
Volgend jaar 
groter en eerder 
aangekondigd 

's Ochtends oog in oog met 
zwijnen en herten, 's middags 

stevige colleges en 's avonds 
politiek café met soms hoog

oplopende discussies. De 
Zomerschool 2002. 

'We krijgen steeds beter de 
juiste opzet te pakken.' 

Zo'n honderd SP'ers waren in 
de eerste helft van augustus 
enkele dagen te vinden in Apel
doorn (eerste weekend) of Vier
houten (tweede weekend). Van 
donderdagavond tot zondag
middag volgden ze daar de jaar
lijkse Zomerschool van de SP, 
die inmiddels zijn derde uitvoe
ring beleefde. Als thema was 
gekozen voor 'de noodzaak van 
links', waarbij die noodzaak 
niet alleen besproken werd in 
het huidige tijdsgewricht, maar 
ook in het verleden en in de toe
komst. In Vierhouten werd daar
naast nog specifieke aandacht 
besteed aan Links in Europa, en 
in beide uitvoeringen stond in 
het politiek café ook een discus
sie over 'vorm en inhoud' op het 
programma: hoe vertolken onze 
visie op een moderne manier, 
zonder iets aan inhoud te verlie
zen? 
Scholingscoördinator Rosita 
van Gijlswijk kijkt tevreden te
rug op de weekenden. 'De echte 
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Berry Helmink, Oss 
Lid sinds 1987 

Hoogtepunt: de discussie 
naar aanleiding van de 
provocerende stellingen 
van Prem. 
Dieptepunt: de geringe 
belangstelling van mijn 
mede-cursisten voor de 
ochtendwandeling op zon
dag . 

Ria Crutzen, Boxmeer 
Lid sinds begin 2000 

Hoogtepunt: de nadere 
kennismaking met Agnes 
Kant en de oprichting van 
een werkgroep Globalise
ring naar aanleiding van 
het verhaal van Harry van 
Bommel. 
Dieptepunt: Hoe fijn het 
ook was, op een gegeven 
dacht ik echt hè, gelukkig 
is het bijna afgelopen. De 
zwaarte van het program
ma dus. 

Liesbeth Hoogenboom, 
Rotterdam 
Lid sinds 1997 

Hoogtepunt: Prem Rad
hakishun, en meer in het 
algemeen de bijdragen van 
de 'buitenstaanders' 
Dieptepunt: hoogstens het 
weer: één en al plensbui 
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Henk van der Molen, 
Groningen 
Lid sinds 1972 

Hoogtepunt: de brain
stormdiscussie over de 
toekomst van de SP met 
Niko Koffeman 
Dieptepunt: de slaap
accommodatie. Die vond ik 
niets. 



evaluatie komt nog, en onge
twijfeld zijn er allerlei zaken die 
beter kunnen, maar ik heb de 
overtuiging dat we steeds dich
ter bij de ideale opzet komen. 
De keuze voor een lang week
end in plaats van een hele week 
is een heel verstandige en de 
mix van SP'ers en verrassende 
gastdocenten werkt prima.' 

En minpunten? 

'Misschien moeten we wat meer 
lichaamsbeweging inbouwen in 
het programma. Nu hadden we 
een excursie naar het Vakbonds
museum, een wedstrijd kloot
schieten en op zondagochtend 

Bastiaan Klomp, 
Amersfoort 
Lid inds mei 2002 

Hoogtepunt: alle inleiders, 
maar vooral de beide Brik
ken over links in Europa 
Dieptepunt: geen 

een fantastische wildsafari. 
Maar die laatste werd- zeker in 
het eerste weekend - door veel 
mensen als te vroeg bestempeld. 
Daar kan nog wel wat bij aan 
fysieke activiteit.' 

Hoe werd het programma 
volgens jou beoordeeld? 

'Afgaande op de reacties die ik 
gekregen heb, denk ik dat vrij 
wel alle cursisten er erg over te 
spreken zijn. Het was pittig, 
maar de aandacht verslapte nau
welijks en na afloop en in de 
pauzes werd er druk verder ge
discussieerd. We hadden een 
zeer gemêleerd gezelschap in 

Wilco Hoenderdaal, 
Maartensdijk 
Lid sinds mei 200 l 

Hoogtepunt: de onderlinge 
openheid, het begrip voor 
elkaar 
Dieptepunt: nou, mis
schien het eten op de eerste 
dag: ik houd niet van wor
teltjes. Maar eigenlijk dus 
geen. 

@.ir~) 

huis, variërend van net lid tot al 
jaren SP'er en van academisch 
gevormd tot alleen lager onder
wijs. Maar voor zover ik kan be
kijken haakte niemand af omdat 
het te simpel of te moeilijk was. 
Belangrijk daarbij was, dat er 
volop ruimte was om vragen te 
stellen: zowel qua tijd als qua 
sfeer. ' 

En gaat het nu verder met 
de SP-zomerschool? 

'Volgend jaar komt er weer een 
zomerschool, dat is al zeker. Die 
zal weer een lang weekend be
slaan, en daar willen we nog 
meer mensen ontvangen. We 

Guido Schreuder, 
Enschede 
Lid sinds mei 2002 

Hoogtepunt: de voor
dracht van Agnes Kant 
over het Kamerwerk. 
Dieptepunt: geen, maar 
misschien kan het pro
gramma iets minder vol 
zijn. 
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zullen daarom méér weekenden 
plannen en de data ruimschoots 
op tijd bekendmaken, zodat ie
dereen die wil komen, daar ook 

de kans voor krijgt. Wat we ons 
verder voorgenomen hebben , is 
dat we er bij de afdelingsbestu
ren op aandringen dat zij hun 
'actieve talenten' motiveren om 
deel te nemen. Nu bestond een 
opvallend groot deel van de cur
sisten uit - vooral nieuwe -
leden die geen band hebben met 
een afdeling. Die zijn natuurlijk 
heel erg welkom, maar daar
naast willen we ook de mensen 
op de zomerschool hebben die 
wel meedraaien in de afdeling . 
De afgelopen tijd hebben veel 
afdelingen er nieuwe actieve 
leden bij gekregen. Juist voor 
hen is de zomerschool perfect 
geschikt.' • 
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