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Column 

Propaganda of kunst? Die vraag stelt het Drents museum zichzelf en de bezoekers                                                             
over de tentoonstelling, De Sovjet Mythe, waarbij het Sovjet ideaalbeeld wordt                                                     
vergeleken met het leven van alledag van de ‘gewone’ Rus. Als blikvanger van de                                                          
expositie staat de grondlegger van de Sovjet Unie met opgeheven arm en strenge                                                                             
blik over de Kolk uit te kijken. Vadertje Lenin wist wat goed was voor zijn kinderen en                                                         
schroomde, geheel naar de tijdgeest, harde tuchtiging niet. Alles voor het eigen bestwil,                                                          
voor een volk dat niet wist wat goed voor haar was.  

Terecht dat we er met de wetenschap van vandaag grote vraagtekens bij zetten.                                                                               
Zo zijn er veel meer groten der aarde of van de Lage Landen van het voetstuk gevallen.                                                             
Napoleon heeft in zijn veroveringsdrift in datzelfde Rusland hele legers de dood                                                       
ingejaagd en de door Balkenende zo bejubelde VOC mentaliteit heeft ondertussen                                                                   
een rouwrand gekregen. Elk tijdsgewricht kent zijn zwarte kanten. Ideologieën komen en gaan. Oude 
zekerheden zijn nieuwe onzekerheden geworden.  

Ik vraag me wel eens af hoe men over enkele decennia naar onze tijd gaat kijken. Wordt het de tijd van 
de teloorgang van het neoliberalisme? Zal men zich dan hoofdschuddend afvragen hoe we konden 
geloven in de alles omvattende en alles oplossende vrije markt. Hoe we na de zoveelste crisis het 
antwoord zochten in nog meer markt? Net zoals we nu met ongeloof kijken naar de Amerikanen die een 
bushmaster geweer onder de kerstboom leggen als antwoord op de zoveelste kindermassamoord? 

Of spreken ze later met bewondering over vorige generaties die het tij wisten te keren. De menselijke 
maat en solidariteit met succes herintroduceerden en het IK tijdperk tot staan brachten. In het Drents 
museum is net een expositie geopend met kunst en uitingen uit het toenmalig leven. Een sculptuur 
gemaakt van oude Euro’s, een bijna vergeten munt. Een reclamebord: Drink Coca Cola en wordt 
gelukkig. Een video van een politicus die zegt: “Er is geen armoede in Nederland”. Foto’s van klanten 
van een voedselbank. Daklozen op straat. Op de kop van de vaart een standbeeld van een sociaal 
democratische minister president die zijn ideologische veren afschudt, als symbool van het wereldwijde 
geloof in de vrije markt. Propaganda of kunst? 

Gelukkig Nieuw Jaar.      Tekst: Jelle Hofstra, foto Peter v.d. Bunt 

Vooraankondiging Ledenvergadering  

U krijgt tzt uiteraard nog een uitnodiging, maar om alvast in de agenda’s te zetten:  

dinsdag 12 maart 2013 om 19.30 in de Schulp 

vindt de Asser SP ledenvergadering plaats. U bent van harte welkom om mee te praten. 

Kandidaat raadsleden 2014: meld je nu! 

In maart 2014 wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. We starten nu de voorbereidingen daarvoor 
met deze oproep voor mensen die zelf het SP-geluid willen vertolken in de gemeenteraad. Heb je daar 
zin in, heb je er de tijd voor, beschik je over de kwaliteiten die ervoor nodig zijn en ben je SP-lid, meld je 
dan met een brief of mailtje. Kijk voor meer info op assen.sp.nl of in het vorige tomaandblad. Uiteraard 
kun je ook contact opnemen wanneer je meer informatie wilt. Je aanmelding kan naar: Jan Broekema, 
Batingestraat 2, 9402 RL Assen of mail: j.broekema@assen.nl 
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De SP afdeling Assen wil het nieuwe jaar goed beginnen.  
We willen graag alle leden van de SP die net lid zijn geworden of al jaren lid zijn, ontmoeten. 
 
In het jaar 2013 staat een aantal zaken ons te wachten dat er om vraagt om in actie te komen: 

 De verkorting van de WW; 
 De enorme bezuinigingen op Zorg en Welzijn; 

 De bezuinigingen op onderwijs; 
 De bezuinigingen op volkshuisvesting. 

 
Zaken waar de SP sinds jaar en dag aandacht voor vraagt en actie voor voert. Samen met allen die de 
klappen, door de crisis veroorzaakt, maar waar zij part nog deel aan hebben, moeten opvangen. 
Daar waar het geld niet zit wil Rutte II het gaan halen. Terwijl de mensen die het meest geprofiteerd 
hebben of nog steeds profiteren niks hoeven bij de dragen. 

 
Het bestuur wil jullie van harte uitnodigen voor een ledenavond. 
 

Wanneer : Maandag 28 januari 2013, 

Waar  : Servicebureau Spectrium, Industrieweg 14-16, 9403 AA Assen 
Tijd  : 19.30 tot 22.00 uur 

 

We beginnen de avond met het thema: “Democratisering van de economie”.  
Ingeleid door Alan Staples, gaan we kijken naar een documentaire van VPRO’s Tegenlicht over het 
Baskische stadje Mondragon, waar de overgrote meerderheid van de bevolking in coöperaties werkt. 

Een inspirerende film over solidariteit en succes in harde economische tijden. Een verhaal over hoe 
het anders kan. 
 

Vervolgens willen we jullie graag enthousiast maken voor de SP-scholing ”Heel de Mens”. Heel de 
Mens is het beginselprogramma van de SP. Er is door het scholingsteam een cursus ontwikkeld: 
Politieke basisvorming Heel de mens, verdeeld in 12 thema’s.  
Thema’s zijn bijvoorbeeld: de kernvisie van de SP, een samenwerkende maatschappij, een eerlijk 
delende maatschappij en een democratische maatschappij. 
Het doel van de scholing is om met de leden de thema’s grondig door te nemen en eensgezind onze 
politieke visie te versterken. De thema’s worden behandeld vanuit de lokale invalshoek.  

Aly Joustra zal het een en ander toelichten. 
 
Tot slot: de actiegroep is bezig met het op poten zetten van de landelijke actie: “Zorg voor elkaar”. 
Voor deze actie is ook alle hulp welkom. 
 
“Blijf niet mokkend aan de kant staan 
Stel een daad en toon je moed 
Laat je woede hand in hand gaan 
Met het goede wat je doet” 

Karel Glastra van Loon 

 

 
Namens het bestuur SP Assen, 
Dirk Visser, voorzitter 

 

 

 

 

Kijk op www.sp.nl 


