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BESTE ONDERHANDELAARS, BESTE 
INWONERS VAN BREDA...

De Bredase SP was, net als 
alle andere partijen, uit-
genodigd om bij de on-

derhandelende fracties VVD, 
GroenLinks, PvdA en CDA aan 
te schuiven. Een uurtje, achter 
gesloten deuren, om onze wensen 
voor de komende vier jaar te ver-
tellen. Terwijl de onderhandelaars 
veel meer informatie hebben dan 
wij, waarna gedaan kan worden 
alsof er geluisterd is naar alle 
partijen. Daarnaast is het maar 
de vraag wat er precies mee gaat 
gebeuren en de SP heeft sowieso 
niet zoveel behoefte aan achter-
kamertjespolitiek. Dat is niet de 
bestuurscultuur die wij willen. 
Wij zullen niet naar het gesprek 
komen, maar delen in de open-
baarheid onze die speerpunten 
voor de komende periode en we 
zullen in het openbare debat de 
onderhandelende partijen con-
troleren en waar nodig afreke-
nen.
 
Allereerst bestaanszekerheid. De 
SP strijdt voor een Breda waarin 
iedereen een plek heeft om te 
leven, voldoende inkomen heeft 
om van rond te komen en hulp 
of zorg voor iedereen van 0 tot 
100+ in de buurt is wanneer dit 
nodig is. Wij vragen de onder-
handelaars om met meetbare en 
ambitieuze 

plannen te komen om te voor 
elkaar te krijgen.
 
Ten tweede wonen. Dit hoort bij 
bestaanszekerheid. Maar met de 
woningnood en het beleid van 
de afgelopen jaren moeten we 
hier als SP een apart punt van 
maken. Er is veel te weinig ge-
bouwd voor wat Bredanaars no-
dig hebben. Wij verwachten dat 
de onderhandelaars betaalbare 
huizen gaan bouwen waardoor 
de gigantische wachttijd voor 
een woning in Breda fors af gaat 
nemen.
 
De komende vier jaar beschikken 
jullie over het geld van Breda. 
Daarna zijn jullie wellicht geen 
wethouders meer, maar de stad 
met haar inwoners is er dan 
nog wel. De pot met geld mag 
daarom niet leeg worden ach-
tergelaten. De SP zit daarom dus 
niet te wachten op nog meer 
prestigeprojecten. Geen inciden-
tele meevallers inzetten voor 
proefprojecten en politieke hob-
by’s die na deze periode weer 
verdwijnen. Wij willen van de 
onderhandelaars zien hoe zij de 
kansenongelijkheid structureel 
gaan verkleinen.
 
Wij wensen de onderhandelende 
partijen veel succes en kijken uit 
naar het akkoord en het debat 
daarover.

Door Inge VerdaasdonkBeste partijgenoten, ik voel 
me vereerd dat ik mezelf vanaf 
deze maand de voorzitter van 
deze prachtige afdeling mag 
noemen. Naast dat dit een eer 
is, is het ook een uitdaging; 
om deze afdeling sterk te hou-
den moet je namelijk constant 
investeren. En dat is ook iets 
waar ik de komende jaren naar 
uit kijk.

Zo moeten we blijven investe-
ren in het contact met jou als 
lid, jou blijven betrekken bij 
dat wat we doen en jouw stem 
bepalend laten zijn in dat wat 
we doen. Ook moeten we zor-
gen dat nieuwe leden hun weg 
weten te vinden binnen onze 
afdeling, want ook de meest er-
varen leden waren ooit net lid.

Ook moeten we blijven investe-
ren in onze actiecultuur en ons 
activisme. De naam van actie-
partij krijg we niet zomaar, die 
moeten we verdienen. Daarom 
moeten we de komende jaren, 
nu het eindelijk weer kan, vol-
lop onze gezichten laten zien 
in de wijk en er zijn voor de in-
woners zoals we nu doen in de 
Haagse Beemden.

Ik als nieuwe voorzitter heb in 
ieder geval veel zin om het bes-
te uit onze afdeling te halen en 
het liefst doe ik dat samen met 
jou!

