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Op �2 december �992 plantten zo’n 8.000 veront-
ruste burgers in één dag een protestbos van 20 ha, 
met meer dan �7.000 bomen. Inmiddels heeft dit 
bos zich ontwikkeld tot een prachtig natuurgebied. 
De SP fractie was “in den beginne” de enige die echt 
fel tegen de vuilstort was. Maar door het beant-
woorden van bovenstaande vragen en door mensen 
inzicht te geven over de oorzaken van het probleem 
kreeg de SP steeds meer bijval. Uiteindelijk werd 
een comité samengesteld waarin ook particulieren 
en andere politieke partijen vertegenwoordigd wa-
ren om het verzet te organiseren. Uiteindelijk werd 
het idee om te gaan protesteren breed gedragen 
onder de bevolking en met het idee om op de be-
wuste plek een bos te gaan planten (groeiend verzet) 
kwamen de mensen in zulke getallen op de been.
Verder gaf Remi Poppe nog wat tips voor actie voer-
ders in Spe:
- Pas op voor typetjes met een dubbele agenda
- Gebruik ervaringen
- Zorg dat er tijdens de actie iets te doen is. (Laat) 
handelingen uitvoeren.
- Wordt niet persoonlijk
- blijf niet teveel in de raad hangen. Luister naar de 
mensen!
Ikzelf heb het betoog van Remi met veel interesse 
aangehoord en vond het erg inspirerend om zo’n 
‘SP-veteraan’ te horen vertellen. En uit de reacties 
uit de zaal te horen was ik niet de enige. Remi, be-
dankt.

Ramon Vos

Remi Poppe in actie!

13-11-2010 • Afgelopen maandag 
8 november was er in de Brede 
School een leden bijeenkomst van 
de SP. Dit keer was er een bijzon-
der spreker te gast: Remi Poppe. 
Hij heeft voor de leden een uit-
eenzetting houden over succesvol 
actievoeren. 
Remi Poppe is een van de eerste SP-ers en 
was bij de intrede van de SP in de Tweede 
Kamer in 1994 een van de eerste SP-kamer-
leden samen met Jan Marijnissen. Remi 
Poppe heeft veel betekend voor het milieu 
in Nederland en mag met recht nederlands 
bekendse milieudetective genoemd worden. 
Een boekje over ´zijn unieke speurmethode 
schreef Karel Glastra van Loon het boek “De 
Poppe Methode”. 

Voor het luisterende oor van zon 40 Smallinger-
landse SP leden vertelde Remi over zijn ervaringen 
binnen de SP en over hoe een succesvolle actie opge-
zet kan worden. Voor sommige mensen is het gevoel 
van onrecht en onmacht rondom problemen in de 
samenleving een goede motivatie voor actie voeren. 
Echter alleen je hart op de goede plek hebben is niet 
voldoende voor succes. Volgens Remi bereik je met 
alleen ergens boos de straat op gaan en een petitie 
aanbieden doorgaans niets. De petitie verdwijnt in 
de kast en de actie is snel vergeten. Volgens Poppe 
moet je eerst bij jezelf ten rade gaan welke middelen 
je nodig hebt voor een goede en succesvolle actie:
- Wie heeft er kennis van zaken?
- Welke belangen spelen hier?
- Waarom is er een probleem? Wat en wie steek 
hierachter?
- Welk economisch mechanisme speelt hier nu?
- Waarom worden hier verkeerde keuzes gemaakt?
- Hoe kan ik betrokkenen informeren?
- Hoe kan ik betrokkenen mobiliseren?
Als voorbeeld voor een goede en succesvolle actie 
noemde hij het protest tegen de geplande stortplaats 
van bedrijfs- en sloopafval in het Lickebaertgebied. 
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Oproep:
Om onze ledenadministratie up-to-date te houden.
Wilt u dan bij verhuizing uw NAW doorgeven.

Ook als uw emailadres is veranderd dan zouden wij dit 
graag willen weten. Wijzigingen kunt u doorgeven op: 
podiumsmallingerland@sp.nl

Agenda

Hier vindt u informatie over bijeenkomsten van de 
SP afdeling Smallingerland. 
Tenzij anders vermeld, zijn de bijeenkomsten op 
maandagen vanaf �9.30 uur,
plaats: De Brede School De Drait, Flevo �90 te 
Drachten.

