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SP-LEDEN KIEZEN NIEUW AFDELINGSBESTUUR

Woensdagavond 1 juli 2020 hebben de 
leden van de Bredase SP-afdeling op 
een drukbezochte maar uiteraard ‘co-

rona proof’ ledenvergadering een nieuw afde-
lingsbestuur gekozen. Aan het hoofd daarvan als 
afdelingsvoorzitter de 19-jarige Oscar van Raak, 
student rechten aan de Universiteit van Tilburg. 
Hij neemt de spreekwoordelijke voorzittershamer 
over van Michel Verschuren die na 5 jaar voorzit-
terschap afscheid neemt maar actief blijft als bur-
gerraadslid.
 
Het bestuur bestaat verder uit nieuw gekozen 
bestuursleden Marlous Fieret, Olaf van der 
Bruggen, Joska Dubbeldam en René Spiegels. 
Maartje Verheijen, Paul Marijnissen en Martin Kik 
werden herkozen nadat zij ook vorige periode al 

onderdeel uitmaakten van het bestuur. Bas Maes 
maakt vanwege zijn functie als fractievoorzitter 
statutair ook onderdeel uit van het bestuur. 
Behalve van Michel werd er ook afscheid genomen 

van inmiddels oud-
bestuursleden Tamara 
Verheijen en Mario 
Bierbooms.
 
Met dit vernieuwde 
bestuur willen we een 
onrustige periode in 
onze afdeling achter 
ons laten en ons rich-
ten op de strijd voor 
een rechtvaardiger 
wereld, te beginnen in 
Breda.

Door Oscar van Raak

LEDENVERGADERING
dE WEGWIJZER
datum: 2 sEpt 2020 
tIJd: 20:00 - 22:00

tRIBUNES INVOUWEN
dE WEGWIJZER
datum: 2 okt 2020 
tIJd: 15:30 - 17:00

LEDENVERGADERING
dE WEGWIJZER
DAtUm: 30 SEpt 2020 
tIJd: 20:00 - 22:00 

tRIBUNES INVOUWEN
dE WEGWIJZER
datum: 4 sEpt 2020 
tIJd: 15:30 - 17:00

 Oscar van Raak

 Het nieuwe afdelingsbestuur

http://www.twitter.com/SPBREDA
http://www.instagram.com/SPBREDA
mailto:mail%40spbreda.nl?subject=
http://breda.sp.nl
http://www.facebook.com/afdspbreda


UIT DE FRACTIE

1 juli 2020 was het dan zover: 
eindelijk hadden we weer een 
ledenvergadering. Ik kijk er positief 
op terug. We bespraken de 
rapportage van de Commissie van 
Goede diensten en kozen een nieuw 
afdelingsbestuur. Vanaf nu gaan we 
het hebben over de toekomst, iets 
wat mijns inziens veel belangrijker is. 

We zullen zeker niet stil gaan 
zitten. De spreekwoordelijke 
bokshandschoenen kunnen aan, de 
tape kan rond de polsen, de datum 
is gezet: 17 maart 2021. Dan zijn er 
weer verkiezingen voor de Tweede 
Kamer.

Volgend jaar kan het keerpunt 
worden. Ons staat een ongekende 
economische crisis te wachten. 
Daarbij hoort een harde 
verkiezingsstrijd, waar elke partij 
vriend noch vijand zal besparen 
om zoveel mogelijk mensen te 
overtuigen van het eigen gelijk. 
Wij als SP hebben een stap voor. 
De ideologische strijd tussen het 
neoliberalisme enerzijds en het 
linkse alternatief anderzijds is heter 
en relevanter dan ooit. Thema’s 
zoals zorg, wonen en ongelijkheid, 
de kroonjuwelen van de SP, staan 
vooraan in de wachtrij van het 
maatschappelijke debat. 
Ik kan het niet vaak genoeg blijven 
herhalen: ik heb er zin in. Het geeft 
energie om weer vol aan de slag 
te mogen. Laat maar komen die 
verkiezingen!

Oscar van Raak
Voorzitter

Eind juni stelden we in de 
raadsvergadering vragen 
over het manifest tegen 

de tweedeling dat door 15 bur-
gemeester werd gepresenteerd. 
Ook burgemeester Paul Depla 
van Breda steunde het manifest. 

