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SPandoek!

De stemming is achter de rug, de uitslag bekend! Heeft u ook zo genoten op de 
referendum-avond? 

In ieder geval valt te hopen dat er dit keer 
meer met het overduidelijke NEE wordt 
gedaan dan bij vorige referenda! Afijn, in 
deze Over de Rooie kunt U zich in ieder 
geval bijlezen over het Politiek Café van 1 
april (met een bijpassend thema!)...Heeft u

trouwens onze nieuwe markt cq campagne 
kraam, te zien op de voorpagina, al in 
levende lijve mogen aanschouwen? Zo niet,
kom dan eens mee folderen!

De redactie

Verslag: The Free Voice of Labor

Tijdens het politiek café Van vrijdag 1 april gaf bestuurslid Ruben Verhasselt vanuit 
zijn professionele achtergrond als vertaler van het Hebreeuws en docent Jiddisch 
een interessante lezing tegen de achtergrond van het referendum over het 
Associatieverdrag met Oekraïne.

Hij schetste daarin de gebeurtenissen in  
de jaren 1917-1920, tijdens de Oekraïnse  
burgeroorlog. In die periode werden veel 
pogroms – klopjachten op Joodse bewoners
- uitgevoerd. Met name eenheden van het 
conservatieve Witte en het nationalistische 
Groene leger waren hier verantwoordelijk 
voor. Ruben illustreerde de impact van de 
pogroms op de Joodse bevolking met 
enkele hartverscheurende gedichten van de
Jiddische dichter Itzik Manger (1901-
1969).

De leider van het Groene leger en tijdelijk 
ook hoofd van de Oekraïense staat, Symon 
Petljoera wordt tegenwoordig door zo’n 
beetje alle Oekraïense politici vereerd als 
de grondlegger van het land. De huidige 
president Porosjenko kondigde in zijn 
inaugurele rede in 2014 bijvoorbeeld aan 
dat Petljoera op grootse wijze geëerd zal 
worden bij de herdenking van het 100-jarig
jubileum van de Burgeroorlog in 2017. Wat 
daarbij zorgvuldig verzwegen wordt is dat 
bijvoorbeeld bij een pogrom in de stad 
Proskoerov (het huidige Chmelnitsky) 
binnen 3 uur 1500 tot 1600 Joden werden 
vermoord. Waar er in andere steden nog 
sprake was van moord en plundering, 
verbood de legerleider van deze pogrom 
het plunderen en gaf hij expliciet opdracht 
om zoveel mogelijk mensen te doden. 
Petljoera heeft deze legerleider niet 
veroordeeld.

Toen het Rode (bolsjewistische) leger de 
burgeroorlog won emigreerde Petljoera in 

eerste instantie naar Polen en vervolgens 
naar Parijs. Daar werd hij in 1926 op straat
vermoord door Sholem Schwartzbard, een 
Oekraïense anarchist, dichter en journalist, 
die zijn hele familie in de pogrom van 
Proskoerov was verloren. Na de aanslag gaf
Schwartzbard zichzelf aan bij de politie. Op
diverse Oekraïense sites wordt hij tegen-
woordig afgeschilderd als een spion van de 
Sovjet-Unie, in werkelijkheid was hij een 
anarchist die tot zijn daad werd 
geïnspireerd door de moord op een 
fascistische leider twee jaar eerder. Tijdens 
zijn proces werd Schwartzbard weliswaar 
niet vrijgesproken, maar zijn straf was 
minimaal. Van over de hele wereld ontving 
Schwartzbard steun, met name van 
anarchisten en Joden, die in hem een engel
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der wrake, of - in de woorden van Itzik 
Manger - zelfs een messianistische figuur 
zagen.

Opvallend is dat er door de huidige 
generatie politici met geen woord wordt 
gerept over de jodenvervolging door 
Oekraïense nationalisten tijdens de Burger-
oorlog. Inmiddels is de uitslag van het 
referendum over het associatieverdrag  
bekend en de Nederlandse bevolking heeft 
tegen gestemd. Laten we hopen dat 
Oekraïene in de komende jaren de kans 
krijgt om zijn wonden te helen, waarbij 
men in het land ook eerlijk naar het eigen 
verleden zal moeten omzien. In dat geval 
zal een mogelijke aansluiting bij de 
Europese Unie pas kans van slagen 
hebben. 

