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on 
stoom! 

'Ja, we zijn zeer tevreden met de 
stand van zaken,' knikt Piet de 
Ruiter overtuigend. 'Het 
enthousiasme bij de afdelingen 

is groot. Dat bleek bijvoorbeeld 
tijdens de bijeenkomst van 
lokale campagneleiders op 
zaterdag 12 januari. Er kwam 

nes 

In het landelijke hoofdkwartier begint 
het warm te worden. Het campagne
team heeft inmiddels de vergaderzaal 
geconfisqueerd en ingericht als centra
le controlekamer voor lokale en lande
lijke verkiezingscampagne. De wanden 
hangen vol planningen, agenda's en 
'to do'-lijsten. Tekenend: tijdens het 
uurtje dat . campagneteamlid Piet de 
Ruiter heeft voor een gesprek, blijft de 
telefoon overgaan. 

bij die gelegenheid een stroom 
aan goede ideeën los. Dat is een 
goed teken. Bovendien staat de 
telefoon roodgloeiend, zoals je 

merkt. We kunnen niet anders 
zeggen dan dat de campagnes 
leven en goed onder stoom lig
gen.' 
Inmiddels zijn de laatste beslis
singen genomen over deelname 
aan de gemeenteraadsverkiezin
gen. Zo heeft Delft te elfder ure 
besloten een gooi te doen naar 
raadszetels. 
In vrijwel alle gemeenten waar 
de SP mee doet is de campagne 
inmiddels van start gegaan. Zo 
namen in vijftien steden lokale 
lijsttrekkers samen met landelij
ke kandidaten de lijmkwast ter 
hand en werden de eerste mini
billboards met 'Aanvalluhhh ... 
natuurlijk over links! ' geplakt. 
Daarnaast is het folderbombar
dement op veel plaatsen los
gebarsten. 

Combineer campagne met 
acties 

De Ruiter benadrukt dat het 
belangrijk is om de lokale cam 
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Nijmegen 
voortvarend 
van start 
Op zaterdag 12 januari organi
seerde de afdeling Nijmegen een 
goed bezochte Aftrap van de Jan Marijnissen 

in gesprek met 
Leon Wecke 

lokale verkiezingscampagne. In het cultureel centrum 
Cinemariënburg kruisten lokale experts, waaronder SP-raads
leden, de degens tijdens debatten over onderwijs, vervoer en 
sport. Tijdens het daarop volgende lokale lijsttrekkersdebat, 
met namens de SP Hans van Hooft, puilde de zaal al uit. 
Vervolgens werd landelijk lijsttrekker Jan Marijnissen in het 
bomvolle theatercafé een uur aan de tand gevoeld door 
polemoloog Leon Wecke. Al met al een mooie Aftrap, 
die werd afgesloten met de huldiging van Hans van Hooft: 
25 jaar in de raad en voor de vierde achtereenvolgende keer 
lijsttrekker in Nijmegen waren goede redenen om hem in het 
zonnetje te zetten. 

pagne te combineren met lokale 
acties. 'Zoek naar lokale speer
punten,' is zijn advies. 'Een 
mooi voorbeeld is Ermelo, waar 
het enige postkantoor dreigt te 
worden gesloten. De afdeling is 
daar onmiddellijk op gedoken 
en heeft een actie ontketend. 
Zelfs als die actie geen direct 
resultaat geeft, maakt het wel 
duidelijk dat de SP er alles aan 
doet om dat postkantoor open te 
houden.' 

'SP is ook Stadspartij' bericht uit te sturen. Dat wordt 
door de lokale pers vaak goed 
opgepakt. Ook de plannen voor 
de lokale campagne zijn een 
goede reden om de lokale pers 
te mobiliseren.' De Ruiter staat 
op en pakt het boek met binnen
gekomen Bestelformulieren 
Campagne 2002. 'Kijk,' zegt hij 
na even bladeren. 'Hier, de 
bestellingen van Middelburg. 
Zeshonderdvijftig affiches in 
allerlei soorten en maten. Twin
tigduizend folders, plus nog 
eens twintigduizend 'laatste 
dag' -kaarten. Zij gaan daar dus 

minimaal tweemaal bij de kie
zers langs. Dat is nieuws waar

mee de SP zich onderscheidt 
van andere partijen, want die 
hebben niet de vrijwilligers 
die zoiets doen. Voor de lokale 
pers is dat onderscheid interes
sant!' 

