
Over de R ie
Afdelingsbijlage van de SP in Leiden

Jaargang 16
Nummer 3 / Maart 2016

SPeerpunt de Kunst op 1 april: 
The free voice of labor 

In dit nummer: 

SPandoek!
The Free Voice of Labor

Heimwee
SP zegt nee tegen associatieverdrag met Oekraïne!

Nieuw duolid SP Leiden

Bezorger: indien onbestelbaar, graag retour naar Marnixstraat 18, 2316 EN Leiden



SPandoek!

We kunnen weer naar de stembus: op 6 april spreekt de Nederlandse kiezer zich in 
een referendum uit over het associatieverdrag met de Oekraïne!

Natuurlijk, liever hadden we een vroeg-
tijdige (maar hoognodige!) stem moeten 
uitbrengen voor de tweede kamer van ons 
knusse parlement..maar toch, middels dit 
referendum heeft U een stem in het 
sluipende proces van uitbreiding van de 
Europese Unie. Ga stemmen zou ik dus 
zeggen! Verder in deze Over de Rooie: een 
aankondiging voor het politiek café, 

met het verhaal van de Joodse anarchisten 
in de Verenigde Staten. En wie had gedacht 
dat iets of iemand ons heimwee zou 
kunnen bezorgen naar het aloude 
belastingsaangifte programma? Geen 
probleem voor het huidige kabinet: dat 
speelt het klaar! 

De redactie

The Free Voice of Labor

Op vrijdag 1 april wordt in het politiek café van SP Leiden de Engelstalige 
documentaire  The Free Voice of Labor van Steven Fischler en Joel Sucher vertoond. 
De film brengt het verhaal van de Joodse anarchisten in de Verenigde Staten. In 
1890 werd daar het Jiddische blad Freie Arbeiter Stimme opgericht, dat tot 1977 zou 
blijven verschijnen. De laatste redactieleden, oud maar ongebogen, vertellen over 
hun roerige sociale strijd, hun onderlinge trouw en hun voortgaande optimisme. 

De film bevat prachtig oud materiaal in het 
Jiddisch, ondertiteld in het Engels, en wordt 
ingeleid door Ruben Verhasselt. 

In de inleiding speciale aandacht voor een 
Parijse correspondent van de Freie Arbeiter 
Stimme, de dichter Sjolem Schwartzbard. 
Op 25 mei 1926 schoot hij midden op 
straat de beruchte Oekraïense nationalist 
Petljoera dood, die in de periode 1917-
1920 had gediend als legeraanvoerder, 

minister van oorlog en regeringsleider van 
de onafhankelijke republiek Oekraïne.

Het programma begint om 20.00 uur, zaal 
open en de koffie staat klaar vanaf 19.30 
uur.

Iedereen welkom!
Vrijdag 1 april vanaf 19.30 u.  
SP Leiden, Marnixstraat 18, Leiden

Heimwee

Iedereen die belastingaangifte 2015 wil doen of moet doen weet inmiddels dat je dat 
alleen online kan doen, via Mijn Belastingen, of via de app. Het vrij te downloaden 
aangifteprogramma bestaat niet meer. Is dat nou een vooruitgang of weer zo’n 
ballonnetje van staatssecretaris Wiebes?

Nee, zeg ik, geen vooruitgang. Vroeger  
had je het programma op je PC, je kon op 
je gemak de aangifte invullen, je hoefde 
niet online te zijn. Dat moest pas wanneer 
je de aangifte echt ging versturen. Nu, 
moet je online inloggen…, en dat is niet 
altijd raak nu Wiebes maar 40.000 
inlogmogelijkheden heeft aangeschaft.  
Geen probleem zegt u? Nee, misschien niet 
wanneer  je als individu je eigen aangifte 
invult, je probeert het gewoon een 
kwartiertje later weer. Maar als vrijwilliger 
bij de Leidse SP hulpdienst die, met nog 4 
andere collega’s samen, per dag 50 tot 60 

brave burgers met hun aangifte helpt is het 
een ander verhaal. Als dan 5 mensen niet 
kunnen inloggen, loop je in een keer achter 
de feiten en de tijd aan!

