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Stamp- en stampvol zat het Hijgend Hert op 7 februari tijdens de verkiezings-editie van politiek
café Karaktûr. Zo’n 150 belangstellenden waren afgekomen op het lijsttrekkersdebat, het
interview met SP-corifee Jan Marijnissen, en de bluesmuziek van Kees Schippers. De dag er
voor organiseerde de SP een ludieke parkeer-en-pendelactie om het verkeersinfarct in de
binnenstad iedere zaterdag aan de orde te stellen. Ook bezocht de SP de dorpen om met de
bewoners te praten over de SP-alternatieven. Kort gezegd: de SP-campagne komt op stoom!
Er komt nog veel meer aan: we staan in het centrum en bij winkelcentra in Tuinzigt,
Brabantpark, Haagse Beemden en Hoge Vugt, we verspreiden tienduizenden folders, plakken
posters, zijn binnenkort in de stadsbussen en in het straatbeeld te bewonderen; kortom, de
SP-campagne komt op stoom. Help mee om de campagne tot een succes te maken! Bel (076-
5294332) of email (breda@sp.nl) ons om samen te bespreken wat de mogelijkheden zijn.



NIEUWS
SP presenteert alternatieve visie
op woningbouw
SP-raadslid Koos Gouka heeft op 2
februari de nota 'Het Alternatief -
woonvisie SP Breda' aangeboden aan
de wethouder Volkshuisvesting en
aan de gemeenteraad. In de
woonvisie geeft de SP onder andere
aan waar volgens haar gebouwd kan
worden, hoe de stad bereikbaar
gehouden moet worden, hoe we
goedkope woningen en studenten-
huisvesting kunnen realiseren, hoe
we om moeten gaan met bedrijven-
terreinen en kantoren, wat het beleid

STICKERGATE
Enkele weken geleden was Breda in
de ban van wat we met enig gevoel
voor dramatiek maar “sticker-gate”
zullen noemen. Voor wie niet op de
hoogte is: NAC fanclub “De Rat”
verkocht, net als in 2009, een sticker
met daarop de tekst “Rotterdammers
niet gewenst” om hiermee op een
ludieke manier de overlast van
sommige groepen uit de havenstad
met carnaval aan de kaak te stellen.
De media kreeg er lucht van, voor
men het wist was een hype geboren,
en de burgemeester reageerde als
door een adder gebeten. De makers
hadden niets van de carnavalsgeest
begrepen, uiteraard was iedereen
welkom en de politie moest er aan te
pas komen om de stickers in beslag
te nemen.

Was de sticker grappig? Dat oordeel
laten we liever niet aan de politiek
over. Wij konden gezien de rivaliteit
tussen NAC en Feyenoord het ludieke
van de actie wel inzien. Maar ook de
serieuze ondertoon begrijpen, want
we kunnen nog zo gastvrij zijn,
groepen als zodanig uitgedoste
Feyenoord-fans die op
carnavalszaterdag de Vismarktstraat
bestormen, dat heeft als zodanig toch
weinig met carnaval te maken.

Was de sticker discriminerend of haat
zaaiend? Om die beschuldiging

hebben we bij de SP eens smakelijk
gelachen. Als een dergelijke sticker,
waarvan de ludieke aard overduidelijk
is, als discriminerend wordt gezien
dan moet iedereen die een
Belgenmop vertelt óók gearresteerd
worden. Want dat heeft ongeveer
dezelfde lading.

Heeft de burgemeester goed
gehandeld in deze kwestie? Nee. De
burgemeester heeft wat ons betreft
ronduit gefaald in deze kwestie van
openbare orde, en dit bepaald niet
voor de eerste keer. Als de
burgemeester dit gewoon met een
kwinkslag had afgehandeld, in de
trant van “luister jongens, dit is
gewoon een ludieke uiting van de
rivaliteit tussen NAC en Feyenoord,
uiteraard is iedereen welkom in Breda
die zich aan de spelregels houdt, en
als je nog niet zo bekend bent met
carnaval dan trekken we je wel mee
de polonaise in”, dan was de zaak
gewoon met een sisser afgelopen.
Maar op de een of andere manier
heeft deze burgemeester een blinde
vlek voor dit soort akkefietjes en dat
krijgen we hem maar niet afgeleerd.

