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In 2000 de bestaande afdelingen op 
orde brengen en in 2001 nieuwe afde
lingen van de grond tillen. Dat was bij 

de start van het Afdelingsteam de 
doelstelling. Met de erkenning van 
enkele nieuwe afdelingen-in-oprich
ting zal de Partijraad van 24 maart 

de voortgang markeren. In Spanning 
aandacht voor de wijze waarop nieu

we afdelingen ontwikkeld worden, 
aan de hand van twee voorbeelden: 

Wageningen en Leiderdorp. 

Bij de opbouw van Wagenin
gen is sterk geleund op de lan
delijke partij . 'We hadden er 
ongeveer veertig leden,' vertelt 
Nico Heijmans van het Afde
lingsteam. 'En we vonden het 
raar dat we in zo ' n universi
teitsstad geen afdeling hadden. 
Om daarin verandering te bren
gen kozen we voor een experi
ment waarbij we landelijke SP
bekendheden inzetten en niet 
leunen op een 'moederafde
ling'. Allereerst werden de le
den uitgenodigd voor een 
avond met Jan Marijnissen, 
waar heel praktisch gepraat 
werd over de opzet van de afde
ling. Echt grote items bleken er 
niet te spelen in Wageningen. 
Begonnen werd met de ver
spreiding van studentenkrant 

A3 en de Stop Uitverkoop
krant. Ook waren drie weken 
op rij SP 'ers aanwezig op de 
markt, bijgestaan door straat
theater en muziek en met iedere 
keer een Kamerlid in de hoofd
rol. 'Dat werkte,' concludeert 
vindt Heijmans. 'Je hebt direct 
de aandacht, gesprekken komen 
heel gemakkelijk op gang. ' 
Wageningen koos bewust voor 
grote, landelijke onderwerpen. 
Levert dat ook een ander type 
belangstellenden op? 'Ja,' zegt 
Heijmans. 'Niet dat de mensen 
minder actiegericht zouden zijn, 
maar deze campagne trok voor
al mensen uit politieke overtui
ging en niet omdat de SP een 
goede actie heeft gevoerd in hun 
straat of wijk. De twintig nieu
we leden die de campagne heeft 

opgeleverd, zijn ook aardig 
hoog opgeleid. 
Eén van de drijvende krachten 
achter de nieuwe afdeli ng in op
richting is Riekje Bruinenberg. 
'Wageningen is een ingedut 
stadje,' zegt ze, 'waar de univer
siteit de dienst uitmaakt. De 
grootste plaatselijke irritatie die 
mensen konden noemen, was 
het draaiorgel. Terwijl er wel 
degelijk het een en ander loos is. 
De gemeentepolitiek wordt 
bijna uitsluitend in het achter
kamertje bedreven. Besluiten 
zijn al genomen voordat de in
spraakavond gehouden wordt, 
de bevolking wordt vaak niet 
eens geïnformeerd.' Deson
danks heeft de afdeling Wage
ningen nog geen gemeente
raadsaspiraties. Bruinenberg: 
'Daar hebben we geen van allen 
ervaring in, eerst maar eens de 
kat uit de boom kijken en bui
tenparlementair voet aan de 
grond krijgen. ' 

De geboorte van Leiderdorp is 
een heel ander verhaal: eentje 
waarin een grote rol is wegge
legd voor moederafdeling Lei
den. 'We hadden al jaren een 
groep trouwe leden in Leider
dorp,' vertelt afdelingsvoorzit
ter Bart Vermeuten uit Leiden, 
'en ook een clubje dat altijd be
reid was folders uit te delen. 
Hoog tijd dus voor een volwaar
dige afdeling.' De afdeling Lei
den besloot gericht de fo lde
raars te benaderen. In dezelfde 
tijd meldde zich een lid aan dat 
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graag meedeed aan de oprich
ting van de afdeling. Een leden
werfcampagne werd gestart: 
met een folder werd de komst 
van de tomaat in Leiderdorp 
aangekondigd, en een perscon
ferentie leverde fikse aandacht 
op. Leden druppelden gestaag 
binnen. Als apotheose hield Lei
derdorp een avond met Kamer
lid Harry van Bommel als ere
gast. 'Dat was een drama,' geeft 
Vermeulen grijnzend toe. 'We 
hadden onze bijeenkomst be
legd op de avond belegd dat Ne
derland tegen Ierland speelde in 
het EK. Drie man in de zaal! 
Maar wel drie man die actief 
wi lden zijn in de nieuwe afde
li ng en toen waren we al met 
vijf, even later met zes.' 
Als speerpunt koos de kersverse 
kerngroep de verkeersveilig
heid. Op een grote weg langs 
vier scholen en een cultureel 
centrum werd zo hard gereden, 
dat zelfs de klaar-overs er niet 
durfden staan. Samen met de 
ouders werd een actiecomité op
gezet dat in no time een bulk 
handtekeningen ophaalde. Ook 
regelden de actievoerders een 
ochtend zelf het verkeer en 
plaatsten ze een verkeersbord. 
De naam van de SP was geves
tigd en nieuwe leden en good
will was haar deel. De gemeente 
beloofde ' iets aan de onveilige 
situatie te doen' , en het comité 
ziet er scherp op toe dat er ook 
inderdaad wat gebeurt. 
'Het ging vrij snel,' zegt Ver
meulen. 'Toen ik afdeli ngsvoor-