Olaf van der Bruggen
Voorzitter SP Breda



HET NIEUWE BESTUUR

A fgelopen woensdag 1 juni hebben de leden 
van de Bredase SP op een drukbezochte le-
denvergadering een nieuw bestuur gekozen. 

Dit nieuwe zevenkoppige bestuur dat met veel steun 
van de leden is verkozen mag tot juni 2024 leiding 
geven aan de afdeling

De huidige organisatiesecretaris Olaf van der Brug-
gen (20) neemt het roer over van voorzitter Oscar 
van Raak. Van der Bruggen: ‘Ik ben ontzettend trots 
dat ik verkozen ben als voorzitter van ons prachtige 
afdeling. Met deze ploeg om mij heen ben ik er ze-
ker van dat de komende twee jaar een succes gaat 
worden’.

Naast Olaf komt de nieuwe organisatiesecretaris 
Remco van Os (26), een getalenteerde nieuwkomer 
uit Oosterhout.

Het team wordt verder versterkt met fractiemede-
werker Erica van der Muren, defensieman Eric Lins-
sen, Inge dekkers en Maddi Plukkel. Stuk voor stuk 
nieuwe gezichten voor het bestuur die met hun er-
varingen buiten de partij de afdeling zullen verrijken. 
Ook fractievoorzitter Inge Verdaasdonk neemt vanuit 
haar rol plaats in het bestuur.

Op de ledenvergadering is ook afscheid genomen van 
voorzitter Oscar van Raak, penningmeester Paul Ma-
rijnissen, Joska Dubbeldam, Joost van Dyck, Maartje 
Verheijen en Martin Kik.

Afzwaaiend voorzitter van Raak: "Het is een eer ge-
weest om de afgelopen jaren met deze mensen in het 
bestuur te hebben gezeten, ik wil ze stuk voor stuk 
bedanken voor hun jaren aan inzet voor deze club. 
Nu staat er een nieuw team op dat ik al mijn vertrou-
wen kan geven. Onze partij heeft wat te vieren!'’

Door Olaf van der Bruggen

GEEN KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN DOOR 
ENERGIETOESLAG?

De Bredase SP kreeg signalen dat de energie-
compensatie van 800 euro tot problemen kan 
leiden bij de aanvraag van kwijtschelding ge-

meentelijke belastingen. Mensen met een “bijstands-
uitkering” hebben de compensatie van 800 euro 
al automatisch gestort gekregen op hun rekening. 
Vervolgens zien ze problemen bij de kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen. Een van de voorwaarden 
voor toekennen kwijtschelding is namelijk een “sal-

dotoets” Door de 800 euro op de rekening kan het 
zijn dat de kwijtschelding wordt afgewezen door een 
“te hoog” saldo.

Mensen kregen namelijk bij hun aanvraag voor kwijt-
schelding gericht de vraag of de energiecompensatie 
al was gestort omdat deze mee zou tellen. Het kan 
natuurlijk niet de bedoeling zijn dat een compensatie 
voor (energie) vaste lasten, leidt tot een stijging van 
vaste lasten omdat de kwijtschelding gemeentebe-
lastingen vervalt.

Door Inge Verdaasdonk



ledenvergadering
Datum: 7 september 
tijD: 20:00 - 22:00

ledenvergadering
Datum: 6 juli
tijD: 20:00 - 22:00

ledenbarbecue
Datum: 10 september
tijD: 18:30 - 23:00

tribunes invouwen
Datum: 8 juli  
tijD: 16:00 - 17:30

@SPBREDA

@SPBREDA breda.sp.nl

afdSPBreda

breda@sp.nl

Stadserf 1
4811 XS Breda

Tips, reacties, 
ideeën of meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

OPINIE: OVER 'DE SLAG, MADRID TIJDENS DE SPAANSE BURGEROORLOG'
Door Hans Creemers

U itgeverij Schokland heeft een nobel streven, 
namelijk vergeten, verboden en verguisde boe-
ken (her)uitgeven. Barea kon het onderstaande 

boek in 1946 laten drukken. In het Nederlands was het 
echter nooit verschenen! Terwijl dit een autobiogra-
fisch boek is dat de toestand en de sfeer in Madrid zeer 
levendig/filmisch beschrijft.