En als het wel lukt om in te loggen met de 
digid code van de cliënt, kom je de raarste 
dingen tegen. Ik noem een voorbeeld: voor 
een (echt)paar of stel log je in met de code 
van nr. 1, daarna met de code van nr. 2. 
Oké, denk je dan, nu kan ik verder… mis 
poes. Je moet opnieuw inloggen met de 
code van nr. 1 voor dat je echt aan de 
aangifte kan beginnen. En besluit de cliënt 
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de aangifte te versturen dan moet je weer 
inloggen met nr. 1 en nr. 2. Bent u er nog? 
Ja, dus 5 maal inloggen!! In het oude 
programma log je 2 keer in, alleen bij het 
versturen.

En dan die verkapte bezuiniging die 
volgens velen in het nieuwe programma zit. 
Veel ouderen, en ook chronisch zieken  
maken gebruik van de service die de Leidse 
SP hulpdienst biedt om op kantoor of via 
een huisbezoek aangifte te doen. Dat is 
een doelgroep die gemiddeld  vaker  hoge 
zorgkosten heeft, waardoor ze bij het 
aangifte doen vaak in aanmerking komt  
voor een tegemoetkoming in de specifieke 
zorgkosten. In het oude programma was,  
naast de eventuele belastingteruggave, 
zichtbaar of de cliënt in aanmerking kwam 
voor die tegemoetkoming en hoe hoog die 
dan wel was. In het nieuwe programma is 
dat compleet verdwenen. Navraag via de 
belastingtelefoon leverde slechts 
medewerkers die het met mij eens waren 
dat de tegemoetkoming niet zichtbaar was 
in het programma..en die, en dat is 
natuurlijk veel erger, simpelweg niet 
konden aangeven of de aangifteplichtige 
daar nog recht op had! Onzekerheid troef, 

ik weet dus niet wat ik tegen de mensen 
moet zeggen. Vorig jaar, kwam u wel in 
aanmerking, maar nu??? 
Natuurlijk heb ik in de toelichting op de 
belastingdienstsite gekeken en heb ik 
kunnen zien dat cliënten mogelijk wel in 
aanmerking komen voor die 
tegemoetkoming! De voorbeeldberekening 
is echter zo ingewikkeld dat ik dat 
onmogelijk voor elke cliënt ter plekke kan 
doen, dus de onzekerheid blijft en de cliënt 
gaat er vanuit dat het wel niets zal worden: 
‘ze zijn toch alsmaar aan het bezuinigen’.  
Deugt er nou helemaal niets aan het 
nieuwe programma? Natuurlijk wel. De 
opmaak ziet er goed uit, de groepering is 
goed, het (ingewikkelde) gedoe met 
drempels is overzichtelijker, de uitleg is 
bijna altijd duidelijk en het printprogramma 
is prima. Maar toch, als je veel cliënten 
achter elkaar helpt is het bewerkelijker dan 
het oude programma. Zuinigheid is niet 
altijd alles, het moet ook werkbaar zijn.

Ben benieuwd wanneer dat ballonnetje 
knapt. 

Paul Day, coördinator SP Hulpdienst Leiden, 
0646653316

SP zegt nee tegen associatieverdrag met Oekraïne!

Het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne 
komt er aan op 6 april. SP-Kamerlid Harry van Bommel  noemt het referendum 'een 
geweldige kans voor burgers om zich uit te spreken over de toekomst van de EU.'

Volgens Van Bommel zou de EU eerst de 
crisis in eigen huis op moeten lossen in 
plaats van de vlucht naar voren te kiezen: 
'Het is nog heel spannend wat er gaat 
gebeuren met Griekenland en het Verenigd 
Koninkrijk binnen de EU. Ondertussen 
kampt Europa met een vluchtelingencrisis 
en nemen de armoede en ongelijkheid op 
het continent  toe.' Alle reden om een 
duidelijk geluid te laten horen: nee tegen 
het associatieverdrag met Oekraïne. Het 
associatieverdrag heeft indirect bijgedragen 
aan het ontstaan van de burgeroorlog in 
Oekraïne en zal de stabiliteit en eenheid in 
het land ook in de toekomst niet ten goede 
komen. 