Was er eerst in 2005 een groepje
vreedzame kunstenaars in de
Kraakkerk die bijna werd aangezien
voor een terroristische cel die
opgeruimd moest worden, in 2007
een streetrave van een groepje

punkers die werd vervolgd als ware
het een gewapende demonstratie,
waarbij iedereen met een afwijkend
uiterlijk uit de stad werd gezet – leve
het gastvrije Breda! hoezo, geen
discriminatie? – zo werd er nu een
onschuldige carnavalsactie tot
ongekende proporties opgeblazen,
werd er olie op het vuur gegooid door
een kinderachtige inbeslagname van
de stickers en kunnen we een
gedenkwaardige carnavalszaterdag
tegemoet zien. Het lijkt gewoon
haantjesgedrag van iemand die zich
op een of andere manier wil bewijzen.

Waarom, burgemeester, waarom?
Waarom zo opgetreden? U kende de
sticker nota bene al van vorig jaar!
Toen was er niets aan de hand,
waarom nu ineens wel? Vanwaar dit
paniekvoetbal? De burgemeester
heeft aangegeven dat hij de situatie
wellicht wat verkeerd heeft ingeschat.
Waarom daar zo lang over gedaan, in
plaats van meteen toen duidelijk werd
dat hij de plank missloeg, de NAC-
supporters gebeld en de kwestie
uitgepraat? Wanneer is de
burgemeester van plan om wél zaken
van openbare orde goed in te
schatten?

KOOS GOUKA
Raadslid SP

De SP in de dorpen
Niet alleen de stad Breda, maar ook
de omliggende dorpen in de
gemeente krijgen de volle aandacht
van de SP. Of het nu gaat om het
bouwplan Bladerpoort in Ulvenhout,
de geluidswal van Nieuw Wolfslaar in
Bavel, glastuinbouw in Prinsenbeek
of de houtwal in Teteringen. Ook in de
campagne is de SP in de dorpen
actief om met de bewoners te praten
over de verkiezingen, de issues die
bij hen spelen, en de alternatieven
van de SP. Op 6 februari tourde de
SP met een standje langs de
voormalige randgemeenten.

van het Woonloket en de woning-
corporaties zou moeten zijn
enzovoorts. In de woonvisie wordt op
een overzichtelijke manier helder
gemaakt waar de SP voor en tegen
is. Aangezien woningbouw een heikel
punt is voor de SP, waar we vaak
lijnrecht tegenover de collegepartijen
staan, is het belangrijk om niet alleen
kritiek te hebben, maar ook
nadrukkelijk alternatieven te
schetsen. Dit doet de SP met deze
woonvisie. U kunt de woonvisie
downloaden van onze website of op
papier aanvragen bij het secretariaat.



BOEKBESPREKING
Dit keer geen interview, maar een boekbespreking van Hans Creemers

Om zich in de 19e eeuw als socialist
te uiten, is zeer riskant. Vanwege
deze gezindheid wordt G.L. Janssen
(1859–1932), sergeant-majoor bij het
Regiment der Grenadiers en Jagers
in Den Haag, in 1886 overgeplaatst
naar Bergen op Zoom – ‘verbannen’,
zoals hij zelf zegt. Hij is dan o.m. –
onder het pseudoniem ‘Mucius
Scaevola’ – medewerker aan Recht
voor Allen, het blad van de Sociaal
Democratische Bond.

Voor de publicatie van een spottend
artikel over de koning wordt de
redacteur van dat blad, F. Domela
Nieuwenhuis, even later veroordeeld
tot een jaar gevangenisstraf.

In 1894 valt de SDB uiteen en ziet de
SDAP het licht. Zij willen via het
parlement veranderingen
bewerkstelligen.

In Brabant leidt Janssen verder -
noodgedwongen - een dubbelleven.
Enerzijds is hij daar een
gerespecteerd burger als ‘de’
redacteur van de Nieuwe Bredasche
Courant, anderzijds is hij een
‘radicaal’ socialist, ‘zo rood als een
kreeft’. Veiligheidshalve hanteert hij
o.m. de pseudoniemen ‘Peer
Corstiaan’ en ’t ‘Zondig Paterken’.
Uiteraard is het leiden van zo’n
dubbelleven niet eenvoudig. Dit
boekje verhaalt daarover.

In De Nieuwe Amsterdammer,
bijgenaamd ‘De Mosgroene’, wordt
Janssen later, in 1915, gerekend tot
de tweehonderd belangrijkste
Nederlanders van de – dan –
afgelopen vijftig jaar. Hij dankt deze
nominatie in het bijzonder aan zijn
strijd voor een staatspensioen voor
iedereen. Oud-en-arm moet als
combinatie de wereld uit, vindt hij.

