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Met zes zetels is de SP de grootste
oppositiepartij in de Provinciale Staten. In
de Troelstrastraat in Breda woont de 32-
jarige mobiliteitsonderzoeker Jeroen
Kuijpers, met zijn vrouw Yvonne en zijn
twee zoontjes Han (4) en Koen (2). Jeroen is
sinds juni 2005 Statenlid voor de SP in de
Provincie Brabant.

Hij heeft een nieuwe baan in Apeldoorn en gaat
daarom de Staten verlaten. Gelukkig is dat vlak
voor de verkiezingen dus er hoeft niet echt een
gat te vallen in de SP fractie. De actieve SP-
leden kennen Jeroen als iemand die ze
regelmatig tegenkomen bij verschillende acties
en activiteiten van de SP.

Sinds 1994 is hij lid van de SP. Hij was vrij snel
afdelingsbestuurslid en van 1999 tot 2003 was
hij tevens Raadscommissielid op het terrein van
Stedelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en
Verkeer (S.O.V.V.) en van de Commissie Milieu
en Stads-beheer. Op de vraag “Wat heeft je in
deze commissies het meeste plezier gedaan?”
is het antwoord “De nachtbus naar Prinsenbeek.
Ik vind dat ik dit als mijn eigen verdienste kan
claimen”.

Na deze commissies kwam de Provinciale
Staten. Dat was even wennen want men gaat
daar uit van samenwerking. Wie niet wil
samenwerken, krijgt niets voor elkaar. Bij de
gemeente is dat meer samenwerken tussen
partijen. De start in de staten was nogal heftig
want de aan-besteding voor het openbaar vervoer
liep in de soep. Dat zelfde zou in 2006 weer
gebeuren met de bekende openbaar-
vervoersstaking. Hij denkt met gemengde
gevoelens terug aan het symposium dat hij
organiseerde over het gratis openbaar vervoer.

“Een goed initiatief maar ik had het beter
moeten doen”. De Provinciale Staten is te
vergelijken met de Gemeenteraad en bestaat uit
11 fracties. Er zijn 7 Gedeputeerden
(vergelijkbaar met wethouders): CDA (3), Pv/dA
(2) en de VVD (2). De Commissaris van de
Koningin (Maij-Weggen) heeft ongeveer de taak
van de burgemeester. De Staten stuurt zaken
aan die grensoverstijgend zijn zoals openbaar
vervoer, ruimtelijke ordening, milieu en
jeugdzorg. Alle Provinciale Staten kiezen de
Eerste Kamer. Jeroen neemt met spijt afscheid
en hoopt dat de afdeling Breda het echt goed
gaat doen in de komende periode.

AFSCHEID JEROEN KUIJPERS

JAC TROOST
redactielid Slagkracht 12



NIEUWSOVERZICHT
Ledenvergadering zet koers uit

De algemene ledenvergadering van de
SP in Breda heeft op 8 januari 2007
een nieuw bestuur gekozen, het
verslag van het afgelopen jaar en de
plannen voor komend jaar vastgesteld.
Johan Kwisthout is herkozen als
voorzitter; Hans Creemers is de
nieuwe organisatiesecretaris. De
afdeling verwelkomde drie nieuwe
bestuursleden: René Spiegels,
Willemijn Elshof en Victor van den
Bosch.

Tijdens de redelijk drukbezochte
vergadering werd stilgestaan bij het
afgelopen verkiezingsjaar. De
succesvolle gemeenteraads- en
Tweede Kamerverkiezingen
passeerden de revue, net als de SP-
Elfwijkentocht. Als belangrijkste
prioriteiten voor 2007 noemde de
afdeling het versterken van de
Hulpdienst, het wijken- en
bedrijvenwerk, het organiseren van
afdelingsscholingen en het mobiliseren
van zoveel mogelijk leden. Nico Elshof
gaf een boeiende presentatie over de
ontwikkeling van de woningvoorraad in
Breda en de noodzaak om op korte
termijn het tekort aan betaalbare
woningbouw in te lopen. Tijdens de
eerste bestuursvergadering werd
Willemijn Elshof als nieuwe vice-
voorzitter gekozen.

Postbezorging door BSW?