De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) moet ik nog eens 
wat beter behandelen. Ik heb er veel boeken over. Het 
is een vergeten hoofdstuk in de geschiedenis die gene-
geerd wordt in het geschiedenisonderwijs. Terwijl het 
de prelude is van de 2e Wereldoorlog en waar, als je je 
erin verdiept, duidelijke scheidslijnen ziet tussen links in 
wat ze letterlijk doen en wat ze pretenderen te zijn.

Bekendste werk is natuurlijk ‘Saluut aan Catalonië’ 
(1938) van George Orwell, dat is heel mooi verfilmd in 
‘Land and Freedom’ (Ga die film uit 1995 van Ken Lo-
ach zien!) 25 jaar geleden las ik ‘De korte zomer van de 
anarchie, leven en dood van Buenaventura Durruti’, uit 
1977 van Hans Magnus Enzensberger en dat sloeg in als 
een bom. Net als ‘Kronstadt’ (1921) liet dit zeer duide-
lijk zien dat de communisten/stalinisten, die een eigen 
Internationale hadden, niet alleen in woord de ware 
vrijheidslievende revolutionairen bestreed maar ze af-
maakten. Openlijk en in het geniep met hun geheime 
diensten.

Spanje had, in tegenstelling tot andere landen, een 
zeer grote anarchistische beweging van de FAI/CNT, die 
voorop stonden bij het verdedigen van de Republiek die 
door Franco’s fascistische opstandelingen werd aange-
vallen. Franco werd gesteund door Gorings Luftwaffe 
en door troepen van Mussolini. De fascisten werkten 
dus samen. Het was een oefenterrein voor het ‘grotere’ 
werk later.

De Volksfrontregering, democratisch gekozen, kreeg 

echter geen steun van kapitalistische landen als Frank-
rijk en Engeland. Wel van de Internationale Brigades, 
voornamelijk communistische vrijwilligers die naar 
Spanje gingen om de Republiek te helpen verdedigen.

Bij de anarchisten van Durrutis FAI/CNT en de Trotskis-
ten in de POUM vochten vrouwen mee in de milities, 
was er geen groetplicht naar officieren en was er een 
meer horizontale hiërarchie. Hoe veranderde de kleine 
communistische partij PCE dat? Zij kregen hulp van Sta-
lin in de vorm van goede wapens, die ze uitdeelden aan 
hun eigen milities terwijl het betaald werd met goud 
van de Republiek.

Later veranderden ze het leger en werden de anar-
chisten op een zijspoor gezet. (Vrouwen uit het leger, 
uniformen, rangen.) Er was eigenlijk een burgeroorlog 
in de Burgeroorlog. Er was tegelijk een Sociale Revo-
lutie gaande. Dat wil zeggen dat alle bedrijven nu co-
operaties werden en alles gezamenlijk werd bepaald 
en verdeeld. Produceren naar behoefte. Fabrieken en 
landbouwbedrijven in zelfbeheer. Dus niet van bovenaf 
bepaald zoals in de Sovjet-Unie.

In de Slag zien we hoe Barea op een octrooibureau 
werkt en daarna in de Telefonica, een hoog gebouw, 
waar hij perscensor is en de buitenlandse pers moet 
controleren. Je ziet de ontberingen, de kou, het lange 
wakker zijn. Hij vindt er zijn derde liefde Ilse Kulcsar. Te-
gelijk nog een vrouw en

kinderen en een maîtresse. Tekenend vind ik. Hij laat 
zich niet echt in met een van de linkse richtingen. Het 
register is uitstekend en verhelderend. Mooi boek, 
maar wat mij betreft wordt ‘De korte zomer van de an-
archie’ opnieuw uitgegeven (nergens meer te krijgen). 
Dat geeft een ontluisterend beeld over het verraad van 
de revolutie door de communisten.

Arturo Barea, ‘De slag, Madrid tijdens de Spaanse Bur-
geroorlog’ (2020, De Bilt), Uitgeverij Schokland.
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