HANS CREEMERS
Redactie Slagkracht 12

Na zijn dood laat de Bond voor
Staatspensionneering als eerbetoon
een sculptuur en profil van hem
vervaardigen met als onderschrift ‘De
Pionier van het Staatspensioen’.

Saillant detail is dat lijsttrekker André
Lips van het CDA mede-eigenaar is
van deze uitgeverij.

Hans Verhoeff, ‘Peer Corstiaan en ’t
Zondig Paterken’ Het dubbelleven van
de socialist G.L. Janssen in 19e
eeuws Brabant’,

uitgeverij Van Ierland, Breda 2008,
272 pagina’s, 15,95 euro

http://www.vanierland.nl/

YES WII CAN
De week begon zaterdag al met een
bezoek aan Groen – Wit, die als club
een noodoproep gedaan hebben
i.v.m. kleine kleedkamers. Een
understatement mag je wel zeggen.
Ik ben niet de grootste maar na een
lange voorzit mochten we met zijn 8-
en of zoiets een kleedkamertje
bevolken. Beste argument voor dat
daar iets moet gebeuren. 75 jaar
geleden misschien aanvaardbaar, nu
toch echt te klein voor die grote
kerels en meiden van tegenwoordig.
Is het niet budgettair af te dekken
dan mag je hopen dat er ergens toch
nog een maycrete woning in de
stalling staat die daar dan perfect
haar werking zou kunnen doen, een
moderne unit mag ook natuurlijk.
Groen Wit ligt in de heuvel kan niet
groeien en doet al jaren, waar er in
de politiek deels over gepraat wordt.
Jongeren, ouderen, arm, rijk,
gekleurd en blank. Gaat hier allemaal
samen.

Groen Wit verdient het om geholpen
te worden, ik ga mijn best doen heb ik
ze beloofd.

Vrijdag 22 januari eindigde ik de week
die op zaterdag begon met een
partijtje bowlen tegen een
respectabele tegenstander van ik
schat de 80 gepasseerd. Yes, WII
Can, of plat gezegd, gewoon doen. Ik
roep al 4 jaar in de raad dat jong en
oud als hang-orde prima samengaat.
Ze kunnen elkaar veel geven, leren.
Dat gebeurde vanmiddag op het
Graaf Engelbrecht College. Afgelopen
jaar werkte ik mee aan het project
jeugd en raad. Verschillende scholen
deden een voorstel, debatteerden en
Yes WII Can, ouderen leren sporten
met de WII won.

Zo kon ik de jeugd uitleggen dat ik
mijn belofte naar ze waarmaakte. Ik
had beloofd naar de uitkomst te

komen kijken. Heerlijk. Mooie
ontvangst, een buslading ouderen
vanuit de buurt. Na een kop koffie en
stuk appelgebak van oma’s kwaliteit:)
ging de jeugd met de ouderen aan de
slag. Met onze onvermoeibare
fractievoorzitter die met mij samen liet
zien dat zowel jong als wat ouder op
dit soort events goed samengaan. Ik
verloor Frank uit het oog tijdens mijn
partijtje bowlen met een oudere
mevrouw. Ik won nipt met 7 punten.
We hadden allebei hartstikke plezier.
Mevrouw vroeg mij zelfs of ze dit
thuis op de tv ook kon. Jawel hoor,
was mijn antwoord. Op een beetje
moderne tv kan dat.

MAURICE  SPAPENS
Raadslid SP



VOLGENS JOYCE
Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 3 maart zal SP-lijsttrekker Joyce van der
Sanden maandelijks een column in Slagkracht 12
verzorgen. Hierbij een open brief aan de PvdA.