Een aantal SW-bedrijven is de
afgelopen tijd gestart met
postbezorging. Uit krantenartikelen
blijkt dat de postbezorging via de
sociale werkplaatsen een groot
succes is. Zo’n 45 van de 91 SW-
bedrijven hebben zich inmiddels
aangesloten bij een recentelijk
opgerichte Coöperatie Zakelijke Post
Nederland. Postbezorging via de SW-
bedrijven vergt weinig investering maar
biedt veel arbeidsplaatsen. In een jaar
tijd werken er in Groningen nu al

De eerste maand van dit jaar is
alweer achter ons als ik dit schrijf.
Op de ledenvergadering in de
Wegwijzer werd het jaarverslag van
het afgelopen jaar besproken en het
nieuwe jaarplan besproken van uw
bestuur en de fractie. Een aantal
nieuwe bestuursleden zijn het
huidige bestuur komen versterken.
De taken worden verdeeld, de
scholingen gaan starten.Wij zijn
heel blij met de zo nodige
versterkingen. We zullen de nieuwe
mensen begeleiden waar nodig is.
Ook de hulpdienst wordt opnieuw
opgebouwd met een aantal
medewerkers.
Wist u trouwens dat ook in de
vakbeweging een enorme
verschuiving gaande is.
Steeds meer kaderleden van de
vakbonden maken de stap naar
onze partij. Deze mensen komen in
grote getalen over van vooral de
PvdA, maar ook het CDA. Men
merkt dat zeker ook in de kaders
van de SP. Veel van deze mensen
zitten in besturen en andere kaders
van onze partij. Men merkt ook in de
vakbeweging zelf en vooral in de
hogere bestuurslagen dat de
mensen kritischer worden en het
beleid op een andere manier
gestalte willen geven, ook in het
hoofdbestuur zijn deze zaken
gelukkig doorgedrongen.Men is ook
bereid naar deze kaderleden te
luisteren en het beleid daarop af te
stemmen.
Wij als SP moeten deze mensen
koesteren en er heel zuinig mee
omgaan. Ze nemen zoveel kennis,
opgedaan uit hun verleden, met zich
mee wat wij zeker kunnen gebruiken
in de toekomst. Denk aan het
actievoeren en de contacten die zij
opgebouwd hebben in het verleden.
Beste partijvrienden, ik moet het
hierbij weer laten. Ik wens u mede
het bestuur een fijne maand februari
toe. Als u nog carnaval gaat vieren
een goed feest toegewenst. De
spreuk van deze maand is: kijk niet
altijd vooruit maar durf ook eens een
keer achterom te kijken.

VOLGENS BEN

BEN VAN DEN BOSCH

honderd mensen op de postafdeling
waardoor veel mensen met een SW-
indicatie aan de slag kunnen. De SP
wil weten of de BSW ook post
bezorgt, en zo ja, of de gemeente de
eigen post ook door de BSW laat
bezorgen, hoeveel de gemeente
hiermee bespaart en wat de BSW
hiermee ‘verdient’. Als er geen
postafdeling bij de BSW is, willen we
graag dat het college gaat
onderzoeken of er mogelijkheden zijn
zo’n postafdeling bij de BSW op te
richten, hoeveel banen hiermee
gecreëerd kunnen worden en hoeveel
winst de BSW hiermee kan maken.

SP Breda opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties
op te melden welke negatieve
gevolgen zij ervaren door de invoering
van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). Reacties zijn
welkom tot 1 maart op het SP-
Meldpunt, 076 529 43 32 of 06 430
133 68, of via breda.sp.nl.

Volgens raadslid Joyce van der
Sanden zorgt de Wmo op veel
plaatsen voor grote onrust.
“Gemeentelijk dreigen grote financiële
tekorten. Hierdoor worden soms te
lage tarieven voor zorg afgesproken,
worden indicaties aangescherpt of
worden meer eigen bijdragen van
mensen gevraagd. Her en der vallen
plaatselijke thuiszorginstellingen bij de
aanbesteding buiten de boot.
Gebruikers kunnen hierdoor hun
vertrouwde huishoudelijke zorg
verliezen.

Om snel een beeld te krijgen wil de
SP graag van weten wat de gevolgen
van de Wmo zijn. Wij roepen
gemeenten, thuiszorginstellingen,
gebruikersorganisaties, individuele
gebruikers, etc op om alle effecten te
melden. Indien nodig kunnen we dan
in de gemeenteraad actie ondernemen
om de uitvoering bij te stellen”.



