
Cursus politieke basisvorming.

Op 26 januari 2009 starten we 
weer met de cursus Politieke 
Basisvorming, om 19.30 uur in de 
Brede School in de Drait. 
Die cursus hebben we al een paar 
keer gegeven, de afgelopen jaren.
De deelnemers zijn altijd erg 
enthousiast. 
Je bent van harte welkom! 

We hebben je hierover al eerder geschreven in Podium.  
Maar voor alle duidelijkheid nogmaals een uitnodiging. 

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.  De cursus gaat ondermeer over de politieke 
stromingen in Nederland. Socialisme, liberalisme en 
confessionele partijen. Natuurlijk gaan we dieper in op 
de ontstaansgeschiedenis van het socialisme. Er zal  ruim 
aandacht zijn voor de geschiedenis en opvattingen van 
de SP. Maar ook voor de sociale wetgeving in het midden 
van de twintigste eeuw. 
De verwatering van de sociaal democratie en het afschud-
den van de ideologische veren onder Wim Kok en 
Wouter Bos. 
De cursus is geen eenrichtingsverkeer met een strenge 
leraar voor de klas en een aantal stil luisterende leerlin-
gen in de schoolbankjes. In tegendeel. Er wordt volop 
gediscussieerd. Met de hele groep of in kleine groepjes. 
De cursus zal plaatsvinden op de maandagavonden 
26 januari, 9 februari en 9 maart. 
Je kunt je voor 26 januari 2009  opgeven bij Roel Akker-
man, tel. 0512-841370 of e-mail Smallingerland@sp.nl.

Bestuur SP Smallingerland 2009
Door Jos v.d. Horst

Op woensdag 7 januari vond de jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering van de SP afdeling Smallingerland 
plaats. Zoals dat te doen gebruikelijk werd er door de 
leden ,dat waren er 21 in getal, het bestuur voor 2009 
gekozen Siebe Brouwer, Piet Woudwijk, Roel Akkerman, 
Elfriede ’t Hart en Michael Collins hadden te kennen 
gegeven niet meer verkiesbaar te zijn voor het bestuur. Zij 
werden door voorzitter Jos v.d. Horst bedankt voor hun 
verdiensten voor de SP Smallingerland met een theater-
bon en een bloemetje. Het bestuur had aanmeldingen van 
drie enthousiaste leden ontvangen om zich kandidaat te 
stellen voor het bestuur. Dit zijn Jan Nieuwland, die ook 
de redactie van het ledenblad Podium zal gaan verster-
ken. Jan Drost, die in opleiding gaat met de bedoeling 
organisatiesecretaris worden en Henk Hoogeveen die de 
foldercoördinatie van Siebe over gaat nemen. Jos v.d. 
Horst werd wederom als voorzitter gekozen.
Het bestuur ziet er dan nu als volgt uit: Jos v.d. Horst, 
voorzitter ,Frans Baron,penningmeester en de algemene 
leden Henk Hoogeveen, Jan Nieuwland, Jan Drost, Sjou-
ke v.d.Heide en Sikke Huitema. De organisatie secretaris 
wordt in een later stadium door het bestuur aangewezen. 
Voor dat laatste heeft de ledenvergadering het bestuur 
een mandaat gegeven.

Alle nieuwe bestuursleden veel succes gewenst!

Bovenste rij v.l.n.r. Sjouke v.d. Heide (webmaster), Frans 
Baron (penningmeester), Jos v.d. Horst (voorzitter),
Jan Drost, Henk Hoogeveen.
Onderste rij v.l.n.r.  Sikke Huitema en Jan Nieuwland.
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De 1,25 slechte contracten moeten verbeterd worden en 
dat juist in deze tijden: alleen gemotiveerde werknemers, 
met voldoende opleidingsmogelijkheden en een recht-
vaardige oude dag regeling kunnen ons weer uit deze 
crisis helpen!
Deze crisis gaat wel eens een keertje over, maar een eens 
verloren arbeidsrecht is maar niet zo weer terug gewon-
nen! 

Ramon Vos

Wietteelt en windmolens

De kogel was door de kerk afgelopen raadsvergadering. 
Het initiatiefvoorstel van de SP voor de gereguleerde 
wietteelt werd ondersteund door een meerderheid van de 
raad. Een opsteker voor de burgemeester, die zijn lob-
bywerk nu gesteund ziet door de Smallingerland bevol-
king. Wij zijn er in ieder geval klaar voor als straks ook 
de achterdeur van de koffieshops legaal wordt. Althans 
als de gemeente haar huiswerk dat de raad haar op heeft 
gegeven ook gaat maken.