SP Breda is blij met deze oproep, 
en doet samen met de SP-frac-
ties uit diezelfde 15 steden ge-
zamenlijke voorstellen om zich 
hierbij aan te sluiten. Juist op 
plekken waar meer armoede be-
staat en zorg en ondersteuning 
nodig is, moet de overheid nu 
meer investeren om tweedeling 
en achterstelling te bestrijden. 
Wij ondersteunen de oproep 
van de burgemeester, maar we 
roepen hem en de rest van het 
college ook op om lokaal meer 
te doen aan het bestrijden van 
tweedeling: bij de zorg, de hoog-
te van de huren en de lonen.

De SP-fracties willen dat het ka-
binet de gemeenten meer geld 
geeft zodat er niet nog meer be-
zuinigd hoeft te worden op bij-
voorbeeld het sociaal domein. 
Alle gemeentes hebben nu al 
grote tekorten en dat wordt 
waarschijnlijk alleen maar pijnlij-
ker. Je kunt niet de KLM redden 
en de gemeenten aan hun lot 
overlaten. Bezuinigingen op be-
langrijke dingen zoals de jeugd-
zorg raakt gezinnen en kinderen 
die het al extra moeilijk hebben 
door de coronacrisis ontzettend 
hard. De tweedeling aanpakken 
begint daar. 

Ook willen de fracties dat de 
huurverhoging van tafel gaat en 
doen ze een oproep om het mi-
nimumloon te verhogen. Lonen 
omhoog en lasten omlaag, daar 
help je de gezinnen in de kwets-
bare gebieden echt mee.

Door Inge Verdaasdonk

  Inge Verdaasdonk



UIT DE AFDELING
UIT HET BESTUUR
Door Maartje Verheijen

Ik geloof het nog steeds niet helemaal. Een paar 
maanden geleden riep ik nog: No way, organisatie-
secretaris is echt niets voor mij. Ik geloofde niet 

dat ik dat aan zou kunnen. Maar, de afgelopen maan-
den kreeg ik door dat ik er eigenlijk best goed in zou 
kunnen zijn. Samen met andere Bredase SPers zette 
ik een grote huuractie op. 7000 (!) flyers verspreid in 
4 weken tijd! Ook timmerden we samen met boze 
huurders een bord in de grond bij het kantoor van 
WonenBreburg en Alwel. We hebben dik 350 onder-
tekenaars in Breda e.o. en landelijk tienduizenden! 
En toen dacht ik, weet je wat? Ik doe het gewoon! 
Ik stel me verkiesbaar als organisatiesecretaris. En 
wat bleek? Niet alleen ik dacht dat ik het kon, maar 
ook een ruime meerderheid van de aanwezige leden 
heeft dat vertrouwen!

Ik kijk er naar uit om samen met de rest van het nieu-
we bestuur en alle leden van onze prachtige afdeling, 
te strijden voor een sociaal en rechtvaardig Breda en 
die strijd is nu al begonnen! Op zaterdag 4 juli heb ik 
samen met andere SPers en bewoners van mijn wijk 
Schorsmolen, borden opgehangen tegen de hardrijden-
de scooters en fietsen in het voetgangersgebied.

Diezelfde dag heeft een ander lid in de Heuvel flyers 
verspreid bij woningen van WonenBreburg omdat we 
signalen hadden ontvangen dat er onacceptabele din-
gen waren gebeurd tijdens een renovatie. Bewoners 
worden opgeroepen om hun klachten door te geven 
aan de SP, zodat wij ze kunnen bundelen. 

Heb jij een idee voor een actie? 
Mail dan maar maartje@spbreda.nl en deel je idee!

 Actie: Stop de huurhoging!

 Actie: Heuvel Actie: Schorsmolen

 Actie: Schorsmolen

mailto:maartje%40spbreda.nl?subject=Actie%21


Men steunt dus economisch een 
dictatuur en de arbeiders daar 
krijgen maar 50 cent per uur en 
zitten met zijn tienen in een soort 
middeleeuwse slaapcellen, ver weg 
van familie, kinderen bij opa en oma 
op het platteland.

