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Op het moment van schrijven van 
deze column zit de campagne in 
haar laatste week. Wat de uitkomst 
volgende week ook mag zijn, één 
ding is zeker: het kampioenschap 
campagnevoeren hebben wij in 
Breda met een grote voorsprong 
gewonnen. 

Ondanks alle maatregelen en alle 
obstakels die in onze weg zaten, 
hebben we de afgelopen weken 
laten zien wat de kracht van de SP 
is. Elke zaterdag stonden we tijdens 
de campagne met een enthousiast 
team op straat. De andere dagen 
waren we bezig met plakken of 
flyeren. Het geeft zo veel energie 
om door Breda te kunnen rijden en 
in alle windstreken SP-posters te 
zien. Over ons kun je veel zeggen, 
maar niet dat we een luie partij zijn.

Mijn dank gaat gepaard met 
een diepe buiging naar al onze 
vrijwilligers. Of je nou geplakt hebt, 
geflyerd hebt, mensen gesproken 
hebt, of op een andere manier de 
SP en haar boodschap verkocht 
hebt: jij bent de reden waarom de 
SP zo speciaal is.  

Het liefst had ik jullie allemaal 
fysiek bedankt, op een gezellige 
uitslagenavond in een nog gezelliger 
café. Dat gaat nu niet. Ik hoop 
echter dat we elkaar binnenkort 
weer kunnen treffen, en de echte 
overwinning kunnen vieren, 
namelijk onze campagne. 

Oscar van Raak
Voorzitter SP Breda

UIT HET BESTUUR

OPINIE: ONLINE WINKELEN EN HET RAD 
maken vraag je je wellicht af. Ik las in het Januari-nummer 
van de SlagKracht het opiniestuk van Hans Creemers. 
Hierin stelde hij dat online winkelen veel negatieve 
gevolgen heeft, en biedt hij als alternatief dat we zoveel 
mogelijk moeten kopen bij lokale ondernemers, want 
winkelen is leuk voor de vrouwen. Dit doet denken aan 
de eerdergenoemde luddieten die met een feitelijk 
symbolische daad – het slopen van machines – dachten 
het rad van de geschiedenis te kunnen terugdraaien.

Dat online winkelen opkomt is een voldaan feit, wat wij er 
als socialisten tegenover moeten zetten zijn alternatieven 
om deze overgang zo gunstig mogelijk te maken voor 
alle arbeiders. Een eerste punt wat hij aanhaalt is dat 
pakketbezorgers het gigantisch druk hebben, even later 
maakt hij het punt dat door het sluiten van de winkels 
er 50,000 mensen werkloos zijn geraakt. Dit klinkt vooral 
alsof we de pakketbezorgers moeten organiseren rond 
betere omstandigheden en eventuele arbeidstijdkorting. 
Je slaat hierbij namelijk twee vliegen in één klap, er 
ontstaan nieuwe banen en de omstandigheden voor de 

pakketbezorgers worden verbeterd. Een andere optie 
zou zijn om te eisen dat pakketdiensten opnieuw worden 
genationaliseerd. Wat je eis ook is, hij kan nooit tegen het 
rad van de geschiedenis op boksen, en moet er daarom 
in meedraaien.

Op een meer positieve noot denk ik dat online winkelen 
veelal beter is voor het milieu dan duizenden mensen 
die de Bredase binnenstad intrekken met de auto. Waar 
denkt Hans Creemers dat die lokale ondernemer die 
Niké schoenen vandaan haalt, als het niet uit Azië is? 
Persoonlijk kan ik niet wachten op de toekomst waar 
mijn warme maaltijd na een lange dag werken aan mijn 
deur wordt bezorgd met een drone.

“De mensen maken hun eigen geschiedenis, maar zij 
maken die niet uit vrije wil, niet onder zelfgekozen, 
maar onder rechtstreeks aangetroffen, gegeven en 
overgeleverde omstandigheden. De traditie van alle dode 
generaties drukt als een zware last op de hersenen van 
de levenden. “ - Karl Marx

VAN DE GESCHIEDENIS

Rond circa 1760 begon de 
Industriële revolutie, dit 
had gigantische gevolgen, 

massa’s mensen werden de 
steden in gedreven, moesten 
ineens lange dagen werken onder 
erbarmelijke omstandigheden – 
iets dat voorheen niet nodig was 
– waar ze vaak geestdodende 
en eentonige taken moesten 
verrichten. Dit bleef uiteraard niet 
zonder tegenbeweging, zo had 
je de luddieten die met geweld 
machines probeerden te slopen. 
Daarnaast had je nog een groep 
mensen die Marx en Engels de 
‘reactionair socialisten’ noemden. 
Deze socialisten wilden vooral 
terug naar het verleden, naar de 