Teleurstellend was het debat over duurzaamheid dat zich 
toespitste op windmolens. Heeft de raad haar mond vol 
van met adviezen aan het college om de kredietcrisis te 
lijf te gaan. Als het gaat om milieuproblemen steekt men 
de kop diep in het zand. Ik weet zeker dat de huidige 
economische crisis weer voorbij zal gaan, ook al doen we 
niets. De crisis in het milieu gaat niet vanzelf weg. Het 
is aan de politiek om niet alleen te kijken naar de korte 
termijn en individuele belangen van burgers , maar om 
moeilijke beslissingen nemen in het belang van ons allen. 
De SP vindt het niet genoeg om aansluiting te zoeken 
bij vage plannen voor windmolens buiten de gemeente. 
Wij moeten zelf onze verantwoordelijkheid nemen om 
de eigen doelstellingen voor duurzame energie te halen. 
Kom maar op met die windmolens op het industrieter-
rein. Tijdens deze vergadering staakten de stemmen over 
het voorstel. In de volgende raadsvergadering zullen we 
dus zien of niet alle deuren voor windenergie binnen de 
gemeente helemaal dicht worden gegooid.

Michiel Schrier

Gastspreker Anne van Dijk over de Kredietcrisis

Tijdens de algemene ledenvergadering vertelde ons 

FNV, over de waarde van solidariteit van werknemers 
juist in de huidige financiële crisis.
Alhoewel sommige werkgevers er anders over kunnen 
denken, blijven de vakbonden en haar leden juist in deze 
tijden bij haar normale standpunten: normale arbeids- 
tijden, fatsoenlijk loon, ontslagbescherming, goede voor-
waarden en WW.

vers en van onze huidige regering in deze financiële crisis. 
Deze hebben er een sport van gemaakt zogenaamd in het 
belang van de economie de plichten van werkgevers te 
verminderen en de rechten bevochten in de vijftiger en 
zestigers jaren van werknemers te verminderen.  
Helaas gebruiken ze niet alleen de economische crises 
als smoes om de rechten van werknemers te beknotten,  
Zo voerden deze  in 2004 een aanval uit op het vroeg-
pensioen, wat overigens door een enorme staking op 
het museumplein weer afgeslagen werd door werkend 
Nederland. Ook heeft onze huidige regering al enkele ma-
len de ontslagbescherming aangevallen. Als werknemers 
en vakbonden toen hadden zitten slapen, dan zouden 
de krantenkoppen nu bol staan van de massa ontslagen. 
Iedereen met een vlekje, zwangerschap of kritiek was dan 
al lang de laan uit gevolgen. 

Helaas zijn er de afgelopen jaren een groot aantal zaken 
wel doorgevoerd waar werknemers niet beter van worden. 
In Nederland zijn momenteel 1,25 miljoen slechte banen,  
tijdelijke banen, flexwerkers, uitzendkrachten, banen met 
slechte CAO, jeugdigen, alfahulpen, stukwerkers etc.
Dat het überhaupt mogelijk is dat uitzendbureaus mogen 
functioneren zoals ze nu doen is verbazend. Rechtvaar-
digheid is onder het mom van een flexibele werkvloer ver 
te zoeken. Gelijk werk voor gelijk werk is een utopie voor 
uitzendkrachten, bovendien zijn ze het eerst de dupe in 
tijden van tegenspoed. Anne schetste een aantal voor-
beeldjes die mij deden verbazen:  enkele uitzendbureaus  
vergeten kennelijk de wettelijke regels graag  even zodat 
honderden werknemers bij zo’n uitzend bureau de dupe 
werden en bijvoorbeeld niet voldoen betaald kregen.
Een telefoontje naar de vakbond is soms voldoende aan 
deze onrechtvaardigheid een einde te maken.
2009 dreigt een moeilijk jaar te worden voor de rechten 
van de werknemer. Onder het mom de financiële crisis 
zullen de rechten van werknemers harder aangevallen 
worden dan ooit te voren. 

Alle ouderwetse kapitalistische denkbeelden zullen weer 
in verschillende vormen naar voren worden gebracht. 
De een zal nog aantrekkelijker klinken dan de ander: 
mensen pas op! vergeet niet welke mensen ons deze crisis 
hebben bezorgd, de bonus bewuste boven bazen en hun 
gehaaide politieke vriendjes! Het zal nu belangrijker zijn 
dan ooit om solidair te zijn: de cao’s mogen niet verslech-
teren, de ontslagbescherming mag niet verslechteren, de 
pensioenen mogen niet verslechteren.
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actieve lid Anne van Dijk, die werkzaam is bij de vakbond 

Anne waarschuwt voor de stemmingmakerij van werkge-


