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Minima-atschappij
Door Joyce Boonstra

Hallo iedereen. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is 
Joyce  Boonstra en ik ben net een paar maanden lid van de 
SP. Ik ben een alleenstaande moeder van vier kinderen. Ooit 
heb ik  iemand op tv horen zeggen "Het gezin is de hoeksteen 
van de samenleving". Dat is in zekere zin ook waar. Het is 
onze taak om onze kinderen gezond en sterk te maken voor 
de toekomst.  Het  gezond en sterk maken is  in deze  maat-
schappij wel zwaar. Tenminste voor de minima. Voor kinde-
ren is   gezonde voeding en sport erg belangrijk.  Trouwens 
voor volwassenen ook. Maar gek genoeg zijn de gezonde din-
gen ook de dure dingen. "Twee ons groenten en twee stuks 
fruit", dat is wat we nodig zouden hebben per dag. Nou om 
eerlijk te zijn ben ik allang blij als ik mijn kinderen 1 keer per 
dag een stuk fruit mee naar school kan geven.Zelf moet ik er 
dan niet aankomen want dan is er niet genoeg.Ik heb vaak 
moeten horen, "waarom ga je niet werken, je moet bezuini-
gen, boodschappen bij  de Aldi doen". Ik doe daar al bood-
schappen, ik bezuinig zoveel als ik kan en werken wil ik wel. 
Ik ben sinds begin dit  jaar werkeloos. Daarvoor heb ik ge-
werkt. Via reïntegratie kreeg ik een gesubsidieerde baan. Ik 
verdiende net iets minder dan een bijstandsmoeder. En toen 
ik een paar keer naar het ziekenhuis moest en er een nieuwe 
lading gegadigden was voor deze gesubsidieerde baan kon ik 
vertrekken. Met de mededeling dat ik toch te vaak afwezig 
was. Nooit een dag te laat geweest en nooit te beroerd om 
over te werken. Erg flexibel voor iemand met vier kinderen.
Maar dat was niet goed genoeg. Ik was te vaak afwezig omdat 
ik voor mijzelf en mijn  gezin naar het ziekenhuis moest. En 
nu dus de WW. En omdat ik zelf ben gaan pushen zit ik al vrij 
snel al weer in een reïntegratie project. Het is goed dat ze 
er zijn hoor maar ondertussen moet ik rond komen van 70 % 
van een loon dat al minder was dan een sociale dienst uitke-
ring. Weinig dus. En dan moeten de kinderen nieuwe 
fietsjes,  schoolreisjes,  verjaardag feestjes,  kerst  sinterklaas. 
O,ja en zelf moet je natuurlijk ook nog eten en drinken.
Want het eerder genoemde valt onder de categorie luxe. Ik 
ben al blij als ik de week weer door ben dat iedereen weer te 
eten heeft gehad. En helaas ik ben bij lange na niet de enige.
Ik wil best als hoeksteen functioneren, maar moet dat voor 
een maatschappij waar de voedselbank een belangrijk onder-
deel is voor vele gezinnen. Ik blijf mijn best doen voor 
een goede baan. En ik blijf mijn best doen voor mijn gezin. 
Want iedere moeder wil haar kinderen alles geven. Ik ben
al blij  als ik ze eens een keer een toetje kan geven, of  een 
extra snoepje of een stukje fruit. Alle beetjes extra is in dit 
huis  een groot  feest.  Ik weet dat  je  de wereld niet  zomaar 
verandert.  Ik  zou  al  blij  zijn  als  de  groenteboer  wat 
goedkoper werd. Want ik wil mijn kinderen niet leren dat het 
normaal  is  om je  handje  te  moeten ophouden.  Ze moeten 
weten dat je hard moet werken, maar ook dat mensen eerlijke 
kansen verdienen. Dat laatste is ze moeilijk bij te brengen in 
deze maatschappij.
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Groeistuipen.
Door Jos v.d. Horst

De groei van de SP is stormachtig en bijna niet meer bij te 
benen.  Landelijk  hebben  we  dik  52.000  leden  en  onze 
afdeling  telt  al  meer  dan  400  leden.  Het  is  niet 
onwaarschijnlijk  dat  die  groei  nog  wel  even  doorgaat. 
Doordat we in november van 9 naar 25 zetels in de Tweede 
Kamer  gegaan  zijn  en  bovendien  ook  in  de  Senaat 
verdrievoudigd zijn krijgen we niet alleen de voordelen van 
een grote partij. Ook de nadelen komen om de hoek kijken. 
Kansen en bedreigingen noemen we dat. De kans is dat we 
een  breder  gedragen  geluid  kunnen  laten  horen,  de 
bedreiging daarentegen is dat we straks niet meer alle posten 
bezet krijgen. 