verhoudingen van vroeger, maar 
dan uit een sociaal oogpunt. Marx 
en Engels begrepen dat dit een bij 
voorbaat verloren strijd was, met 
de uitvinding van de stoommachine 
was er geen weg meer terug. Het 
alternatief wat ze hier tegenover 
stelden was het accepteren van 
deze nieuwe verhoudingen, en 
proberen te onderzoeken hoe we 
die in kunnen zetten voor een betere 
samenleving. De uitvinding van 
de stoommachine bracht immers 
ook veel mogelijkheden met zich 
mee, dankzij die uitvinding kon er 
gigantisch veel meer geproduceerd 
worden dan voorheen, waardoor 
iedereen in zijn behoefte zou 
kunnen worden voorzien.

Wat heeft dit met online winkelen te 

Door Bram Jumelet

A ls organisatiesecretaris 
heb ik me de afgelopen 
maand volop bezig ge-

houden met de verkiezingscam-
pagne, maar ik was gelukkig niet 
de enige! Dit hebben we met zijn 
allen gedaan: Fractie, bestuur en 
het meeste nog, jullie, de leden 
van onze mooie afdeling. Zonder 
jullie hadden we nooit meer dan 
35.000 flyers kunnen verdelen, 
volop posters kunnen plakken 
door heel de stad en toffe cam-
pagnedagen kunnen houden! 
Daarom, namens mij en het hele 
bestuur: Bedankt!

Maar als bestuur hebben we ons 
bezig gehouden met veel meer 
dan alleen de campagne! We zijn 
verder gegaan waar we waren 
begonnen met de 0% is genoeg 
actie. Deze actie was een succes, 
de sociale huur zal komend jaar 
niet stijgen! Maar dat is niet gen-

oeg wat ons betreft, wij willen 
allen huren nu omlaag! Met die 
eis hebben wij actiegevoerd bij 
de kantoren van Alwel, Wonen 
Breburg en Laurentius. Laten we 
hopen op net zo’n mooi resultaat 
als de 0% is genoeg actie!

En de planning staat nog erg vol, 
de 24e hebben we weer een on-
line ledenvergadering, er komt 
een online nieuwe ledenavond, 
we gaan een inzamelingsactie 
starten en op het moment van 
schrijven gaan we nog meedoen 
aan de corona-proof klimaatmars 
in Breda. En ik hoop jullie daarbij 
zoveel mogelijk (online) te zien.

Door Olaf van der Bruggen

Een unanieme gemeen-
teraad heeft wethoud-
er Daan Quaars (VVD) 

opgeroepen om snel werk te 
maken van het openen van 
een tweede milieustation en 
het invoeren van een reserver-
ingssysteem. SP Breda had de 
bizar lange wachttijden op de 
agenda van de Gemeenteraad 
gezet en presenteerde daar 
de uitkomsten van eerder ge-
opende Meldpunt Afvalbe-
leid. Goed dat de hele raad het 
erover eens is dat urenlang in 
de rij staan bij het milieusta-
tion of afvaldumpingen in de 
buurt onacceptabel zijn. Het 
liefst hadden we gezien dat 
ook die 25 euro voor het opha-
len van grofvuil zou sneuvel-
en, maar als we zie dat én de 
openstelling van de tweede 

milieustraat én het reserver-
ingssysteem een stuk dichter-
bij zijn gekomen, dan kunnen 
we onmogelijk somberen. 
Hier zijn onze inwoners en 
de medewerkers van het mi-
lieustation echt mee geholpen. 
SP Breda bedankt de meer dan 
honderd inwoners die hebben 
gereageerd op het meldpunt. 
Het toont maar weer eens aan 
dat actievoeren loont!

Door Michel Verschuren en Bas Maes

RAAD ROEPT WETHOUDER OP 
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SNEL AAN TE PAKKEN

BOODSCHAPPEN OF 
GIFTEN AAN MENSEN 
IN DE BIJSTAND VOOR-
TAAN TOEGESTAAN 

T ijdens de raadsvergadering is een 
motie aangenomen van SP Breda, 
waardoor giften voor levensmid-

delen of gebruiksvoorwerpen tot 1.200 
euro per jaar voortaan zijn toegestaan 
aan mensen in de bijstand. Zij worden 
dan niet gekort op hun uitkering. Het ver-
haal van de vrouw die 7.000 euro moest 
terugbetalen omdat ze soms een tas 
boodschappen kreeg van haar moeder is 
inmiddels berucht. 

Via de participatiewet wantrouwt de 
overheid mensen in de bijstand waar-
door solidariteit en compleet normaal 
gedrag ineens als fout en fraude worden 
aangemerkt. Wij weigeren om mee te 
gaan in achterdocht en cynisme en met 
ons gelukkig het overgrote deel van de 
Gemeenteraad Breda. 

