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De Klare Taal Bokaal voor Julian van de Kraats

Nieuws om trots op te zijn deze maand, uit onverwachte hoek: op dinsdag 11 
oktober ontving onze fractievoorzitter Julian een prijs uit handen van de Harm 
Keuning, fractievoorzitter van de ChristenUnie: de Klare Taal Bokaal! 

Een blijk van waardering voor zijn heldere 
en duidelijke bijdragen aan de debatten in 
de gemeenteraad die de ChristenUnie in 
Leiden jaarlijks uitreikt.

Verslag opening expositie Speerpunt De Kunst en politiek cafe

Op vrijdag 7 oktober hadden we in de SPeer “een double bill”. De avond begon met 
de opening van een nieuwe tentoonstelling, georganiseerd door SPeerpunt De Kunst 
onder de naam Under circumstances, met werk van de Amerikaanse kunstenaars Phil
Denise Smith en Candyce Brokaw. Verslag door Klawa Koppenol.

Onze vaste ‘kunstleverancier’ Huib van den 
Wijngaard gaf een interessante inleiding op
hun werk. Phil Demise Smith (geboren in 
1947 in de Bronx) is onder meer dichter, 
musicus en schrijver. Toen zijn baan als 
leraar voor moeilijk opvoedbare kinderen 
werd wegbezuinigd, was het moeilijk 
overleven in de neoliberale Amerikaanse 
omstandigheden zonder pensioen en 
zonder sociaal vangnet. Mijn schilderwerk 
is een uitbreiding van mijn Universe, het 
ene gedicht dat ik schrijf in de vorm van 
mijn leven. Vaak schilder ik mezelf een 
hoek in en probeer dan een uitweg te 
creëren. Phils werk is vaak tentoongesteld 
in de VS en Europa, zoals in het Musée de 
la Création Franche nabij Bordeaux. Nu dus
in Leiden, bij de SP. 
Candyce Brokaw is een New Yorkse 
overlever van geweld en misbruik. Op haar 
38ste stortte ze in en begon obsessief te 
tekenen. Ophouden kan ze sindsdien niet 
meer. In 1997 was ze een van de 
oprichters van de Survivors Art Foundation 
om contact te maken met anderen in 
soortgelijke, stille werelden en hen een 
stem te geven. Mijn monsters liggen nog 
op de loer, maar mijn schilderkunst helpt 
ze op afstand te houden,’ zegt ze over haar
werk. 
Prachtige tekeningen, die overigens ook te 
koop zijn, de opbrengst gaat voor 100% 
naar de kunstenaars zelf. Kom eens kijken 
in ons partijgebouw!