Tips, reacties, 
ideeën of meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl ACHTERGROND
OPINIE: OVER BOYCOTS EN SANCTIES
Door Hans Creemers

Weinig bekend is dat in West-Europa tot 1975 twee 
dictaturen bestonden, namelijk de Junta in Grieken-
land (1967-1974) en Spanje onder Franco (1939-
1975). Daar ging je als weldenkend burger dan ook 
niet op vakantie. Dat werd geboycot en door andere 
linkse groepen werd er actie gevoerd die opriep tot 
boycots van bijvoorbeeld Zuid-Afrika. 

Deze economische boycot tegen Zuid-Afrika en 
haar Apartheidsregime was internationaal (VN-ap-
proved) maar bijvoorbeeld Shell hield er zich niet 
aan. Er werd dus opgeroepen om Shell te boycotten 
(en meer) en ook om bijvoorbeeld geen Outspan-si-
naasappels te kopen of koffie uit Angola bij AH.

Ook staten kunnen sancties opleggen en handels-
verboden. Zo heeft de VS sinds de jaren’60 een han-
delsembargo ingesteld tegen Cuba zodat die weinig 
tot geen toegang heeft tot spullen uit het buiten-
land en dus op een aantal gebieden tekorten heeft. 
Ook Iran heeft sinds kort te maken met sancties 
door de VS. De VS eist zelfs dat Europese bedrijven 
hun wil volgen! 

Het volk is vaak slachtoffer van sancties, omdat bij-
voorbeeld eten duurder wordt. Na de MH-17 ramp 
zijn er ook sancties tegen Rusland ingesteld, die ver-
volgens tegensancties instelde die ‘onze’ kaas- en 
bloemensector trof.

Ik heb zelf nog meegeholpen eind jaren ’90 om een 
toerismeboycot te bepleiten in de Campagne ‘Stop 
Toerisme naar Turkije’. Daar was/is een zeer smeri-
ge stille oorlog aan de gang in het Zuid-Oosten waar 
vele Koerdische dorpen werden platgebulldozerd, 
mensen vermoord, verdwenen, in de cel gezet zon-
der aanklacht, gemarteld. 

Nederland moet altijd kiezen tussen de Koopman 
en de Dominee. Oftewel laat men economische be-
langen prevaleren of vind ik morele standaarden 
belangrijker. Vaak kiest Nederland voor de Koop-

man, de portemonnee. Zo was dat al in de tijd van 
de VOC. 
 
Nu is Nederland ook vaak selectief verontwaardigd. 
Zo krijgt Rusland sancties van de EU en Nederland, 
maar Turkije en Israël niet. Terwijl in beide landen 
grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden en 
de VN ze veroordeelt. Ik bepleit dus meer sancties 
tegen deze landen. 

En waarom gaat het volk dan toch op vakantie naar 
Turkije? Twee weken op een strand liggen kan ook 
in West-Europa zodat je geen dictatuur steunt maar 
wel de eigen economie. Deze economie moet min-
der afhankelijk zijn van dictaturen en moet dus au-
tonomer worden en kan dan tevens vergroenen.
 
En waarom is er grootschalige handel met dictatuur 
China? Dat is om zes redenen fout. Men laat via Ali 
Express heel veel ongekeurde, gevaarlijke produc-
ten naar Europa vliegen (milieu-onvriendelijk). Men 
steunt dus economisch een dictatuur en de arbei-
ders daar krijgen maar 50 cent per uur en zitten met 
zijn tienen in een soort middeleeuwse slaapcellen, 
ver weg van familie, kinderen bij opa en oma op het 
platteland. Plus de gigantische uitstoot van CO2/
smog van de fabrieken daar is fnuikend voor lokaal 
ademhalen en het milieu wereldwijd. Dus geen han-
del met dictatuur China.

En kan de AH alsjeblieft alle Israëlische aardappels 
uit haar schappen halen? Is godbetert de helft van 
wat er ligt! Ik steun liever geen Apartheidsstaat/
bezettende macht. Beter is om Nederlandse aard-
appels te kopen ook voor de ecologie, want deze 
vliegen niet de halve wereld over.
Bron: ‘Een teken aan de wand, album van de Nederlandse samenleving 
1963-1983’, H.J.A. Hofland e.a., 1983 Amsterdam.

Het volk is vaak slachtoffer van 
sancties, omdat bijvoorbeeld eten 
duurder wordt.
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