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Na een hoopvol begin in 2003 en een
aantal jaren van variërende activiteit is er
op dit moment geen ROOD-groep meer in
Breda. Dat is een gemis. Een
jongerenorganisatie zorgt voor vers bloed
en verfrissende ideeën in de afdeling, en
spreekt een doelgroep aan die anders
lastig te bereiken is. Breda telt zo’n vijftig
ROOD-leden en daarnaast nog eens een
aantal jonge leden die (nog) geen ROOD-
lid zijn. Breda is een studentenstad met
veel jonge mensen en er is zat werk aan
de winkel, op allerlei fronten. Items die
bijvoorbeeld spelen in Breda zijn het tekort
aan voldoende betaalbare woningen (daar
zijn starters/kamerhuurders e.d. natuurlijk

De afdeling gaat de lokale ROOD-groep (jongeren in de SP) weer nieuw leven
inblazen. Op vrijdag 28 september komt Renske Leijten, het jongste SP-Kamerlid en
oud-voorzitter van ROOD, in de Para (van Coothplein) met ons praten over haar werk
in de Kamer en het oprichten van een lokale ROOD-groep. Ook is er muziek van
rapper aBREcaDAbra en punkband Blame Coca Cola.

als eerste de dupe van), moeilijkheden om
een (MBO) stageplaats te vinden, een te
eenzijdig horeca/cultureel/muzikaal
aanbod, het steeds repressief wordende
beleid van burgemeester Van der Velden
(demonstratieverboden etc.), het tekort aan
fietsenstallingen, enzovoorts. Daarnaast
spelen ook in Breda landelijke of zelfs
internationale items bij jongeren, zoals met
betrekking tot dierproeven, wapenhandel,
leeftijdsdiscriminatie, en tal van andere
zaken. Te doen is er genoeg!

Ben je tussen de 14 en 28 jaar oud? Kom
dan ook kennismaken met ROOD in Breda
op vrijdag 28 september, vanaf 19.30 in de
PARA. Als ROOD-lid kun je zelf je mening
kwijt bij interessante discussies. Of je kunt
weer een stukje wereldwijzer worden
tijdens een van onze scholingen of
excursies, bijvoorbeeld over de Islam,
dierenwelzijn, asielzoekerscentra, of
socialisme in Latijns-Amerika. Maar
bovenal: als ROOD-activist help je zelf
mee de wereld een beetje beter te maken!



NIEUW COMMISSIELID

Sinds een aantal maanden is er in
Nederland een behoorlijke discussie
gaande over het ‘Nieuwe Leren’, de
huidige onderwijsmethode voor het
middelbaar en hoger onderwijs die
vooral gericht is op het aanleren van
competenties. Inmiddels blijkt dat
leerlingen en studenten het ‘Nieuwe
Leren’ meer een methode vinden van
“zoek het zelf maar uit”. De docent
vervult daarmee meer de rol van
begeleider dan van educatief
specialist en/of wetenschapper. De
bezuinigingen die met het
competentie-gericht leren mogelijk
worden gemaakt, hebben nog een
eenvoudig maar didactisch gevolg. Als
leerlingen en studenten via het
groepsgericht studeren met elkaar aan
opdrachten werken, is het logische
gevolg dat een leerling of student zal
proberen om in de groep bezig te zijn
met competenties, waar men niet
teveel moeite voor hoeft te doen. Er
vindt een parlementair onderzoek
plaats naar de effecten van het
‘Nieuwe Leren’. Maar dit onderzoek
gaat over het middelbare onderwijs en
het VMBO en niet over de effecten in
het hoger onderwijs.

Ik studeer nu ongeveer 6 jaar de
deeltijdstudie Culturele en
Maatschappelijke Vorming aan Avans

Hogeschool in Breda. Daardoor maak
ik geen deel meer uit van een groep
studenten. Ik heb nog maar een paar
vakken te behalen voor mijn studie. In
het afgelopen collegejaar heb ik maar
ongeveer 2 uur contact gehad met de
hogeschool. Dus het betalen van
collegegeld geeft kennelijk geen recht
op begeleiding als student in mijn
proces van competentiegericht
studeren. Voor deeltijdstudenten ligt
het accent op leren in de praktijk,
waardoor competenties gerelateerd
zijn aan de organisatie waar je werkt.
Het innoveren van het vakgebied mag
de taak zijn van een hogeschool als
educatieve instelling. Is het ‘Nieuwe
Leren’ bedoeld om aan leerlingen en
studenten uit te leggen hoe je de
opdracht in de praktijk voor elkaar kan
krijgen óf zijn colleges er ook voor
kennisoverdracht over het vakgebied
in een bredere context?

Als ik, als beroepskracht, zo met
cliënten om zou gaan in de sociaal
agogische dienstverlening, dan komt
dat de kwaliteit niet ten goede.
Het verhaal wat ik hier beschrijf, staat
echter niet eens op zichzelf.
Persoonlijk ken ik nog meer mensen,
die op deze wijze te maken hebben
gehad met Avans Hogeschool Breda.