Waarschuwing 

Uiteraard streven de verschil
lende afdelingen naar spectacu
laire, in het oog lopende acties 
en campagne-activiteiten. De 
vier tomaatrode brandweer
wagens blijken dan ook, terecht, 
populair bij de afdelingen. 
'Vooral voor de zaterdagen zijn 
de brandweerwagens vaak al 
gereserveerd,' waarschuwt De 
Ruiter. 'Dat betekent dat afde
lingen een beetje creatief moe
ten zijn om een brandweer
wagen juist op doordeweekse 
dagen en! of avonden in te zetten 
ter ondersteuning van lokale 
acties.' 
Een geheel andere waarschu
wing betreft eventuele lokale 
peilingen. 'Wees er voorzichtig 
mee. Het is leuk als de peilingen 
gunstig zijn, zoals in Amster
dam en Groningen, waar forse 
winst wordt voorspeld, maar 
laat je niet ontmoedigen als een 
peiling tegenvalt. Vergeet niet: 
uit ervaring blijkt dat de SP het 
meestal niet zo goed doet in de 
peilingen, maar juist wel bij de 
echte verkiezingen.' • 

Ook Zoetermeer is er volgens 
De Ruiter goed in geslaagd om 
met lokale acties rond Diftar 
een aansprekend speerpunt te 
vinden voor de raadsverkiezin
gen. Een fraai voorbeeld van 
samenwerking tussen afdelin
gen zijn de acties rond de 
chloortrein. Na Deventer en 
Zwolle neemt ook Groningen 
op ll februari nadrukkelijk stel
ling tegen de vermaledijde trein. 
'Dergelijke acties bevestigen 
het imago van de partij,' aldus 
De Ruiter. Hij waarschuwt ech
ter dat afdelingen goed moeten 
nadenken over dat imago. 'Het 
beeld dat je als afdeling wilt 
uitstralen moet bijvoorbeeld 
ook passen bij de lokale lijst
trekker. Blijf dus goed naden
ken over de toon die je tijdens 
de lokale campagne wil aan
slaan.' 

Die toon zal ook enigszins af
hangen van de positie die de SP 
in een stad in neemt. 'In Weert, 
Middelburg, Heerenveen en 
Zaandam doen we voor het eerst 
mee. Daar kun je je dan ook veel 
radicaler profileren,' vindt De 
Ruiter, 'want er is overal 
behoefte aan een fris nieuw 
geluid. Stel je dan maar op als 
de verrassende nieuwkomer!' 
'Veel mensen stemmen bij de 
raadsverkiezingen om lokale 
redenen,' weet De Ruiter. 'Daar
om is het belangrijk dat afdelin
gen zich opstellen als partij 
voor álle mensen in de stad. SP 
staat ook voor Stadspartij. 
Natuurlijk moet je dat niet let
terlijk zo zeggen, maar dat 
beeld zouden de afdelingen wel 
moeten uitstralen.' 

Een mens is meer! 

De pers wordt wakker 

Niet alleen voor de SP, maar ook 
voor de lokale pers beginnen de 
raadsverkiezingen zo lang
zamerhand een belangrijk item 
te worden. 'Daar wordt door 
verschillende afdelingen al 
goed gebruik van gemaakt,' ver
telt De Ruiter. 'De vaststelling 
van de lijst en de lijsttrekker is 
een goede reden om een pers-

Wie even niet helemaal in 
staat is om de belangrijkste 
punten uit het verkiezings
programma Eerste weg links te 
reproduceren, wordt in de 
komende verkiezingsstrijd 
gesteund door het verkiezings
lied Een mens is meer! Karel 
Glastra van Loon is er in ge
slaagd op pakkende wijze de 
belangrijkste standpunten van 
de SP op rijm te zetten. Zanger 
Bob Fosko en toetsenist Nico 
Brandsen zetten die tekst op 
muziek, maar beperkten zich 
niet. Maar liefst vier verschil
lende versies namen zij op, 
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waarvan er nu twee - een 
buitengewoon swingende 
versie en een 'levenslied' -versie 
-op een CD-tje zijn gezet. Voor 
slechts 1 ,50 euro is het CD-tje 
te bestellen via de website: 
www.sp.nl/ 
eenmensismeer.stm Het 
lied is via deze link ook te 
downloaden. 
'Neem het CD-tje mee als je 
wordt uitgenodigd door de 
regionale radio,' adviseert Piet 
de Ruiter. 'Het lied kan worden 
gebruikt als aantrekkelijk en 
swingend intermezzo bij een 
interview.' 
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