De tweede helft van de avond werd 
verzorgd door oud-bestuurslid van de SP 
Leiden Jasper Maassen. Hij is opgeleid als 
amerikanist en is hoofdredacteur van de 
website verkiezingenvs.com, waarop het 
laatste nieuws over de Amerikaanse 
verkiezingen op de voet wordt gevolgd. 
Aan de hand van curieuze wetens-
waardigheden gaf hij in vogelvlucht een 
overzicht van de Amerikaanse presidenten 
tot nu toe. Zeven presidenten hadden een
speciale band met Leiden omdat zij directe 
afstammelingen waren van de grondleggers
van de Amerikaanse staat, de Pilgrim 
Fathers, die zich aan het begin van de 17e 
eeuw in Leiden verzamelden voordat ze 
scheepgingen naar het Nieuwe Continent. 
En hoewel ze politiek gezien tegenstanders 
zijn, zijn George W. Bush en Barack Obama
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verre achterneven! Vervolgens gaf Jasper 
uitleg over het Amerikaanse verkiezings-
systeem, dat behoorlijk complex in elkaar 
zit. Dat komt omdat de staten binnen de 
VS een veel belangrijkere rol innemen dan 
we van buitenaf denken. In feite zijn de 
Verenigde Staten een samenraapsel 
van 50 staten (en een district). De federale
overheid die daar boven staat wordt door 
velen, vooral van Republikeinse zijde, dan 
ook als de vijand beschouwd. Het 
kiessysteem met verschillende manieren 
van kiezen (de caucus en de primary, 
iedere staat kiest zijn eigen voorkeur) en 
kiesmannen zorgt er echter wel voor dat er
een evenredige vertegenwoordiging is van 
de drukke steden (waar voornamelijk op de
Democraten wordt gestemd) en het 
dunbevolkte platteland (van oudsher de 
achterban voor de Republikeinen). Over het
algemeen zijn de Amerikanen dan ook 
tevreden over hun indirecte kiesstelsel,
omdat met de uitslag het hele land wordt 
gehoord. Het Congres, bestaande uit de 
Senaat en het Huis van Afgevaardigden, 
levert de kiesmannen, die hun stem 
kunnen uitbrengen op de
presidentskandidaat. Hoewel de VS vele 
partijen kennen (zelfs een viertal 
socialistische partijen, in een land waar 
socialisme bijna een scheldwoord is! Het 
zijn wel heel erg kleine partijtjes), gaat het
in de presidentsverkiezingen altijd om de 
kandidaten van de Republikeinse en de 
Democratische partij, omdat zij veruit de 
meeste stemmen krijgen. Bij de 
Democraten heeft Hilary Clinton de 
verkiezingen voor het kandidaatschap naar 
het schijnt op eerlijke wijze gewonnen van 
Bernie Sanders. Deze senator uit Vermont 
(“Met het charisma van een aardappel”, 
aldus Jasper) heeft het toch heel ver weten
te schoppen, zeker voor iemand die zichzelf
openlijk een socialist noemt. Dit komt 
omdat de inkomensongelijkheid in de 
Verenigde Staten steeds groter wordt. Zo 

maken de jongeren er zich grote zorgen 
om de toekomst: een gemiddelde 
universitaire opleiding kost zo’n 400.000
dollar, maar na het afronden ervan is er 
zeker sprake van baangarantie. Ze zitten 
dus de rest van hun leven met een 
verstikkende studieschuld opgescheept. 
Ook ter rechterzijde heeft een populist als 
Trump de voorverkiezingen kunnen winnen,
omdat veel Amerikanen wel heil zien in zijn
xenofobe oplossingen, zoals het plaatsen 
van een muur tussen Mexico en de 
V.S. Om de instroom van migranten tegen 
te gaan. Wat dat betreft kan hij goed 
vergeleken worden met Wilders in 
Nederland.

Hoewel Hilary Clinton ook een hoop 
kwalijke zaken op haar kerfstok heeft, is 
het voor Nederland en de rest van de 
wereld toch te hopen dat zij de 
presidentsverkiezingen in november zal 
winnen, aangezien het niet verstandig is 
om een impulsieve man als Trump de 
controle te geven over het Amerikaanse 
kern-koppenarsenaal. Bij een werkbezoek 
aan het leger schijnt hij gevraagd te 
hebben: “Waarom gebruiken we die dingen
eigenlijk niet? Ze staan hier maar stof te 
vangen!”, aldus Jasper.

Jasper deed nog een experiment met het 
publiek in de zaal om te illustreren hoe het
systeem van kiesmannen en kiesdistricten 
werkt. Hoewel het experiment niet 
helemaal slaagde, was dit een lollig 
intermezzo. Het is goed te merken dat 
Jasper tegenwoordig voor de klas staat! Al 
met al hadden we weer een gezellige en 
leerzame avond in de SPeer. 