Joska Dubbeldam, joska@casema.nl

HET NIEUW LEREN
De Hulpdienst heeft in Breda een
nieuwe start gemaakt met het
symposium “Je zult maar buiten de
boot vallen” op vrijdag 14 september,
met medewerking van SP-Kamerlid
Henk van Gerwen.

Bij de hulpdienst kan iedereen, SP-lid
of niet, terecht voor alle vragen met
betrekking tot loon, uitkering, huur
enzovoorts. Ervaren mensen
informeren u over waar u het beste
terecht kunt, helpen u instanties aan
te schrijven of staan u anderszins bij.
Vaak kan een brief of telefoontje door
de SP al veel deuren op doen gaan.
Soms moeten problemen ook breder
aangepakt worden: de hulpdienst
heeft ook een signaliserende functie
voor de raadsfractie en de landelijke
partij.

De hulpdienst houdt iedere eerste
maandag van de maand, van 19 tot
20 uur, spreekuur in de Wegwijzer,
Steendorpstraat 2. Iedere derde
dinsdag is er een spreekuur op de
fractiekamer, ook van 19 tot 20 uur.
Buiten de spreekuren kunt u de
Hulpdienst bereiken via email
hulpdienstbreda@sp.nl of via telefoon
06–30977875.

HULPDIENST

Nadat Ben van den Bosch aangaf dat
hij wegens drukke werkzaamheden
voor de FNV en de SWOB geen tijd
meer had om naast zijn reguliere
baan ook nog commissielid voor de
SP in Breda te zijn is Joost Hooghuis
zijn opvolger. Tevens heeft de fractie
wat veranderingen doorgevoerd.
Joost neemt plaats in de Commissie
Mens en Maatschappij en de
Commissie Milieu en Mobiliteit.
Maurice Spapens gaat, met Joyce
van der Sanden, Koos Gouka
ondersteunen in de Commissie
Bouwen en Wonen en Maurice
Spapens gaat nu de Commissie Mens
en Maatschappij ‘trekken’.

Joost werd in 2001 lid van de SP
tijdens de Fortuynrevolte om een
ander geluid te laten horen.
Redelijk snel werd hij lid van het

Bestuur en daarna afdelingsvoorzitter.
Hij heeft ook nog in de Hulpdienst
gewerkt. Hij heeft ook altijd, nu ook,
niet geschroomd om ook handwerk te
doen zoals folderen en Tribunes
bezorgen. Wegens
andere bezigheden
heeft Joost het rustig
aangedaan in de SP
in Breda de laatste
tijd maar nu gaat hij
er weer vol tegenaan.

Joost is werkzaam bij
de Stichting Maatschappelijke
Opvang Breda, locatie, het Koetshuis,
een algemeen crisisopvangcentrum in
Bavel. De Stichting is vooral bekend
vanwege daklozenopvang ’t IJ aan de
Slingerweg waar Joost wel eens
invalt. De SMO is een onafhankelijke
stichting maar wel afhankelijk van de

HANS CREEMERS
bestuurs/commissielid

gemeentelijke subsidies.

Zijn passie is wandelen met zijn
honden. Speerpunt voor Joost zijn het
voorkomen van onveiligheids-
gevoelens door o.a. het vervuilen van
buurten. Of dat dan ligt aan de
bewoners of het te weinig komen
opdagen van Janus Oomen zijn
reinigingsdienst is per wijk
verschillend of beide aanwezig.
Andere speerpunten zijn logischerwijs
alles wat onder de commissie mens
en maatschappij valt en in het
bijzonder zorg  in het algemeen en
welzijn in het algemeen.