Want één ding is zeker : we worden op den duur groter dan 
de PvdA. Echter dat wil nog niet zeggen dat we ook zo moeten 
worden  als  deze  sociale  liberalen  of  zo  u  wilt  liberale 
socialisten.  Deze  bedreiging  is  dat  we  afglijden  naar  het 
parlementarisme van bovengenoemde partij.  Daar  doen de 
100  dagen  van  het  kabinet  er  niet  toe  want  dat  is  een 
momentopname, wij doen dat alle dagen van het jaar. 
Er zijn op dit ogenblik heel wat mensen actief binnen onze 
partij die allemaal op hun eigen manier hun stinkende best 
doen  de  SP  in  de  aangesloten  gemeenten  op  de  kaart  te 
krijgen maar ook en dat is nog steeds het belangrijkste om de 
mensen te helpen die dat het hardst nodig hebben. 

Op 25 november houdt de SP weer een groot congres. Een 
van de onderwerpen van dit congres zal zijn: de organisatie 
van onze partij. We moeten namelijk van klein naar groot en 
dat is voor iedere organisatie in wat voor discipline dan ook 
hartstikke moeilijk. Daarom heeft het bestuur van de afdeling 
een stappenplan gemaakt om te komen tot een organisatie 
die bij onze afdeling past. Het een en ander betekent wel dat 
er meer mensen bij moeten komen die mee willen doen met: 

        -      actievoeren
- gemeenteraadsfractiewerk
- redactiewerk voor drukwerk en afdelingskrant
- bestuurswerk
- folders en drukwerk verspreiden
- meldpunten en klachtenlijnen bemensen
- organisatie van de afdeling

Het bestuur van afdeling Smallingerland zal u na de vakantie 
persoonlijk  uitnodigen  voor  een  gezellige  avond.  Op  die 
avond willen we u ten eerste vermaken maar u ook op een 
leuke  manier  wegwijs  maken  in  de  verschillende 
werkzaamheden binnen onze afdeling van de Socialistische 
Partij.  Ik vertrouw er op dat ik u daar tegenkom!



Kultuur
Door Petra Kramer

In  onze  gemeente  wordt  al  geruime  tijd  gesproken  over 
cultuur, over het culturele klimaat en vooral over benodigde 
investeringen  in  de  huisvesting  van  culturele  instellingen. 
Het  is  vooral  dat  laatste  onderwerp  dat  de  discussie  heeft 
overheerst.  In de vorige collegeperiode is  het,  afgezien van 
het besluit te investeren in de technische installatie van De 
Lawei (trekkenwanden) , niet gelukt een eenduidige lijn over 
de rol en de inspanningen van de gemeente uit te zetten. Dat 
leidt tot een zekere urgentie die verantwoordelijkheid nu wel 
waar te maken. 

Zo  begint  de  inleiding  van  een  raadsstuk  over  cultuur. 
Drachten moet op de kaart. Het moet bruisen en borrelen. 
Dat Drachten, dat wil je meemaken, zo schreeuwt het college 
ons  toe.  In  Drachten kan  alles  en om dat  te  benadrukken 
kreeg de bevolking een blauwe weg in de maag gesplitst en 
mochten de raadsleden zich verbazen over een cultuurnotitie 
in de vorm van een pizza waarin Drachten omgedoopt is tot 
Dr88^^4U, plaats voor jou.

Het college wil hip, vlot en vooral  trendy zijn. Het is bijna 
pijnlijk te noemen, want op mij komt het college over als het 
pispaaltje uit de klas dat op een feestje probeert de populaire 
jongen  uit  te  hangen.  Zo  eentje  dat  niet  doorheeft  dat 
iedereen hem achter zijn rug om uitlacht.

