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SPandoek!

Het zal u vast niet ontgaan zijn Sylvana Simons wil de politiek in. De nieuwe politieke 
stroming DENK is sinds Mevrouw Simons zich erbij heeft aangesloten heden ten dage 
volop in het nieuws. Persoonlijk vindt ik het moeilijk om er een goed onderbouwde 
mening over te vormen. Temeer omdat ik het gevoel krijg dat men juist de 
verdeeldheid en verschillen opzoekt in de samenleving in plaats van de verbindingen.

Via een kennis hoorde ik dat het drietal van 
DENK in de aflevering van 'De wereld draait 
door' op 18 mei te zien waren geweest. Na 
het bekijken van deze aflevering kreeg ik 
de indruk dat deze mensen boos zijn en 
zich verongelijkt voelen, wellicht terecht,  
maar daar kan ik moeilijk over oordelen. 

Bij een stroming als deze bekruipt mij altijd 
een wij en zij gevoel. Ineens is het niet 
meer wij en ons, maar hun en zij. De 
verschillen worden in het voetlicht 
geplaatst, er wordt een lijn in het zand 
getekend en voordat je er erg in hebt 
wordt je in een hokje geplaatst, gewoon 
omdat je bijvoorbeeld een mening hebt 
over iets. 

Maar ik voel me helemaal geen “witte 
Christelijke Nederlander” tegenover een 
“buitenlander”, zo heb ik me nooit gevoeld, 

en ik wil ook zeker niet in zo'n hokje 
geplaatst worden!

Ik zie en zoek liever verbindingen tussen 
en met mensen. Gooi daar religie, politiek 
en een berg van verschillende meningen bij 
en het wordt al een stuk ingewikkelder, 
maar de verbindingen zijn altijd wel te 
vinden. We zijn tenslotte allemaal mens en 
daar heeft politieke voorkeur, afkomst, 
geloof, geslacht, of huidskleur niets mee te 
maken.  

Dit is de duit die ik in het zakje doe, 
gewoon omdat het nog steeds kan en mag 
om te denken en je mening te uitten in dit 
land.

Simon de Jong

Politiek Café met Inez Staarink

Het politiek café van SP Leiden ontvangt op vrijdag 8 juli 2016 Inez Staarink. Zij stelt 
zich kandidaat voor de eerstkomende parlementsverkiezingen. Op 8 juli komt ze haar 
stad- en regiogenoten vertellen waarom. Ze maakt dan duidelijk wat ze tot nu toe als 
SP-beleidsmedewerker natuur, landbouw, voedsel en dierenwelzijn heeft gedaan in 
Den Haag. En ze licht graag toe hoe zaken gaan in de Tweede Kamer en wat de SP 
daar doet op groene thema’s.  

Het programma begint om 20:00, zaal 
open om 19:30. 
 
Inez Staarink studeerde geschiedenis in 
Leiden en woont sinds begin deze eeuw in 
De Kooi. Vanaf 2009 werkt ze voor de SP in 
de Tweede Kamer. Ze heeft daar de 
afgelopen jaren van alles bereikt: niet 
alleen loodste ze de initiatiefwet voor een 
verbod op het houden van nertsen voor 
hun bont door het parlement. Ze schreef 
ook initiatiefnota’s over de melkveehouderij 
en over fiets- en wandelbeleid op haar 
naam, en een amendement over 
biologische landbouw. Eerder zette ze zich 
bij ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie 
HIVOS in tegen armoede, ongelijkheid, 

discriminatie, machtsmisbruik en 
milieuvervuiling.
‘De bio-industrie hoort niet thuis in een 
beschaafd land.’
‘Zorg moet weer voor de mensen worden. 
Schaf de marktwerking in de zorg af.’
‘Nederland telt 420.000 kinderen in 
armoede. Ondertussen stijgt het aantal 
miljonairs. Dan is er iets goed mis in dit 
land.’
‘Natuur is de basis van ons bestaan. We 
moeten de natuur dan ook ten minste net 
zo goed achterlaten als we haar 
aantroffen.’

Kom van gedachten wisselen met onze 
Leidse kandidaat!
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Landelijke actie voor het nationale Zorgfonds

Vorige maand heeft u in de Tribune al uitgebreid kunnen lezen over de nieuwe, 
landelijk groot opgezette actie om te pleiten voor een nationaal Zorgfonds. Ook 
kreeg u de Spanning erbij bezorgd, die meer inging op de achtergronden van dit 
plan.

In de afdeling Leiden willen we hier ook 
uitgebreid mee aan de slag. Daarbij is hulp 
van vele anderen heel erg nodig. Denkt u 
hierbij aan mensen die zelf in de zorg 
werken, zoals artsen, verpleegkundigen, 
apothekers, fysiotherapeuten, psychologen, 
psychiaters, etc.

Of u nu in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, De Zilk, Hillegom, Lisse, 
Sassenheim, Warmond of Voorhout woont, 
we willen graag met iedereen in contact 
komen die zich aan deze grote 
zorgcampagne wil verbinden. De actie gaat 
lang duren, tot na de jaarwisseling in 2017.
Bent u zelf misschien zorgverlener, en staat 
u achter het idee van een nationaal 
Zorgfonds? Laat het ons weten! Hoe meer 
mensen meedoen, hoe sterker we staan.
.
In de Tribune heeft u het adres van de 
website gezien waar u uw steun kunt 
toezeggen. www.nationaalzorgfonds.nl. 
Wilt u meedoen aan komende acties van de 
Leidse afdeling? Meld u dan aan op 
leiden@sp.nl ! We gaan folders 
verspreiden, op een aantal markten (wie 

weet bij u in de buurt!), een keer langs de 
deuren, een discussieavond organiseren 
waarvoor iedereen die wil wordt 
uitgenodigd. Of heeft u zelf een ander goed 
idee? Geef het aan ons door!