DE LINKEROEVER VAN DE MARK

Sinds 1969 woont Ad in Breda waar
hij tot 1973 op de Sociale Academie
zat. Reeds gememoreerd in het
interview met Paul de Ridder, was dit
een tijd van experimenten. De
studenten bepaalden zelf de inhoud
van de lessen en nodigden daarvoor
docenten uit.
Het was de tijd dat het lokaal van De
Stem in de Catharinastraat werd bezet
door studenten van de Academie.
Enkele jaren later verschenen er
vacatures in dagbladen, waarin
studenten van de Sociale Academie
Markendaal werden verzocht niet te
solliciteren.
De basis voor zijn werk in het
Ontwikkelingswerk werd o.a. gelegd
toen hij participeerde in de landelijke
Werkgroep Tanzania. In Nederland
kreeg je in de jaren ’70 tal van
solidaire landencomités. Tevens heeft
zijn stage bij het landelijk Derde
Wereld-axiecentrum Sjaloom in Odijk
hem leren schrijven. Hij zat o.a.  in de
redactie van de Sjaalomkrant, de
landelijke krant voor de toenmalige
Derde Wereld Beweging. Van zijn
stagebegeleider Piet Reckman, toen
lid van het Hoofdbestuur van de PvdA
en schrijver van ‘Sociale Actie’  heeft
hij veel geleerd over hoe acties
praktisch vorm te geven. Reckman en
zijn Sjaloom kwamen voort uit een
beweging met figuren als pater Simon
Jelgersma, oprichter van De
Postcodeloterij voor goede doelen.
Na zijn studie heeft Ad enkele jaren
Huur-& Actiecomités in de Heuvel
ondersteund.
Tevens heeft hij de grote Rooms-
katholieke Uitschrijfactie
georganiseerd, zodat er in de Haagse
Beemden niet enkel katholieke
scholen kwamen maar ook openbare
scholen.
In 1975 ging Ad werken bij Stichting
Werkgroep Richting, een club van
kritisch katholieken, die een manier
zochten om hun maatschappelijke
betrokkenheid vorm te geven. Zo werd

de aanzet gegeven voor de oprichting
van de Wereldwinkel.
Die Wereldwinkels werden in heel
Nederland opgezet als protest tegen
de oneerlijke hoge invoertarieven die
het Westen hanteerde voor goederen
uit de Derde Wereld. Dit speelt nog
steeds trouwens. Eind jaren ’60 had
de VN alle lidstaten verzocht het
draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking onder
burgers te versterken. De Nederlandse
overheid gaf geld aan de Nationale
Commissie
Ontwikkelingssamenwerking (nu
NCDO), welke het over tal van
initiatieven verdeelde zoals Werkgroep
Richting, waar Ad dan ook in 1975 de
eerste betaalde medewerker werd. In
Breda had je toen het zogenaamde
‘maandagavondberaad’, een
maandelijks overleg van lokale
actiegroepen

Er werd ook een blad uitgegeven
‘Breda in Aktie’, waar Ad de
Hoofdredactie van voerde. Met Wiard
Molenaar en anderen werd vanuit
Werkgroep Richting ook het boek
‘Macht in Breda’ uitgegeven, zodat je
kon zien hoe het lokale netwerk van
vertegenwoordigers uit de belangrijkste
sectoren in elkaar stak. Dat werd
gedaan naar aanleiding van de
opmerking van NKV-voorman Mertens
die stelde dat Nederland werd
geregeerd door 200 personen. Tevens
richtte Ad in die tijd samen met Jan de
Waal en Marcel Rensen (Drukkerij
Salsedo) de Bredase PSP op. Net
zoals Irmgard Busch in het vorige
interview woonde Ad in een commune
op de Baronielaan met vier stellen van
’73 tot ’75. Toen hij in 1975 in
Zandberg kwam te wonen heeft hij het
Buurtcomité mee opgezet. Hij leerde
daar enthousiaste mensen kennen,
die freelancer waren en samen hebben
ze het eerste boek over hun buurt
geschreven in hun nieuwe non-
commerciële Uitgeverij Sectie D. ( de

kadastrale aanduiding voor Zandberg)
De kostprijs van de boeken wordt laag
gehouden, zodat veel mensen het
kunnen kopen en de medewerkers van
de uitgeverij werken allen onbetaald in
hun vrije tijd. In het laatste boek,
‘Breda 2002 na 750 jaar’, hebben Ad
en de anderen honderden uren zitten.
Verder hebben ze vooral historische
boeken over het Bredase uitgebracht,
zoals over de Baronielaan en het
Wilhelminapark. In februari ligt hun
nieuwste boek ‘Breda Buiten’ in de
winkel wat gaat over de
buitengebieden
van Breda,
met
fietskaarten!

