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Cursus politieke basisvorming. 
Door Roel Akkerman  
 
In januari 2009 starten we weer met de cursus Politieke 
Basisvorming. Die cursus hebben we al een paar keer 
gegeven, de afgelopen jaren. De deelnemers zijn altijd erg 
enthousiast.  
De cursus Politieke Basisvorming is vooral bedoeld voor 
mensen die nog niet zoveel van politiek afweten. Dat kunnen 
nieuwe leden zijn. Maar ook mensen die al een poos lid zijn 
en hun kennis willen uitbreiden.  
De cursus gaat ondermeer over de politieke stromingen in 
Nederland. Socialisme, liberalisme en confessionele partijen. 
We nemen in een duik in de historie, met Domela 
Nieuwenhuis, Troelstra, Joop den Uijl en andere prominente 
socialisten. Maar er kunnen ook  andere illustere namen uit 
de Nederlandse politiek aan bod komen, zoals Thorbecke, 
Wiegel, Van Agt. 
We gaan ook dieper in op de ontstaansgeschiedenis van het 
socialisme. De armoede in de negentiende eeuw. De 
opstanden, ondermeer in de vervening. Het Communistisch 
Manifest, de strijd voor het algemeen kiesrecht, de 
vredesbeweging, de vrouwenemancipatie. De sociale 
wetgeving in het midden van de twintigste eeuw. De 
verwatering van de sociaal democratie en het afschudden van 
de ideologische veren onder Wim Kok en Wouter Bos.  
En natuurlijk zal er ruim aandacht zijn voor de geschiedenis 
en opvattingen van de SP. Daarbij kun je denken aan het 
begin van onze strijd in steden als Oss en Nijmegen. Het 
buurten in de buurten. De eerste kamerleden Jan 
Marijnissen en Remi Poppe. En het gigantische succes bij de 
laatste kamerverkiezingen in 2006.  
Of dit ook allemaal aan de orde komt, hangt ook af van het 
verloop van de cursus. Wat wil je horen? Waar gaan de 
discussies over? Veel hangt af van jullie zelf.  
De cursus is geen eenrichtingsverkeer met een strenge leraar 
voor de klas en een aantal stil luisterende leerlingen in de 
schoolbankjes. In tegendeel. Er wordt volop gediscussieerd. 
Met de hele groep of in kleine groepjes.  
De cursus zal gegeven worden door Auke Veenstra, voorzitter 
van de afdeling Noord Oost Fryslan. Auke is al zijn leven lang 
een strijdbaar socialist. Hij weet dan ook veel te vertellen 
over de geschiedenis van het socialisme. En als 
gepensioneerd onderwijzer weet hij een groep mensen op 
fantastische wijze te boeien.  
De cursus zal plaatsvinden in de Brede School in De Drait, op 
de maandagavonden 26 januari, 9 februari en 9 maart.  
Jullie krijgen binnenkort een uitnodiging voor deze scholing. 
Maar hou er nu al vast rekening mee in je agenda!  
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De Buurt ,de schaal van de toekomst.  
Door Jos van der Horst  
 
Laatst werd mij de vraag gesteld, wat is de menselijke maat 
waar de SP het elke keer over heeft. Ik antwoordde zoals Jan 
M. geantwoord zou hebben: “ Bij elke beslissing die we 
nemen op welk niveau dan ook moeten we ons eerst afvragen 
wat het voor mensen betekent.” Niks mis met dit antwoord 
maar het kan simpeler. De menselijke maat staat in de nota 
“De buurt , de schaal van de toekomst” beschreven als :  “ 
Maximaal zes gehaktballen in de pan” . Het slaat op het 
kleinschalige verpleeghuis de Wiekslag in Soest. Twaalf 
mensen op leeftijd wonen daar midden in de wijk, hebben 
ieder een eigen kamer en delen twee keukens.  
Het is een van de vele voorbeelden in dit boekje waarin de SP 
aangeeft dat het ook anders kan, menselijker, socialer en 
vooral kwalitatief beter.  
Bezuinigingen , grootschaligheid en marktwerking in de zorg 
hebben er toe geleid dat de zorg is verschraald. Door deze 
ontwikkelingen zijn de werkers in de zorg verworden tot 
onderbetaalde formuliereninvullers, als direct gevolg van het 
georganiseerde wantrouwen dat met bovengenoemde 
ontwikkelingen gepaard ging. De wijken en de buurten lenen 
zich uitstekend voor het organiseren van zorg. Niet alleen 
vanwege de kleinschaligheid maar ook omdat familie en 
buurtgenoten dichtbij zijn. De mogelijkheid om oud te 
worden in je eigen buurt is een aangenaam vooruitzicht voor 
veel ouderen. Buurten waarin mensen lang blijven wonen 
blinken ook nog eens uit in sociale samenhang. 
Niet alleen over de ouderenzorg in de buurt maar ook 
veiligheid,onderwijs,werken,meebeslissen,wonen,kinderen 
en voorzieningen komen aan de orde in de notitie. Tal van 
voorbeelden en voorstellen geven aan dat er een andere weg 
is dan die we nu met ons allen inslaan. Wat hebben we er in 
Smallingerland, West en Oost Stellingwerf, Tytjerkstradeel 
en Boarnsterhim aan? We kunnen deze voorstellen als basis 
gebruiken voor ons verkiezingsprogramma 2010. Echter niet 
alle voorstellen die in het boekje genoemd worden kunnen 
een op een ingepast worden in een van onze gemeenten. Het 
moet meer gelezen worden als een blauwdruk van zaken die 
kunnen , niet moeten. Zo staat er een goed voorbeeld in hoe 
schijnbaar kansloze mensen weer worden betrokken in het 
arbeidsproces. In de Haagse rivierenbuurt gaan elke dag vier 
mensen(daklozen en verslaafden) in herkenbare kleding de 
buurt in om schoon te maken, ook voeren zij kleine reparaties 
uit . Zij ontvangen daarvoor 17,50 per dag plus een warme 
maaltijd. Het initiatief komt van de buurt. Buurtbewoners 
verzorgen de maaltijden. De buurt is trots en de deelnemers 
zijn trots. Er is een wachtlijst. Niet door gebrek aan werk 
maar door gebrek aan middelen om de dagelijkse vergoeding 
te betalen.  
Op maandag 13 oktober was de nota onderwerp bij de 
kerngroepbijeenkomst. Voor belangstellenden is de nota te 
bestellen bij Roel Akkerman. 
http://www.sp.nl/nieuws/nwsoverz/div/080911_debuurt.
pdf 
 
