden en 
daarvoor een lokale ledenbij 
eenkomst organiseert. Verder is 
duidelijk dat de rol van de moe
derafdeling belangrijk is. En 
dat moet vooral zo blijven. Het 
gaat erom de voorwaarden te 
scheppen die de kans op 
een succesvolle start zo groot 
mogelijk maken. Dan biedt 
ondersteuning van een naastge
legen afdeling met inzicht in de 
regio, korte lijnen en korte af
standen grote voordelen boven 
centraal geregelde begeleiding. 
De moederafdeling moet vooral 
de leden bij elkaar brengen en 
verder zorgen voor scholing en 
coaching. En natuurlijk moet de 
moederafdeling zich bewust 
zijn van de schaalverschillen en 
de verschillen in ervaring. Een 



bevoogdende, paternat istische 
opstell ing doodt elke spontani
teit en laat enthousiaste 'nieuw
komers al snel afhaken. Aan de 
andere kant: het is natuurlijk 
wel de taak van de moederafde
ling om grote fouten te voorko
men. Het za l altijd een zoeken 
blijven naar het juiste even
wicht. Mijn advies als afdelin
gen in oprichting denken dat ze 
betutteld worden: kaart het aan. 
Maak het duidelUk als de be
schermende opstelling je te ver 
gaat. In een goed gesprek kom 
je er vast uit. 
En over de opmerkingen van 
Willem Bouman: natuurlijk 
heeft hij gelijk dat er een ploeg 
moet zijn die er écht voor wil 
gaan en die al wegwijs gemaakt 
is voordat ze aan een afdeling in 
oprichting begint. Daarmee ver
groot je de kansen richting zelf
standige afdeling en voorkom je 
teleurstelling. Die ploeg kan 
overigens best gevormd worden 
door leden die in eerste instantie 
graag komen discussiëren over 
politieke onderwerpen die ze 
interesseren. Maar denken en 
praten moeten inderdaad wel tot 
dóen leiden.' 

'Je bewijst je pas door 
plaatselijke zaken zelf 

aan te pakken' 

Wat vind je van de roep om meer 
duidelijkheid? 
' Ik denk dat die terecht is, en 
daar werken we ook aan. In de 
voorstellen voor het congres van 
24 mei is opgenomen dat er een 
goed en steeds actueel Hoe & 
Wat-Handboek voor de afdelin
gen moet komen, en dat er scho
lingen moeten komen voor af
delingen in oprichting. De SP is 
niet pas gisteren opgericht. We 
hebben in derti g jaar een aantal 
werkwijzen ontwikkeld en een 
schat aan ervaring opgedaan. 
Het is van groot belang. dat die 
snel en goed beschikbaar is voor 
nieuwe afdelingen .:._ maar niet 
onder het motto Zo hC;!bben we 

het altijd gedaan en zo blijven 
we het dus altijd doen. Ook bij 
de SP is een niet aflatende be
hoefte aan creativiteit en nieuwe 
ideeën. En over de financiën: de 
verantwoordelijkheid daarvoor 
ligt bij de moederafdeling. Niet 
om het moeilijk te maken activi
teiten op te zetten, maar om in 
de oprichtingsfase ook de relatie 
tussen afdelingspoli tiek en af
delingsfinanciën duidelijk te 
maken.' 

Wat mag je van de aspirant
afdeling verwachten in de zes 
maanden van de in-oprichting
status? 
'Dat er een bestuur is dat er blijk 
van geeft op zij n taken berekend 
te zijn: dat dus kan samenwer
ken, dat vertrouwen in elkaar 
heeft en waarin continuïteit aan
wezig is. En dat de afdeling be
wij st zelf lokale activiteiten te 
kunnen ontplooien waarin ze 
contacten legt met de mensen 
die het aangaan. Het is mooi als 
een afdeling stevig aan landelij
ke campagnes deelneemt, maar 
je bewijst je pas door ook zelf 
plaatselijke zaken aan te pak
ken. En natuurlijk geldt dat een 
afdeling zich nooit gek moet 
laten maken door alle mogelijk
heden die vanuit de landelijke 
partij aangedragen worden. Het 

is een kwestie van prioriteiten 
stellen. En ik zou zeggen: leg 
prioriteit op die activiteiten 
waarbij je veel met mensen in 
contact komt.' 

Hoe kijkje aan tegen het volgen 
van de gemeenteraad terwijl je 
er nog niet in zit? 
'Het is een goede zaak dat je 
zorgt op de hoogte te zijn van 
belangrijke di scussies die spe
len in de raad. Maar doe dat wel 
vanuit de gedachte Wat kan ik er 
als SP mee? Wat een nieuwe af
deling niet moet doen, is te werk 
gaan alsof ze al in de raad zit en 
alle stukken gaan lezen. De raad 
kan nuttig zijn als bron voor 
mogelijke actieterreinen. Maar 
dat is de plaatselijke krant na
tuurlijk ook. Wat ik maar wil 
zeggen: staar je niet blind op 
de raad, maar geef prioriteit 
aan wat de rode draad is in de 
voorstellen voor het komende 
congres: versterking van het ac
tivisme van de SP. Dan komt die 
vertegenwoordiging in de raad 
er over drie jaar vanzelf wel .' • 

• erkende afdelingen 
afdelingen in oprichting 
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