Na zijn relaas toonde Ruben nog een 
prachtige en zeer inspirerende 
documentaire over de anarchistische, 
Jiddischtalige krant Die Freie 
Arbeitersstimme uit New York, waar 
Sholem Schwarzbard de Parijse 
correspondent voor was geweest. De krant 
bestond van 1890 tot 1977. In de 
documentaire worden diverse redactieleden
geïnterviewd op de dag dat de redactie 
voor het allerlaatst bijeenkomt. Zij halen 
herinneringen op aan de periode voor de 
Eerste Wereldoorlog, toen het anarchisme 
onder Joodse immigranten hoogtij vierde. 

Gevlucht voor onderdrukking en armoede 
in het tsaristische Rusland kwamen ze in de
Verenigde Staten in niet minder 
erbarmelijke omstandigheden terecht. De 
meesten van hen maakten lange uren in de
zogeheten naaiateliers, waar ze net zo 
goed uitgebuit werden als in de Oude 
Wereld. Dit leidde tot een massale 
anarchistische beweging onder 
immigranten. De Joodse anarchisten waren
zeer goed georganiseerd, gingen met grote
regelmaat de straat op om te staken voor 
achturige werkdagen en meer loon. Naast 
hun eigen krant hadden zij hun eigen 
feesten en zelfs een lagere school, waar 
geen vast lesprogramma werd gehanteerd 
en er werd uitgegaan van de natuurlijke 
leergierigheid van de kinderen. De 
anarchisten streefden naar niets minder 
dan “absolute justice for all mankind”, zoals
één van de kwieke oudjes in de 
documentaire het verwoordt. Ook haalt hij 
de woorden aan van de Noorse 
toneelschrijver Henrik Ibsen: “Tie yourself 
to a star and fly with it”, met andere 
woorden: je moet een ideaal nastreven in 
het leven om op grote hoogte 
te kunnen komen. Nu maar hopen dat de 
leden van de SP-Leiden niet massaal 
overstappen op het anarchisme! 

Klawa Koppenol.

Speciale avond voor alle Tribune-bezorgers

Op vrijdag 29 april nodigt het bestuur alle bezorgers van de Tribune uit voor een 
avond om hen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren!

Alle Tribunebezorgers krijgen hiervoor nog 
een  persoonlijke uitnodiging. De avond 
begint om 20.00 in het partij-gebouw De 
SPeer aan de Marnixstraat 18 in Leiden.

Dirk van den Berg, Tribune-coördinator.

Kom naar het kamerdebat over het kernwapenverbod!

Op  28 april, vanaf 10.15 uur, wordt het voorstel van PAX om te komen tot een 
nationaal verbod op kernwapens, besproken in de Tweede Kamer. U kunt hier bij 
zijn.

De 45.000 handtekeningen onder het 
burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens, 
waaronder misschien wel die van u, gaven 
de Tweede Kamer een heel duidelijk 
signaal: kernwapens moeten Nederland uit!
Het Kamerdebat hierover is openbaar en 

PAX gaat voor een volle publieke tribune, 
zodat de Kamerleden de hete adem voelen.
Kom u ook? Lees alles hierover en het 
verdere verloop van de actie op 
nonukes.nl. Daar vindt u ook hoe u zich 
kunt aanmelden.
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Aanmelden is belangrijk; zo kan PAX u op 
de hoogte houden van eventuele 
veranderingen in het tijdstip. De agenda 
van de Tweede Kamer verandert soms op 
het laatste moment.

Campagneleider Krista van Velzen van PAX 
trapt - mede namens u, het Nederlands 
Rode Kruis en de ASN Bank - het debat af 
en roept de politiek ter verantwoording: 
Nederland wil niet langer leven met de 
dreiging van kernwapens en de mogelijke 

humanitaire consequenties. Kernwapens 
moeten weg!
Uw steun maakte dit burgerinitiatief 
mogelijk, dank daarvoor! Het is pas 
geslaagd als er een nationaal verbod op 
kernwapens is. Samen brengen we een 
verandering op gang en met uw steun 
blijven we hiervoor knokken.
Vriendelijke groet,

Krista van Velzen
Campagneleider Teken Tegen Kernwapens

Agenda

Nog geen data bekend. Check de website 
van de Leidse SP: leiden.sp.nl!

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 10 mei
2016 door ons ontvangen te zijn. 
Stuur deze naar kopijoverderooie@gmail.com of 
naar ons partijpand op de Marnixstraat!
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