Door Inge Verdaasdonk



OPINIE: ONZE LINKSE BROEDERS; FARIZEEËRS?
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Met de verkiezingen, en de onderhandelingen 
daarna, in aantocht is het goed om even terug te 
kijken. Hoe is een en ander zo geworden?

Ik kan me nog goed herinneren dat we voor onze 
zorgpolis maar 20 euro/gulden per maand beta-
alden of minder tot Balkenende (CDA) het nodig 
vond om het stelsel te hervormen en je nu kan 
‘kiezen’, maar het is wel 10 keer zo duur en je hebt 
een eigen risico van zeg maar 400 euro wat voor 
sommigen heel erg veel is, maar dat kunnen minis-
ters zich niet voorstellen.

Tevens heeft het CDA (Heerma) in 1994 ervoor 
gezorgd dat de woningbouwverenigingen, soms 
gemeentelijk dus directe invloed, corporaties 
werden en Rutte (VVD) heeft ervoor gezorgd dat 
huurders een extra belasting betalen (verhuurder-
sheffing) van 4 maanden huur, want dat is wat de 
corporaties aan de overheid geven, 2 miljard per 
jaar.

Daarom zijn de huren o.a. zo hoog. Kopers krijgen 
trouwens elk jaar honderden of duizenden euro’s 
terug van de belastingdienst (hypotheekrente-af-
trek) waar de huurders via de belastingen ook aan 
meebetalen. Hoe krom wil je het hebben? Ik ken 
kopers die maar 300 per maand betalen en ik ken 
huurders die het dubbele betalen, 600.

Recent pleitte CDA-lijsttrekker Hoekstra (Minister 
van Financiën) voor een korting van de WW van 
twee jaar naar een jaar. Dat was vijf jaar. Toen drie 
jaar, nu twee jaar. Schandalig! Dankzij VVD en CDA. 
Dat moet terug naar vijf jaar. Het is namelijk geen 

uitkering maar je betaalt er zelf voor. En als je als 
55-jarige wordt ontslagen kun je solliciteren tot 
je een ons weegt en dan is de WW een uitkomst, 
anders Bijstand en je koophuis opeten eventueel. 
Wederom wereldvreemde ministers.

De PvdA spant de kroon, omdat ze in de jaren ’90 
in twee kabinetten Kok zat en de ‘veren had afge-
schud’. Ze hebben toen het OV geprivatiseerd, dus 
geen BBA meer en wel heel dure treinen.( Retour 
Amsterdam 50 Euro!) Ook geen directe invloed 
van de overheid meer nu als de geprivatiseerde NS 
besluit de publieksbalies te sluiten. Ze zoeken het 
maar uit die oudjes, digibeten en laaggeletterden 
zegt de NS feitelijk.

Ze hebben de PNEM geprivatiseerd, dus nu geen 
directe overheidscontrole op bijvoorbeeld de slu-
iting van Essent-biomassa Centrale Geertruiden-
berg. Dat betekent dat bijvoorbeeld de Haagse 
Beemden en de Hoge Vught geen stadsverwarming 
meer hebben en letterlijk in de kou zitten. De ge-
meentelijke thuiszorg werd geprivatiseerd, zodat 
de medewerkers weinig verdienen en vaak ontsla-
gen worden bij aanbestedingsrondes.

Dan GroenLinks. Ze hebben samen met de PvdA en 
‘onderwijspartij’ D66 de basisbeurs afgeschaft en 
willen hem nu weer terug. Ze willen ook opeens 
het minimumloon omhoog en 65 als pensioen-
leeftijd. Deze partijen nemen onze SP-standpunten 
opeens over terwijl wij dat al jaren verkondigen.

Dan de CU, die ziet de SP sociaal-economisch als 
links maar ze hebben bijvoorbeeld de nieuwe Wet 
tegen Kraken mee ondertekend. Dat is om meerd-
ere redenen heel kwalijk maar ik zie vooral dat de 
politieke krakers en antifa letterlijk een blok vorm-
den tegen extreem-rechts en dat dat nu ontbreekt 
terwijl extreem-rechts sterker wordt. Ik zie DWARS 
en Rood ze namelijk niet letterlijk tegenhouden.

Door Hans Creemers

Hoe krom wil je het hebben? Ik ken 
kopers die maar 300 per maand 
betalen en ik ken huurders die het 
dubbele betalen, 600.

Dan GroenLinks. Ze hebben samen 
met de PvdA en ‘onderwijspartij’ 
D66 de basisbeurs afgeschaft en 
willen hem nu weer terug. 

De PvdA spant de kroon, omdat ze in 
de jaren ’90 in twee kabinetten Kok 
zat en de ‘veren had afgeschud’.