zitter in Leiden werd en geen 
~jd meer had voor intensieve 

egeleiding, hadden ze dat ook 
miet echt meer nodig: door de 
tilank genomen redt Leiderdorp 
zichzelf prima. ' 
'Ja hoor, we zijn al aardig op 
toom,' beaamt beoogd afde

llingsvoorzitter Wim Hamelink. 
''Leiderdorp is het prototype van 
clle slaapstad. Er wonen vooral 
11!lensen die in Amsterdam, Rot
terdam of Leiden werken. Ken
merk van een slaapstad is dat 
men doorgaans weinig betrok
kenheid toont bij gemeente
n.aken, tenzij ze zich letterlijk in 
die eigen straat afspelen. In Lei
ü!erdorp was dat aanvankelijk 
mok zo, maar er staan nu ingrij
pende plannen op de agenda. 
Zoals het centrumplan, dat grote 
gevolgen heeft voor de woon-

en verkeerssituatie in de stad en 
de sloop van goede, goedkope 
woningen. Daar zijn mensen 
wel op te mobiliseren.' Qua 
acties timmert de afdeling in 
oprichting aardig aan de weg, 
maar wil ze ook meedoen aan de 
verkiezingen? 'Daar is discussie 
over,' zegt Hamelink. 'De één 
zegt: mensen verwachten het 
van ons. Aan de ander kant be
twijfel ik of we voldoende goe
de kandidaten kunnen leveren. 
En als het mis gaat in de raad, 
straalt dat ook af op de afdeling 
en dat zou ontzettend zonde zijn 
van het harde werk.' 

Twee verschillende kweekme
thoden die allebei moeten zor
gen voor een glanzende tomaat. 
Wat kunnen afdelingen ervan 
leren? En hoe moeten ze te werk 

gaan als ze in hun gebied moge
lijkheden zien voor een nieuwe 
afdeling? Heijmans: 'Een recept 
dat overal toepasbaar is, bestaat 
niet. Een paar ervaringsricht
lijnen wel. Als er in de nieuwe 

plaats aardig wat leden zijn, kun 

je ze eens uitnodigen om de mo
gelijkheden te bespreken. Daar
bij kan het goed zijn om een Ka
merlid als gastspreker uit te no
digen - tenminste als je vooraf 
echt denkt dat er grote kansen 
liggen. Zijn er weinig leden, 
maar heb je een paar goede 
mensen die aan de slag willen, 
dan kun je met hen een korte 
stevige campagne opzetten: op 
de markt staan, een folder uitde
len, persbericht versturen, leden 
werven. Zo' n campagne kan 
dan de nieuwe mensen opleve
ren die nodig zijn voor een afde
ling in oprichting. Nog een er
varings-advies: richt je in een 
nieuwe plaats op grote zaken. 
Dat kan uitstekend de landelijke 
politiek zijn, en ook grote, nieu
we plaatselijke onderwerpen. 
Pas op voor al lang lopende 
plaatselijke discussies . Je loopt 
dan het risico dat je gebruikt 
wordt door mensen die hun 
eigen strijd willen voeren en 
daarvoor de SP als middel zien. 
Als nieuwkomer op het politie
ke toneel ben je heel aantrekke
lijk voor hen , maar er valt heel 
moeilijk iets blijvends mee van 
de grond te tillen .' 
En wat kunnen we van het af
delingsteam verwachten? 'Wij 
gaan ons de komende tijd rich
ten op een aantal grote plaatsen 
waarvan het onbegrijpelijk is 
dat we er nog geen afdeling heb
ben. Almere bijvoorbeeld, Ede, 
Apeldoorn. En daarnaast zijn 
we altijd bereid om afdelingen 
te adviseren bij het ontwikkelen 
van nieuwe plaatsen.' • 

De procedure De erkenning van nieuwe 
SP-afdelingen is een zaak van de Partijraad, die besluit nadat 
een commissie uit haar midden, de commissie Afdelingen, 
advies uitgebracht heeft. Volgens de statuten moet een afdeling 
minstens 50 leden tellen en 5 bestuursleden. Daarnaast moet 
ze zich voldoende bewezen hebben in acüviteiten met en voor 
de mensen in haar gemeente. Het aanvragen van de status van 
zelfstandige afdeling gebeurt door de 'moederafdeling' , waarvan 
de leden in de betreffende nieuwe plaats deel uitmaken. De 

erkenning als afdeling verloopt in twee fasen: eerst komt het 
verzoek om afdeling-in-oprichting te worden, daarna- in principe 
binnen een half jaar- de aanvraag voor volledige erkenning als 
afdeling. Een afdeling in oprichting valt formeel nog onder de 
moederafdeling. Ze wordt wel geacht een vertegenwoordiger 
naar de Partijraad te sturen, maar heeft daar geen stemrecht. 
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