 



Raadsboycot 
Door Jos v.d. Horst 
 
Onlangs was de SP afdeling Smallingerland weer eens in het 
nieuws. Nu is dit op zich niets bijzonders want wij zoeken dit 
ook doelbewust op vooral als we iets belangrijks te vertellen 
hebben. Als je een persbericht verstuurt kun je onmogelijk 
van te voren inschatten welk effect dit zal hebben. Het 
persbericht ging over het feit dat we de raadvergadering van 
30 september j.l gingen boycotten. We hadden de raad een 
keurig briefje geschreven met de volgende tekst: 
 
”De fractie van de SP heeft er zo langzamerhand genoeg van 
dat zij voor deze kleine agenda’s op moet draven. Daarom 
moet de raad van Smallingerland het vanavond zonder ons 
doen. Niet dat u daar nu wakker van moet liggen maar wij 
willen hiermee een signaal afgeven omdat het al een tijdje 
nergens meer over gaat . Wij kunnen onze tijd beter 
gebruiken. Ook de bijeenkomst van het Presidium laten we 
aan ons voorbij gaan. Het lijkt wel of deze bijeenkomst 
belangrijker is dan de raadsvergadering. U weet dat wij 
altijd consequent zijn in het bezoeken van de raads, 
commissie en zelfs Presidiumvergaderingen maar dit is voor 
ons de druppel”. 
 
Het was namelijk reeds de derde keer dat er (bijna) niets te 
melden was in de raadvergadering. Dat terwijl er nog zoveel 
belangrijke zaken in de pijplijn zitten. Die punten krijgen we 
dan in de laatste maanden van het jaar weer voor de kiezen 
en heb je aan een commissievergadering niet genoeg om het 
af te handelen. Nu is het niet zo dat wij alleen staan met 
bovenstaande bezwaren. Van de VVD en de Christen Unie 
kregen we openlijk steun voor onze actie. De burgemeester 
trok natuurlijk weer fel van leer tegen ons in de raad en stond 
weer eens niet boven de partijen zoals een voorzitter van de 
raad betaamt. Ook een PvdA raadslid meende zich te moeten 
roeren in zijn column in het gemeentelijke sufferdje. Een 
geweldig stukje moet ik zeggen. Het zegt precies waarom hij 
en met hem nog een aantal van zijn  fractiegenoten onlangs 
door zijn eigen partijgenoten als plucheplakkers werden 
bestempeld. Hij gaat alleen naar de vergadering met een stel 
voorgekookte vragen om vervolgens te stellen dat het aan de 
orde is geweest en ook belangrijk voor de SP was. Maar 
vragen stellen is iets anders politieke inhoudelijke zaken aan 
de orde stellen. Bij vragen kun je alleen een aanvullende 
vraag stellen. Discussie is niet mogelijk. “We kunnen onze 
tijd beter gebruiken” hadden we gezegd en inderdaad: We 
gaan liever de straat op om naar de mensen te luisteren. Dan 
komen we later wel eens in de raad terug met een echt 
voorstel! 
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Kopij voor de volgende nieuwsbrief inleveren 

voor 6 november  bij de redactie  

Podiumsmallingerland@sp.nl 

 

 

 

 
Heb je een nieuw mailadres?  
Geef dat even door aan 
podiumsmallingerland@sp.nl 
 
Al vast bedankt, 

de redactie. 