De
Werkgroep
Richting
transformeerde in het Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking  West-
Brabant. In Nederland had je overal
dergelijke groepen, zoals in Tilburg het
Derde Wereld Centrum. Vanwege het
landelijke subsidiebeleid zijn al die
groepen omgevormd tot COS.
Het COS doet aan bewustwording op
de terreinen duurzaamheid,
vluchtelingen, eerlijke handel en de
Derde Wereld problematiek. Zo
ontwikkelde het Cos West- en Midden
Brabant nu het programma ‘Road to
Reality’ i.s.m. Omroep Brabant.
Ad heeft ook nog een jaar voor
GroenLinks-Breda als commissielid
SAW gefungeerd.
Verder is Ad bestuurslid van de
Stichting Multatulilezing.

www.cosnederland.nl
www.Sectie-D.nl.

Dit is de achtste aflevering van een reeks waarin we proberen het linkse verleden van Breda aan u te tonen, dit door het
interviewen van markante personen in het Bredase.
Deze keer Ad Bijma, geboren op 1 augustus 1951 te Groningen, opgegroeid in Alblasserdam en hij heeft de HBS-B in
Dordrecht doorlopen, alwaar hij nu sinds 2001 werkzaam is als directeur van COS Nederland,  de landelijke vereniging
van Centra voor Ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Daarvoor was hij ruim 25 jaar directeur van COS West en
Midden Brabant(Breda, Tilburg)  en de voorlopers daarvan.
Ad is getrouwd en heeft twee kinderen.

HANS CREEMERS
commissie- en bestuurslid



zo 04-03 deadline volgende Slagkracht

ma 05-03 algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis De Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur

wo 07-03 verkiezingen provinciale staten
stembureau’s zijn open van
07.30 uur tot 21.00 uur
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AGENDA

COLOFON & ADRESSEN

ALS WE ZÓ GAAN BEGINNEN...

Geert en Rita zitten samen op een terrasje op
het Plein in Den Haag. Toevallig komt Jan Peter langs
die hen vraagt welke snode plannen ze beramen.
Geert zegt vervolgens: “We maken plannen voor WO
III. We zijn van plan 14 miljoen moslims en één
tandarts om te brengen.” “Waarom die tandarts?”
vraagt Jan Peter in opperste verbazing. “Zie je wel”,
zegt Geert tegen Rita, “Ik zei toch dat niemand zich
interesseert voor die moslims!”

ANTON SNEL
coordinator ROOD Breda

ROOD
STOP DE G8!

Op 6 juni zal er in Rostock (Noord-Duitsland) de volgende
G8 bijeenkomst zijn. En zoals de laatste jaren gebruikelijk
is zullen er ook grote tegen acties van anders globalisten
zijn. Maar waarom roepen deze vergadering van de G8
zoveel protest op? De G8, bestaande uit
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan,
Verenigde Staten, Canada en Rusland. (de 7 belangrijkste
industriestaten + Rusland) is opgerecht in 1975 als overleg
orgaan over globaal economische vraagstukken. Toen
waren het trouwens nog maar 6 landen, Canada en
Rusland zijn er pas later bij gekomen.

Regelmatig overleggen is een eerste opzicht natuurlijk
geen probleem. Wat wel een probleem is dat er totaal
geen democratische controle is op wat er wordt
afgesproken is, terwijl er wel onderwerpen besproken
worden die mensen wereldwijd aangaan. De G8 heeft dan
ook geen grondwet of vast secretariaat of hoofdkantoor.
Officieel maakt de G8 geen beleid, maar is het een overleg
clubje wat niet meer doet als samen het over ingewikkelde
vraag stukken hebben en hier samen een standpunt over
in te kunnen nemen. Let wel op dat dit een gezamenlijk
standpunt van de leiders rijkste landen is, in de praktijk
gaat dit ten koste van de armere landen.

Bij de laatste G8 overleggen in Gleneagels werd er met
veel bombarie aan de pers verteld dat er een schulden
verlichting voor de armste landen zou komen. Wat er niet
bij verteld werd was dat dit schulden waren die onder ze
zelf oninbaar noemde, dat de kwijtschelding met
ontwikkelingshulp werd betaald en dat deze arme landen
hun markten moeten opengooien (zodat westerse
multinationals er konden investeren, wat vaak een
achteruitgang voor de landen zelf betekend).

Het gebaar was dus helemaal niet zo mooi als het er in
eerste instantie leek te zijn. Maar het is wel een typisch
voorbeeld hoe de G8 werkt en waarom wij bij de protesten
moeten zijn.

(POLITIEKE) KLIMAATSVERANDERING

STEEDS MEER
MENSEN
KIEZEN VOOR
EEN
WARMERE
GEVOELS-
TEMPERATUUR...


