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I Oktoberscholingen 

in teken 
Een nieuwe traditie waartoe de SP vorig 

jaar besloot, is het organiseren van 
'oktoberweekenden': tweedaagse politieke . 

cursussen voor voorzitters en 'tweede 
mannen/vrouwen' van de afdelingen. Op 

de bijeenkomst van 13 en 14 oktober in de 
Biesbosch was ook Spanning-verslaggeverChristinede 

Vos aanwezig. Om te constateren dat 'docent' Jan 

Marijnissen geen ellenlange hoorcolleges gaf, maar 

dat de scholingen uit een kort theoretische gedeelte 

bestonden en verder vooral uit brainstormen en 
discussiëren in werkgroepen. 

14 

aan gelegen dat we in 1998 ineens 
vijf zetels zijn gegaan?' luidt één 

aan de werkgroepen. Aan het optre-
. en Re mi in de vierjaren daarvoor. Het 
programma, het herkenbare tomaat

veelvuldig genoemd. De Stem 
'Nee, volgens mij niet,' zegt iemand. 

'Die is juist de reden voor ons negatieve Tegen
partij-imago. ' Volgend punt: het imago van de SP. 
Wat zijn de reacties van mensen als je op feestjes 
vertelt actief te zijn in de SP? Onder de kop posi
tieve punten verschijnen achtereenvolgens op de 

flip-over: de SP zegt waar het op staat; is actief in 

de wijken; is consistent, zegt niet dit en doet ver
volgens dat; de afdracht van de vergoeding door 
volksvertegenwoordigers en: de persoon van Jan 
Marijnissen. Negatieve reacties zijn onder meer: 
de SP is altijd alleen maar tegen en heeft geen al
ternatief 'Onzin,' roept een deelnemer, 'Ergens 
tegen zijn houdt automatisch in dat je vóór iets 
anders bent. Bovendien hebben we wél een alter
natief!' 'Het maakt niet uit of het waar of niet is, 
werpt een ander tegen. 'Dit is de beeldvorming die 
bij mensen bestaat. Aan ons de taak om die te cor
rigeren.' Irreëel- wat jullie willen kanniet-de SP 
is slechts een actiepartij, wordt ook als negatief 
opgeschreven, en jawel, alweer: de persoon van 
Jan Marijnissen. 

Geen twee keer dezelfde bok schieten 

Het belangrijkste thema van de oktoberscholingen 
is de naderende stembusstrijd. De volgende ge
meenteraadsverkiezingen (voor de Tweede Kamer 
trouwens ook) zullen in 2002 zijn. Dat lijkt ver 
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verkiezingen
voorbereiding 

weg, maar het is zaak om nu al aan de slag te gaan 
met het bedenken van een goed programma en een 
wervelende campagne, en het allerbelangrijkste: 
met het vinden van goede mensen voor op de kan
didatenlijst. 
Verreweg de meeste afdelingen die meedoen aan 
de verkiezingen, verwachten winst. Op een enke
ling na vrezen ze tevens grote problemen met het 
vinden van geschikte kandidaten. De bokken die 
in het verleden zijn geschoten, moeten we nu ver
mijden, vinden de aanwezigen in de Biesbosch 
eensgezind. Te vaak is het voorgekomen dat het 
raadswerk voor sommige mensen toch te veel 
bleek. Of erger: dat de afdrachtregeling te veel 
bleek en nieuwbakken SP-raadsleden koud na de 
verkiezingsuitslag voor zichzelf begonnen of 
overstapten naar een andere partij. 'Ik ben ervan 
overtuigd dat dit de reden is dat we bij de Kamer
verkiezingen van zeven zetels in de peilingen zijn 
uitgekomen op vijf, ' merkt Marijnissen op. 
'We zijn te nonchalant geweest in het samenstel
len van de lijst, ' erkent Bart Vermeulen van de 
afdeling Leiden. 'Toen raadsleden na een tijdje 
afhaakten, moesten we veel te laag op de lijst ver
vangers gaan zoeken, waar mensen stonden die 
eigenlijk niet geschikt waren voor het raadswerk. 
We moeten twee keer zoveel goede mensen op 

verkiesbare plaatsen hebben als dat we zetels ver
wachten, en zwaardere eisen stellen aan aspirant
raadsleden. Het is tenslotte een zware verantwoor
delijkheid, die vier jaar lang op iemands schou
ders rust. ' Zwaardere eisen dus. Maar welke dan? 