Lieve Roos,

Jullie als PvdA verwierpen november vorig jaar onze
handreiking voor een linkse lijstverbinding. Er is
ondertussen ideologisch gezien wel wat gebeurd. PvdA-
coryfee Wouter Bos heeft in zijn Den Uyl-lezing
toegegeven dat de neoliberale koers van meer markt,
minder overheid, heeft gefaald. De PvdA heeft er als
partij volgens Bos teveel achteraan gelopen. De Derde
weg is verlaten en de blik neigt weer naar links. Vandaar
andermaal een handreiking voor een echt linkse
samenwerking. De SP is er klaar voor om Breda over
links te besturen.
Jullie wilden de eerste keer nog alle opties voor
collegedeelname open houden. Elke ware sociaal
democraat weet dat jullie natuurlijke bondgenoten ter
linkerzijde liggen. De SP is geen concurrent maar de
enige weg naar een links college. De SP hoopt dan ook
van harte dat het niet slechts bij de woorden van Bos blijft
en de PvdA weer echt naar links kijkt. Zodat we dit land
en ook Breda menselijker en socialer kunnen maken.
Hier in Breda zijn de verschillen tussen PvdA en SP niet
groot. De SP is net als de PvdA voor een rechtvaardig
armoedebeleid, voor meer betaalbare woningen en
maatschappelijke ontwikkeling. Op die fronten moeten we
schouder aan schouder kunnen strijden. Natuurlijk zijn er
ook verschillen maar we zijn het er samen over eens dat
degenen die er het minst schuld aan hebben de rekening
van de crisis dreigen te gaan betalen. Dat moeten we
voorkomen. Ook het samen willen brengen van
verschillende groepen in onze maatschappij is iets wat
onze beide partijen bindt. Geen tweedeling maar het
samen oplossen.
Het is ironisch om te zien dat juist die tweedeling de
kiezers van ons afdrijft. De toenemende populariteit
rechts is voor een groot deel te danken aan Wilders die
haat en angst zaait. D66 lift daar handig op mee en zo
worden rechtse coalities in de hand gewerkt. De Bredase
VVD predikt PVV-achtige oplossingen in de hoop de
ontevreden kiezer aan zich te binden. De kritiek van de
rechtse D66 op de extreem rechtse PVV betekent dus
feitelijk dubbele winst voor rechts en daarmee een extra
harde klap voor hen die een socialer en menswaardiger
Breda nastreven.
Daar moet een sterk blok tegenover staan van hoop en
verandering. Dus kom op PvdA, kijk toch ook eens naar
links. Wij reiken jullie nogmaals de hand voor een sterk
links alternatief van PvdA-SP-GroenLinks. Tijd voor echt
linkse samenwerking! Gewoon doen. Liefs,

Tomaatje

JOYCE VAN DER SANDEN
Lijsttrekker SP Breda

za 20-02 SP campagne in Tuinzigt en de
Haagse Beemden

za 27-02 SP campagne in Brabantpark en
Hoge Vugt

wo 03-03 SP STEMMEN!

ma 08-03 Ledenvergadering, De Wegwijzer
Steendorpstraat 2, 20.00
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AGENDA

COLOFON & ADRESSEN

LAAT ZIEN WAAR JE STAAT!
Bij deze Tribune zit een SP-poster op A3-formaat. We
hopen dat alle partijleden de poster op willen hangen op
een duidelijk zichtbare plek. Hoe meer zichtbare
publiciteit, hoe beter uiteraard en het is een uitnodiging
om met buren en kennissen te praten en hen ervan te
overtuigen SP te stemmen. Onze leden zijn uiteraard
onze beste ambassadeurs.

Voor wie wat meer wil dan een relatief kleine poster,
hebben we ook ander campagnemateriaal in de
aanbieding: posters op A1 (ca 120 bij 80) en zelfs A0 (ca
160 bij 120) formaat, grote heliumballonnen die u aan
bijvoorbeeld de dakgoot of regenpijp kunt bevestigen, SP-
lint, stickers, automagneten enzovoorts. Onze mensen
komen het gratis bij u brengen na een mailtje
(breda@sp.nl) of telefoontje (076-5294332).

Sommige huizen zien er sprookjesachtig uit met Kerst.
Wij zouden het leuk vinden als er ook huizen
SProokjesachtig uit zien met de verkiezingen! Dus wees
creatief, haal uw kerstverlichting van zolder en zet de SP
in de schijnwerpers. Heeft u een kinderfeestje?
Schminken is altijd succesvol; waarom geen tomaatjes
geschminkt? Als tractatie zijn snoeptomaatjes natuurlijk
gezond en lekker. Wij zorgen desgewenst voor SP-
ballonnen en cocktailprikkers met SP-vlaggetje. Of
misschien bent u creatief met carnaval en gaat u als
tomaat verkleed het feestgedruis is?

Wat u ook doet: maak een foto en stuur 'm op. De
origineelste campagne-inzending wordt beloond met een
tomaten-boodschappenpakket en bioscoopbonnen,
samen ter waarde van 50 euro. Maar de grootste beloning
is natuurlijk een goede uitslag bij de verkiezingen op 3
maart.