Heeft u geen internet, maar wilt u wel 
meedoen? Bel dan met het nummer 
achterop deze Over de Rooie, 071 521 91 
53. Krijgt u niemand aan de telefoon, 
spreek dan alstublieft het 
antwoordapparaat in.

De afdeling Leiden wil de boodschap van 
een nationaal Zorgfonds bij zoveel mogelijk 
mensen in onze regio verspreiden. Onze 
Zorg-krant is daarvoor bedoeld, om huis-
aan-huis in de brievenbus te doen. Wie nog 
niet eerder gefolderd heeft maar hiervoor 
graag een paar straten huis-aan-huis wil 
bezorgen, graag! Bel hiervoor met 
bestuurslid Dirk van den Berg 
(0654922238). Heeft u vaker geholpen met 
folderen? Dan krijgt u nog apart bericht.

Het bestuur van SP Leiden en omgeving
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In memoriam: Pieternel De Zwart – Honders

Op 17 mei 2016 is op 89-jarige leeftijd te Rhenoy overleden
 Pieternel De Zwart – Honders

De grondlegster van de SP-afdeling Voorschoten

Pieternel is in de 70’er jaren zowel in 
Voorschoten als in Leiden een boegbeeld 
van de SP. Ze wordt SP-lid door haar in 
Wageningen studerende zoon, die de 
Tribune mee naar huis brengt. Als ik bij 
haar op ledenbezoek kom (Voorschoten 
valt dan nog onder de afdeling Leiden), wil 
zij meteen de handen uit de mouwen 
steken. En hoe … Ze wordt mede-
organisator van de actie tegen de 
Kalkarheffing, waarbij uit verzet tegen de 
bouw van een kerncentrale in Kalkar 
geweigerd wordt om een toeslag op de 
energierekening te betalen. Pieternel helpt 
ook de actie tegen de milieubelasting te 
organiseren. Honderden buurtbewoners 
halen in hun wijken de acceptgirokaarten 
van het Hoogheemraadschap Leiden op. Dit 
is een protest tegen de milieubelasting 
voor particulieren, terwijl de industrie 
vrijuit loost. “Geen belasting op ontlasting” 
en “Schoner produceren zullen we ze 
leren”, staat op de spandoeken van 
MiieuAktiecentrumNederland (MAN), 
waarmee Pieternel het Rijnlandshuis 
betreedt. In Voorschoten organiseert ze de 
‘boileractie’. De gemeentelijke Woning-
stichting in Voorschoten wil de huur van 
boilers afschaffen en de huurders 
verplichten deze te kopen. Een storm van 
protest steekt op. De Hulp- en Informatie-
dienst van de SP onder aanvoering van 
Pieternel richt een comité op. Uiteindelijk 
gaat de woningstichting door de knieën en 
mogen de bewoners hun boiler blijven 
huren. 

Ook de onterechte huurverhogingen eind 
jaren '70 in Vlietwijk bestrijdt Pieternel. 
Hier staan drie flats, waarvan er één (de 
meest oostelijke) actie onderneemt. 
Gesteund door de SP Hulp- en 
Informatiedienst weigeren de bewoners 
akkoord te gaan. Het resultaat mag er zijn, 
want in deze flat komt er uiteindelijk geen 
huurverhoging, terwijl de andere twee dat 
wel krijgen.

In 1980 staat zij aan de wieg van het 
Voorschotense buurthuis De Boschbloem. 
Naast haar drukke gezin (moeder van vier) 
is zij lid van de Wereldwinkel, geeft 
Nederlandse les aan Koerdische vrouwen 
en muziekles aan kinderen. Met haar 
originele pentekeningen versiert zij het 
inlegvel van de Tribune en het 
verkiezingsprogramma van Leiden. Als Cor 
en ik samen op pad zijn voor de SP, past ze 
op onze kleuters. Ook als zij uit 
Voorschoten verhuist, blijft zij een actief 
SP-lid.

Pieternel, we zijn je heel dankbaar voor 
alles wat je hebt betekend voor ons 
persoonlijk en voor de SP,

Fenna Vergeer
Cor Vergeer
Gerard Harmes

4



Wanneer is de nacht ten einde?

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: 
Hoe kun je het moment bepalen 

waarin de nacht ten einde is en de dag begint? 

Is het ´t moment als je uit de verte 
een hond van een schaap kunt onderscheiden?, 

vroeg één van zijn leerlingen. 
Nee, zei de rabbi. 

Is het als je van verre 
een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?, 

vroeg een ander. 
Nee, zei de rabbi. 

Maar wat dan?, 
vroegen de leerlingen. 

Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken 
en daarin je zuster of je broeder ziet. 

Wanneer je dat niet kunt zien, is het nog steeds nacht. 

(Chassidisch verhaal, suggestie van Corrie Koolmoes)
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Agenda

Vrijdag 8 juli: Politiek café met Inez 
Staarink. Aanvang: 20:00 uur (zaal open 
19:45 uur), 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-gemeenteraadsleden:
Mascha den Haan, 0643995102,
mwbdenhaan@gmail.com

Thomas van Halm

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