Tuurlijk, toegegeven, iedereen had het over de blauwe vaart. 
Drachten stond een week lang op de kaart.  Maar iedereen 
heeft het ook altijd over het buitenbeentje dat zijn best doet 
om er bij te horen en zichzelf daarom keer op keer voor gek 
laat  zetten.  Dit  jaar  is  het  college  in  het  hemd gezet  door 
Henk  Hofstra,  bedenker  van  de  blauwe  vaart,  hij  heeft 
ongetwijfeld een flink zakcentje verdiend met z'n idee. Ik zie 
hem al  lachend voor  me.  “Die  gekken  doen het  nog ook.” 
Volgend jaar is er iemand anders aan de beurt. Want, zo staat 
er te lezen in de cultuurnotitie,  ieder jaar in april gaat er in 
Drachten iets geks gebeuren. In Drachten kan namelijk alles 
en dat gaan we meemaken.

Het is allemaal flauwe kul. Die hele cultuurnotitie hangt van 
fantasie aan elkaar. Cultuur bedacht vanuit een bureaustoel 
door een bestuurscultuur is geen cultuur. Cultuur kun je niet 
bedenken. Je bent cool of je bent het niet, en het college is het 
niet.

Drachten heeft  namelijk  om de donder wel  cultuur.  Alleen 
zien die  stropdassen dat  niet.  Zeg  je  Drachten,  dan zeg  je 
dragracen om maar iets te noemen. De airstrip staat in heel 
Europa  bekend als  een  supersnelle  baan.  Of  beter  gezegd, 
stond want de gemeente heeft gemeend zich er tegen aan te 
moeten bemoeien en nu dreigen de dragraces niet meer door 
te kunnen gaan.

Drachten heeft ook een pracht van een poppodium, Iduna. 
Drie man en een paardenkop werken zich daar te pletter om 
de beste bands te boeken, honderden jongeren gaan er ieder 
weekend uit hun dak en de gemeente erkent het slechts als 
jongerencentrum,  als  een  buurthuis.  Iduna  valt  niet  onder 
cultuurbeleid, maar onder jongerenwerk. 

Dus is het vlak na middernacht gedaan met de cultuur. Op 
last  van  de  gemeente,  die  niet  weet  wat  voor  parel  ze  in 
handen heeft.

Laten we ook de Lawei niet vergeten. Daar staat ook vaak het 
een  en  ander  op  het  podium.  Grote  namen  worden  hier 
naartoe gesleept. Dat terwijl uit de plannen van de gemeente 
blijkt dat het allemaal veel kleiner en amateuristischer moet. 
Preuts en puriteins zijn de eerste woorden die me te binnen 
schieten. De behoudende stem van de ChristenUnie klinkt er 
luid en duidelijk in door. Denk maar aan de ophef over de 
poster van de Vliegende Panters. Dan denk je aan Drachten. 
En dat Drachten, dat wil ik liever niet meemaken.

De  door  het  college  gepresenteerde  pizza  is  een  hoop 
gebakken lucht, fastfood, een slechte vette hap. Cultuur kun 
je niet creëren. Je kunt het wel om zeep helpen. Dat laatste 
lijkt  precies  het  plan te  zijn.  Daarom spreek ik  liever over 
kultuur.  Laten we  hopen  dat  we  het  college  uit  de  droom 
kunnen helpen. Ik ga in ieder geval flink mijn best doen om 
ze  wakker  te  schoppen  voordat  Drachten  ontwaakt  in  een 
nachtmerrie.

Cultuur,  daar  maak  je  geen  plannen  voor,  dat  laat  je 
gebeuren.

Vakantie!

Dit is de laatste Podium voor de vakantie. Volgende maand 
ontvangt u nog een dubbeldikke Tribune, maar geen Podium 
Daarna zult u beide een maandje moeten missen. Maar niet 
getreurd, in september zijn we vol frisse moed bij  u terug. 
Mocht u overigens nog kunnen raden waar Jos vakantie viert, 
dan staat daar een frisse verrassing tegenover. Mailt u maar 
met de redactie. Ons adres staat hieronder. Daar ontvangen 
we ook altijd graag kopij. Heb een goede zomer, we zien u 
graag in de herfst. 

En denkt u er aan?

SP Forever!
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