Kerngroep bijeenkomsten. 
Voor 20�� komt er een nieuwe agenda. Volgende 
maand in Podium. 
In deze bijeenkomsten staat de actie centraal. 
Voor een iedere die meer duidelijkheid wil krijgen 
hoe wij in de wereld staan en tegen de wereld aan-
kijken op basis van onze uitgangspunten ‘mense-
lijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’ 
en om ons in staat te stellen om een analyse te 
maken voor ons politiek handelen. Maar ook  om 
onrechtvaardigheid en misstanden om te zetten in 
actie.

Bestuursvergaderingen:
Data 2010: 6/12 Data 20�� komen in de volgen-
de Podium te staan.
Een keer per maand komt het bestuur bijeen in 
het gemeentehuis in Drachten aanvang �9.30 zaal 
Y2.  Deze vergaderingen zijn openbaar. Wel even 
melden bij de  secretaris: 058255�972 of e/mail 
j.drost2@chello.nl

Fractieberaad:
Data: In principe alle donderdagen behalve op 
feestdagen en in de vakanties.
Elke week komt de (steun)fractie bijeen om de 
actuele stand van zaken in de gemeente en de 
stukken voor raad en commissies te bespreken. 
Tot de verkiezingen is ook het campagneteam bij 
de vergaderingen aanwezig. Aanvang �9.30 in het 
gemeentehuis ,zaal Y2.

Wij willen werk, geen armoede!
Datum: 27/�� vanaf ��.00 in de Brabanthallen in 
Den Bosch. Er worden bussen geregeld! Met deze 
actie willen we zoveel mogelijk WSW ers Wajon-
gers en andere sympathisanten naar Den Bosch 
brengen om te demonstreren tegen de onzalige 
plannen van het kabinet Rutte om deze mensen te 
korten op hun uitkeringen en het schrappen van 
hun banen.

CO2 opslag

De CO2 opslag bij Barendrecht gaat niet 
door. Daarom heeft de overheid nu de pijlen 
op het Noorden gericht: immers in Baren-
drecht werd moord en brand geschreeuwd 
zodra er over CO2 opslag gesproken werd,  
terwijl er in het noorden nauwelijks gemop-
perd werd.

CO2 opslag is een nieuwe energie slurpende tech-
nologie om de CO2 uitstoot naar de atmosfeer te 
verminderen. In plaats van schone en duurzame 
technologieën te bevorderen wordt er ons inziens 
weer eens geïnvesteerd in een end of pipe techno-
logie. Volledig voorbijgaand aan de uitputting van 
fossiele brandstoffen willen we graag kolencentrales 
en gascentrales bouwen om vervolgens de gepro-
duceerde afgassen onder de grond te drukken met 
enorme druk. In tegenstelling tot aardgas of zout is 
CO2 geheel niet inert, dus wat er vervolgens diep 
onder de grond gaat gebeuren is vooralsnog onbe-
kend. Tenminste ALS het CO2 onder de grond blijft, 
mocht het in grote hoeveelheden kunnen  onstnap-
pen dan is dat in ons dichtbevolkte landje direct een 
ramp.

De SP kan echter zich ook wel voorstander noemen 
van CO2 opslag onder de grond alleen dan in een 
andere vorm.  Bomen leggen bij hun groei CO2 vast, 
waardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht vermin-
dert. CO2-opslag van verschillende boomsoorten 
is onder meer afhankelijk van hun groeiplaats. Als 
leidraad geldt dat bomen in Europa gemiddeld 
�50.000 kilo CO2 per hectare kunnen vastleggen. 
Maar bomen hebben naast hun eigen CO2-opslag 
ook een positief effect op de CO2-opslag van de to-
tale biomassa (inclusief struiken en planten) van een 
hectare bos, zowel boven als onder de grond. Hier-
door kan de totale CO2-opslag van een met bomen 
aangeplante hectare grond oplopen tot meer dan 
300.000 kilogram! Een auto stoot gemiddeld 2500 
kilo CO2 uit, dus hier kunnen al aardig wat mensen 
voor autorijden.
Mijn stelling is dus: plant een boom dan houden je 
kinderen ook droge voeten.

Ramon Vos

bron: L.C. Kuiper en P.A.G. Jansen in het Neder-
lands Bosbouw Tijdschrift, �999


