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Deze gebeurtenis is onderdeel van de geschiedenis van het 
socialisme en dus indirect ook van de in 1992 opgerichte 
afdeling Smallingerland van de Socialistische Partij door 
Frans Baron.

In 1952 gebeurde er in Houtigehage iets wat voor die tijd en 
ook na die tijd uniek was. Er was toen veel armoede in grote 
delen van Friesland en vooral op het platteland. De aan de 
Communistische Partij Nederland gelieerde vakbeweging 
Eenheidsvakcentrale (EVC) hield in januari van dat jaar in 
het plaatselijke café een vergadering. In die vergadering 
spraken de jongeren hun woede uit over het gebrek aan werk, 
geld en eten in het dorp. Ter plekke werd een actiecomité 
gevormd. Als voorbeeld gebruikte men een artikel in de krant 
over werkloze Italiaanse arbeiders. Zij hadden braakliggende 
stukken grond onteigend van grootgrondbezitters en waren 
die gaan ontginnen. De Parkwijk in Houtigehage werd 
aangewezen om te “ontginnen” mede omdat de gemeente 
Smallingerland weigerde iets aan de “strieminne” toestand 
van deze weg te doen. Uit protest ging men dus niet staken 
maar juist aan het werk. Deze actie is bekend geworden als 
de omgekeerde staking van Houtigehage.

De bekende Friese regisseur van iepenloftspullen Wimpy 
de Vries heeft van bovenstaand gegeven een prachtig stuk 

gemaakt. Vrijdag 30 juni jl. mocht ik de première bijwonen. De 
voorstelling vond plaats aan de Skoallewyk 10 te Houtigehage 
(het waldhuske). In de stromende regen zag ik een prachtige 
weergave van de armoede en de strijd van deze harde 
werkers die de toon zetten voor het socialisme wat nog steeds 
leeft in onze gemeente.

Het actiecomité bestond onder andere uit Johannes van der 
Heide (gespeeld door zijn kleinzoon Jan) en Reinder Baron. 
Deze laatste was de vader van Frans Baron die in 2009 
overleed maar nog altijd in ons SP-geheugen gegrift staat.

Daarmee is de cirkel voor mij rond. Met het 25-jarig jubileum 
van SP Smallingerland in het vooruitzicht op 30 september 
kunnen we gerust stellen dat onze wortels al veel eerder 
geplant waren. Houtigehage staat ook nog steeds bekend als 
het rode dorp, bij de laatste Kamerverkiezingen haalde de SP 
hier meer stemmen dan ooit.
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OMGEKEERDE STAKING IN HOUTIGEHAGE
Tekst Jos van der Horst



Zaterdag 1 juli was er weer een landelijke superzaterdag. Dit 
begrip kennen we al weer een poosje binnen de SP. Sinds 
kort worden ze maandelijks gehouden. Superzaterdagen zijn 
actiedagen waarop de lokale afdelingen de buurten, wijken 
en dorpen in gaan. Dit kan met een gerichte actie, of gewoon 
verkennend om te horen wat er speelt. 

We hebben een bezoek gebracht aan de flats langs de 
President Kennedylaan (wijk de Bouwen). De bewoners in 
deze flat zijn echte Drachtsters die nog niet eerder door ons 
tijdens een buurtactie waren bezocht. De mensen waarmee 
we gesproken hebben vonden het fijn dat we langs kwamen 
en hebben ons prima kunnen vertellen wat ze bezighoudt en 
wat er speelt. De mensen waren over het algemeen tevreden, 
maar er kwamen ook verschillende aandachtspunten naar 
voren, waar we mee aan de slag kunnen. Tijdens deze 
superzaterdag werden we blij verrast met een bezoek van 
scholingsmedewerker Jimmy Dijk en Tweede Kamerlid Sandra 
Beckerman. Zij hebben ons geholpen met het ‘buurten’ in de 
flats. De mensen waren soms verrast en verbaasd dat zomaar 
een wethouder of kamerlid aan de deur kwam. Dit leverde 
mooie gesprekken op.

Op de landelijke facebook- en twitteracoount van de SP wordt 
met de hashtag #SPindebuurt alle plaatselijke initiatieven 
aan elkaar verbonden waardoor tot een grote landelijke actie. 
Ook al kunt u misschien niet bij de actie zelf zijn, deel in ieder 
geval deze berichten voor nog meer zichtbaarheid. 

Sinds kort is door de landelijke SP de Domela Nieuwenhuis 
bokaal in het leven geroepen. Deze beker wordt uitgereikt 
aan de afdeling met de beste actie van die maand. Afgelopen 
keer waren we dat nog niet maar we gaan hem zeker ook 
in Smallingerland een keer winnen! Dat zijn wij aan onze 
geschiedenis verplicht.

AGENDA 
VAKANTIE

De vakantieperiode begint al weer bijna.

De tijd is omgevlogen. met het nationaal 
zorgfonds, vele buurtacties, campagne, 
verkiezingen  en meebesturen in de 
gemeente.

Iedereen bedankt voor zijn steun en hulp.

Ook zijn we met de voorbereidingen bezig 
van ons 25-jarig jubileum van de SP in 
Smallingerland.

We willen iedereen een fijne vakantieperiode 
toewensen en hopen u daarna 
graag weer te zien  onze activiteiten, 
ledenvergaderingen etc. in de opmaak naar 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Maar eerst nog...

BUURTEN IN DE BUURT

Elke donderdagmiddag t/m 3 augustus
13.30-15.00 uur
Verzamelen voor de Lawei

Buurten en onderzoek n.a.v. signalen van 
bewoners

Zaterdag 22 juli
11.00- 13.00 uur
Verzamelen voor de Lawei

We willen met een grotere groep actieve SP-ers 
actief de wijk De Bouwen in om over sociale 
onderwerpen mensen te benaderen. Uw 
inbreng daarbij is zeer welkom.
Laat met ons zien dat de SP er toe doet.

AFSLUITING DE SINGELS

Zaterdag 29 juli 
11.00-13.30 uur
Verzamelen voor de Lawei

Afsluiting van de Singel vieren met de 
bewoners

MEER INFORMATIE EN 
AANMELDEN

Neem contact op met André van Leeuwen:  
leeuwtjes400@hotmail.com

 

SUPERZATERDAG
Tekst André van Leeuwen