De spreker voor het politieke cafe van 
november is al bekend, dit wordt SP-
oudgediende Remi Poppe. Wees welkom!
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Politiek café: “Woede in daden omzetten is best lekker”

Op 4 november ontvangt de SP Leiden milieuactivist en oud-Tweede Kamerlid voor 
de SP Remi Poppe in het politiek café. Remi Poppe is al van de partij sinds de 
oprichting in 1972. Van 1978 tot 1994 was hij SP-fractievoorzitter in de 
gemeenteraad in Vlaardingen. In dat jaar werd hij samen met Jan Marijnissen 
gekozen tot lid van de Tweede Kamer, en hij zou dat blijven tot 2010. In het 
afdelingsbestuur van de SP-afdeling Vlaardingen treedt hij tegenwoordig op als 
adviseur.

Vanaf de lagere school, slechts 
onderbroken door militaire dienst, heeft 
Poppe (1938) een leven lang gewerkt: als 
hovenier, matroos op de kustvaart, 
havenarbeider, kunstschilder.
Poppe is een van de eerste en beroemdste 
milieuactivisten van Nederland. In 1969 
was hij mede-oprichter van het Centraal 
Aktiekomitee Rijnmond, dat samen met de 
werknemers de strijd aanbond tegen een 
ongezond werk- en leefklimaat. Hij maakte 
naam als de milieudetective van Nederland
door vervuilers te ontmaskeren, waaronder
Booy Clean en Zegwaard. Voor een groot 
deel deed hij dat met het SP 
MilieuAlarmteam, opgericht in 1989.

Over zijn unieke speurmethode schreef 
Karel Glastra van Loon het boek De Poppe-

methode. Milieu-activist Remi Poppe 
ontmaskert de grote vervuilers (1995).
 Vanaf 1994 hield hij zich in de Tweede 
Kamer bezig met Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, Milieu, en Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (met Krista van 
Velzen). Ook als Kamerlid bleef Poppe op 
en inspireert hij zijn eigen SP-afdeling 
Vlaardingen en nu dus ook SP-afdeling 
Leiden!

IEDEREEN WELKOM! VRIJDAG 4 
NOVEMBER, 20.00 U.

ZAAL OPEN 19.30 U. SP LEIDEN, 
MARNIXSTRAAT 18.

Even voorstellen: Sander Sauvé!

Heeft U zich ook wel eens afgevraagd: wie zijn de mensen die rondlopen bij de SP in 
Leiden eigenlijk? Hieronder trapt onze nieuwe voorzitter deze nieuwe rubriek af!

Sinds 16 
september ben ik 
uw nieuwe 
voorzitter. 
Inmiddels ben ik 
bijna tien jaar lid 
van de SP, en 
meteen vanaf het 
begin ben ik actief 
voor SP Leiden. Ik 

ben trots op onze afdeling en wat wij voor 
elkaar hebben gekregen in de afgelopen 
jaren, zowel in de oppositie als nu in de 
coalitie. Samen met u zet ik me er graag 
voor in dat wij zowel lokaal als landelijk 
mensen in beweging brengen, zodat we 
ervoor kunnen zorgen dat Nederland weer 
fundamenteel een fatsoenlijk land wordt 
met goede voorzieningen.
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Helpt u mee met folders verspreiden voor het Nationaal Zorgfonds?

De SP heeft van het oprichten van een Nationaal Zorgfonds haar belangrijkste 
verkiezingsthema gemaakt. Eén verzekeraar in plaats van tientallen verschillende.   
Het afschaffen van het eigen risico. Dit zijn de voornaamste doelen. 

Om onze boodschap te verspreiden hebben
we uw hulp hard nodig.

De folder waarmee we deze maanden tot 
de verkiezingen de aandacht trekken heeft 
al veel effect gehad. Sinds de zomer zijn er
al meer dan 180.000 mensen geweest die 
op papier of online hun steun hebben 
gegeven aan deze plannen.

Alle leden die voorheen voor ons folders 
huis-aan-huis hebben bezorgd zijn 
inmiddels benaderd. Maar misschien heeft 
u nog niet eerder gefolderd, en spreekt dit 

Nationaal Zorgfonds u dan ook heel erg aan
en wilt u de folder in uw eigen buurt ook 
verspreiden.