Het verdrag intensiveert de economische 
en politieke betrekkingen met Oekraïne op 
een moment dat de regering in Kiev 
verantwoordelijk gehouden wordt voor 

ernstige mensenrechtenschendingen en 
oorlogsmisdaden. Oekraïne heeft 
bovendien nog heel veel huiswerk te doen 
als het gaat om democratie, de 
fundamentele rechten van de mens en de 
rechtsstaat. Een associatieverdrag zou dan 
niet aan de orde moeten zijn.
Door het verdrag zal er nog meer geld naar 
het door corruptie geplaagde Oekraïne 
vloeien. Er zijn al miljarden van de EU naar 
Oekraïne overgemaakt, terwijl de kans 
aanzienlijk is dat EU-geld verdwijnt in de 
zakken van corrupte oligarchen. 

Een associatieverdrag betekent niet 
automatisch lidmaatschap van de EU, maar 
veel EU-lidstaten gingen Oekraïne wel voor. 
Feit is dat het verdrag in Oekraïne 
nadrukkelijk wordt opgevat als opstapje 
naar het EU-lidmaatschap. 
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Nieuw duolid SP Leiden

De SP Leiden heeft sinds kort een nieuw duolid voor de gemeenteraad, Thomas van 
Halm.
I
Thomas gaat de SP-fractie versterken in de 
vakcommissie voor Onderwijs en Samen-
leving, naast raadslid Ries van Walraven en 

duolid Mascha den Haan. Lees op de Leidse 
SP website een interview met Thomas.

Agenda

Vrijdag 1 april: Politiek café, vanaf 19:30 
in de SPeer.

Contactgegevens SP Leiden en omstreken:

Fractie

Fractievoorzitter:
Julian van der Kraats, 0615042822, 
jvdkraats.sp@gmail.com

Gemeenteraadsleden:

Han Dirks, 0628738588, 
han_dirks@hotmail.com

Alexandra van den Berg, 0625122322,
volkstuintje44@gmail.com

Ries van Walraven, 0657756366, 
ries.vanwalraven@planet.nl 

Natalie Wanga, 0647213123,
nwanga@tomaatnet.nl

Duo-gemeenteraadslid:
Mascha den Haan, 0643995102,
mwbdenhaan@gmail.com

Wethouder:
Roos van Gelderen, 0715165019, 
roosvangelderen@gmail.com

Rood:  
Jasper Maassen, 0624948066

Hulpdienst: hulpdienstspleiden@gmail.com,
0646653316

SP-kantoor: “de SPeer”
Marnixstraat 18, 2316EN Leiden,
0715219153 - www.leiden.sp.nl

Bestuur

Voorzitter:
Martine Marijt-Mergler, leiden@sp.nl

Organisatiesecretaris, ledenadministratie, 
Tribunebezorging:
Dirk van den Berg, 0654922238, 
dirkvdberg.sp@gmail.com

Penningmeester:
Erwin Tak, erwintak@tomaatnet.nl

Algemene bestuursleden:

Julian van der Kraats, zie linkerkolom
Han Dirks, wijkbezoek, zie linkerkolom
Ruben Verhasselt, ledenbezoek, politiek café, 
SPeerpunt de Kunst, 0715131972,  
ruben.verhasselt@scarlet.nl

Yvonne Geers
Mustafa Küs
Jasper Maassen, zie linkerkolom
Martien van der Meij
Sander Sauvé
Antoine Theeuwen
Maarjolijn Theunisz

Redactie Over de Rooie:
Tijmen Baarda, Simon de Jong, Inti Pelupessy, 
John Kettenis

Kopij is welkom en dient op dinsdag 5 april 
2016 door ons ontvangen te zijn. 
Stuur deze naar kopijoverderooie@gmail.com of 
naar ons partijpand op de Marnixstraat!
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