De mensen zijn er wel. 
Zorg dat je ze vindt 

'Sommige dingen moetje in je hebben,' menen de 
deelnemers aan de Werkgroep Verkiezingen in de 
Biesbosch. Betrokkenheid, communicatieve vaar
digheden en loyaliteit zijn niet aan te leren. Poli
tiek inzicht en kennis van de stad wel. Scholing en 
ervaring dus. 'Een raadslid moet absoluut ervaring 
hebben in de afdeling en veel in de wijk te vinden 
zijn,' vindt het gezelschap eensgezind. 
Twee keer zoveel geschikte kandidaten als je ze
tels verwacht. 'We zoeken ons werkelijk een on
geluk,' verzucht de afdeling Ermelo. 'We kunnen 
de mensen eenvoudigweg niet vinden.' 'Ik ben er
van overtuigd dat ze er wél zijn,' antwoordt Marij
nissen. 'Maar als je nu pas begint met zoeken, ben 



Permanente 
scout in • • daar 
draait het om 

je rijkelijk laat. ' Permanente scouting, is het tover
woord. In het bestuur, in de kerngroep, onder 
actieve leden. Als het goed is, komen talenten van
zelf bovendrijven. Ook de cursus politieke basis
vorming is een aardige vijver om in te vissen. 
Mede omdat daar niet alleen kerngroep- en actieve 
leden naartoe gaan, maar ook leden die tot op 
heden niet actief zijn geweest, maar dat, geënthou
siasmeerd door de cursus, wel willen worden. 

(~n een afdeling van zeventig, tachtig mensen kan 
: ij~t niet anders of er zit talent tussen,' zegt Ni co 
fleijmans van het Afdelingsteam. 'Je moet ze wel 

\ Mtief benaderen. Een oproepje in het inlegvel 
van: wie wil er raadslid worden, werkt niet. Een 
discussieavond over een interessant onderwerp 
met interessante mensen wel. Dáárop komen de 

mensen af die graag debatteren en ontmoet je 
leden die je nog niet kende. Op zo' n avond zie je 
meteen wie er actief deelneemt aan de discussie, 
wie er niet na een welgemikt tegenargument 
onderuit ligt. Ga ook hen niet direct vragen of ze 
de raad in willen, maar betrek ze bij de afdeling. 
Stel bij het scouten niet direct de eis van perfectie. 
Er moet potentie aanwezig zijn, zeker, maar je 
hebt nog twee jaar om de kwaliteiten die aan te 
leren zijn, aan te leren.' 

•. __ j_._:: : Npg: ffi~er lessen: pas op dat je je kerngroep, hulp
:::4i~:v.$ti%f bestuur niet berooft van sterke krachten 

: ! tèri fî);y~ure van de raad. Als het afdelingswerk in
\\:een~Mh na intrede in de gemeenteraad, heb je iets 

niet goed gedaan. Het is van het grootste belang 
om altijd en in alle geledingen van de afdeling 
nieuwe mensen te werven en op te leiden. Gaan er 
kerngroepleden de raad in, moet je zeker weten 
dat er actieve leden zijn om hen te vervangen en 
dat voor hen weer 'slapende leden' in de plaats 
komen. 
Ken je leden. Weet wat ze doen, waar hun talenten 
liggen. Ga op ledenbezoek en vind uit wie ze zijn. 

Activeer mensen door ze aan te spreken op hun 
talenten en interesses. Betrek een basisschool
onderwijzer bij Alles Kids en een bioloog bij 
milieuzaken in plaats van hen alleen en net zolang 
te laten folderen tot ze het niet leuk meer vinden 
en afhaken. 
Let bij het samenstellen van de kandidatenlijst op 
de man/vrouw- en oud/jong-verhouding. Zorg dat 
zoveel mogelijk mensen zich in de kandidaten 
kunnen herkennen. Een lijst met alleen maar las
sers zal niet snel de stem van een academicus trek
ken en een bankwerker zal weinig voelen voor een 
multiple choice aan professoren en doctorandus
sen. Ervaring leert dat de eerste vrouw op de lijst 
en migranten veel voorkeurstemmen krijgen, zelfs 
wanneer ze niet op een verkiesbare plaats staan. 
Doe daar je voordeel mee, maar verzeker je ervan 
dat je deze personen op hun kwaliteiten hebt ge

selecteerd. Vermijd de schijn - en zeker de wer
kelijkheid - dat ze ' Alibi Ali ' s' en 'Excuus 
Truusen' zijn. 'Wat je wel kan doen is kopstuk
ken uit de gemeente die lid zijn, zeg maar de 
keeper van het plaatselijk elftal, als lijstduwer 
neerzetten. Dan ben je verzekerd van de stem
men van de hele voetbalclub, zonder dat men 
verwacht dat de man ook daadwerkelijk de raad 
ingaat, hij staat immers onderaan. Het fungeert 
als een soort stemadvies. In Amsterdam werkte 
dat prima met 'Vlaamse Pot-acteur ' Serge Henri 
Valcke als lijstduwer' 

: ::::!pè~W:ik over de fouten uit het verleden zit nog 

::::::::~~evigl».: de benen, maar blijkt de 'oktoberscholie
:: W.11 :.ili~he verlammen. 'We weten nu goed wat er 

:tiffii[itiegaan,' zegt een deelnemer, 'en vooral wat 
we moeten doen om nu wel met een ijzersterke 
lijst voor de dag te komen. Als we in deze laatste 
twee jaar nog even alles op alles zetten, lukt het. 
En wanneer in 2002 de laatste stemmen geteld 
zijn, begint de dag erna meteen de campagne voor 

de ronde in 2006!' • 
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