Wilt u ons helpen de boodschap te 
verspreiden: meld u zich dan bij 
foldercoördinator Dirk van den Berg, op 06 
549 222 38, of dirkvdberg.sp@gmail.com. 
Samen spreken we een buurt of wijk af die 
u zelf kunt bezorgen.

Samen kunnen wij het Nationaal Zorgfonds
tot een success maken.

Groen bestemmingsplan Oostvlietpolder een feit!

De raad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder. 
Deze polder is al vele jaren onderdeel van een debat in Leiden. De SP heeft altijd 
gestreefd naar het behoud van een groene Oostvlietpolder. De Leidse SP-fractie is 
verheugd dat de laatste formele stap voor een groene toekomst van de 
Oostvlietpolder, de vaststelling van het bestemmingsplan, heeft plaatsgevonden. 

Het debat over de Oostvlietpolder is de 
laatste weken weer volop gevoerd, mede 
door de vele reacties van 
belanghebbenden. De SP heeft met zoveel 
mogelijk van deze mensen gesprekken 
gevoerd over de toekomst van de polder, 
om een zorgvuldige afweging te kunnen 
maken. Naar aanleiding hiervan heeft de 
SP een amendement van het CDA 
gesteund, zodat de aanwezige 
melkveehouder zijn bedrijfsvoering kan 
voortzetten.

De Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA)
heeft zich tot de raad gewend met het 

verzoek om ruimte voor volkstuinen die in 
het verleden verloren is gegaan, volledig, 
een op een te compenseren in de 
Oostvlietpolder. SP raadslid Han Dirks: ‘De 
SP steunt deze ambitie, vindt het dan ook 
goed dat er meer ruimte komt voor 
volkstuinen in de polder, maar had graag 
nog meer grond voor dit doel bestemd in 
het bestemmingsplan’. Helaas was hiervoor
onvoldoende politieke steun in de 
gemeenteraad. Gesprekken over 
compensatie elders in Leiden zijn nog 
gaande met het college, de uitkomsten 
daarvan worden op de voet gevolgd door 
de SP.  
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Agenda

Zaterdag 22 oktober: Demonstratie 
tegen TTIP en CETA. Amsterdam, 
Museumplein, 13:00–16:00.

Zaterdag 5 november: Zorgfondsactie. 
Rijnsburg, 11:00–13:30.

Zaterdag 12 november: Actie Zorgfonds. 
Markt Leiden, 12:00–16:00.

Aanmelden is mogelijk bij Dirk van den 
Berg (contactgevens: zie onder). 

Check de website voor updates!

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 

Antoine Theeuwen, 0715215130,
antoine.theeuwen@gmail.com

Natalie Wanga, 0647213123,
nwanga@tomaatnet.nl

Duo-gemeenteraadsleden:
Thomas van Halm, 0615699659, 
thomas-tennisser@hotmail.com

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

Rood:  
Thomas van Halm, zie boven

Hulpdienst: 
hulpdienstspleiden@gmail.com,
0646653316

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

Bestuur

Voorzitter:
Sander Sauvé, 0630731040, 
alex.sauve@gmail.com

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, zie linkerkolom

Ruben Verhasselt, ledenbezoek, politiek café, 
SPeerpunt de Kunst, 0715131972,  
ruben.verhasselt@scarlet.nl

Mustafa Küs

Antoine Theeuwen, zie linkerkolom

Maarjolijn Theunisz, ledenbezoek buitengebieden
0629340307, maarjolijn@gmail.com

Klawa Koppenol, communicatie
0648125509, klawa.koppenol@gmail.com

Gabriël Theunisz, ondersteuning 
organisatiesecretaris, contactgegevens zie
Maarjolijn Theunisz

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

Kopij is welkom en dient op dinsdag 8 
november 2016 door ons ontvangen te zijn.
Stuur deze naar kopijoverderooie@gmail.com of 
naar ons partijpand op de Marnixstraat!
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