35 JAAR GELEDEN: BEZETTING ENKA BREDA

Voor deze terugblik is geput uit het
“Enka dossier Handboek voor
bezetters” samengesteld door Aad
Cortenberghe en Jeroen Terlinge en
uit de herinneringen van één van de
bezetters, mijn oud collega Pino.
Ikzelf heb aan de andere kant van
het hek gestaan samen met vele
anderen. Pino kwam in 1961 vanuit
Bari naar de H.K.I, in Breda. Later
zou de naam Enka worden. Het
beviel Pino eigenlijk best al was er
reden voor kritiek. Toch wilde Pino
na een paar jaar terug naar Bari. Zijn
koffer stond gepakt toen hij
onverwachts in het ziekenhuis
belande. Hij werd geopereerd en
verliefd op een knappe verpleegster.
Toen ze trouwde kon hij niet weten
dat hij een van de eerste
bedrijfsbezet-ters van Nederland zou
worden.
In 1969 waarschuwen deskundige
voor overcapaciteit in de kunstve-zel
sector, de directie van Enka, een
volle dochter van het chemie-concern
AKZO, reageert niet.
In de Enkafabriek in Breda is de
sfeer in de eerste maanden van het
jaar 1972  nog uitstekend. De zaken
gaan goed, vorig jaar is er dik winst
gemaakt. Op 21 februari wordt een
recordproductie van
450 ton per week bereikt. Feest in
het bedrijf. Vier dagen later wordt de
productie teruggeschroefd naar 350
ton. De verraste O.R. krijgt achteraf
als reden opgegeven dat er
onvoldoende hulzen waren om het
garen op te wikkelen. Als ze daar
snel doorheen prikken begin-
nen ze, heel voorzichtig, iets te
vermoeden. Op 5 april worden de
vakbonden uitgenodigd door de raad
van bestuur van Enka-Glanzstoff. Ze
komen wel maar weigeren
geheimhouding. Als Enka
geheimhouding blijft eisen willen de
bonden niets horen. De bijeenkomst
wordt na anderhalf uur beeindigd. Op
6 april 1972, twee dagen nadat
opnieuw nieuwe machines in gebruik
zijn genomen, komt de boodschap:

het bedrijf moet dicht. In 1700
gezinnen begint dan een vreselijke
tijd.
Er zijn geruchten, Enka gaat dicht
maar voor de 1700 medewerkers is
er ander werk, het gaat over enkele
honderden ontslagen, Akzo zegt dat
het er geen enkele hon-derden zijn,
dat blijkt juist, het worden er enkele
duizenden. Voor de meeste
werknemers uit Breda zal er geen
vervangende werkge-legenheid zijn.
Als de bonden protesteren mogen ze
alternatie-ven aandragen maar wel
binnen twee weken. Op 10 april
vormen de bonden een contactgroep
met 8 vakbondsbestuurders en 14
kaderleden van de vakbond. Een
gouden greep blijkt later. Bij een
demonstratie in Breda lieten de
landelijke vakbondsleiders het
afweten onder meer omdat Fré Meis
(een bekende communisti-che
actievoerder) zou spreken. De
bonden lieten zien dat ze het zicht
kwijt waren op de situatie. Maandag
18 september komen vijf
vakbondsbestuurders in hun auto
voor de poort van de Enka. Ze mogen
doorrijden naar het instructielokaal,
waar het meren-deel van de
kaderleden aanwezig is. Iedereen
ontvangt een kaart met instructies en
leest deze nog eens aandachtig door.
Een kleine groep gaat naar het
directie en personeelsgebouw en
grendelt de deuren. Zeven man gaan
naar de portiers en geven hun
opdracht “kalm blijven niets doen.
Bedrijf wordt door de werknemers
bezet”. Twee man gaan naar het
grote hek en doen het dicht. Eén man
doet het kleine poortje dicht en blijft er
bij staan. De slagboom wordt
neergelaten. Inmiddels wor-den de
medewerkers om tien voor twee
uitgenodigd in de kantine. Dit tijdstip
is gekozen omdat de och-tendploeg
nog en de middagploeg al aanwezig
is. Ongeveer achthon-derd mannen
en vrouwen staan dicht op elkaar
gepakt. Een kader-lid uit de
contactgroep neemt het woord en

JAC TROOST

Op 6 April 1972 brengt ENKA-Glanzstoff een zogenaamd structuurplan in de openbaarheid. In Nederland
zullen de fabrieken in Breda 1700 medewerkers en  Emmercompascuum 500 medewerkers, worden
gesloten. Jac Troost blikt terug samen met Pino, een Italiaanse deelnemer aan de bedrijfsbeztting

vertelt wat er gaat gebeuren. Als hij
uitgesproken is komt een applaus
opgang dat aanzwelt tot een ovatie,
Iedereen die weg wil kan dat binnen
twee uur. Hiervan maken slechts
dertig mensen, veelal om persoonlijke
redenen, gebruik van. Pino wordt
ingedeeld bij de controle van het hek
om het bedrijf. Dat zal hij vijf dagen
blijven doen. De productie wordt
zorgvuldig stil gezet. Er worden
wachtroostersgemaakt.
Zaterdag 23 September 1972  om
half tien in de morgen zwaait de met
bloemen getooi-de slagboom eindelijk
omhoog. Het traliehek, dat de buiten-
wereld vijf dagen lang bijna
hermetisch scheidde van de
bezetters, rolt zwaar en traag opzij.
Dan vallen de met bloe-men en
geschenken beladen Enka-
werknemers hun wach-tende
verwanten en vrienden in de armen.
De mensen lachen en huilen.
Bravoure en ontroering. Het is gelukt,
de eerste georga-niseerde
bedrijfsbezetting in de geschiedenis
van Nederland, is voorbij. De ENKA
blijft nog negen jaar open dan valt het
doek definitief. Pino en andere gaan
naar de vestiging in Steen-bergen.  In
1991 is ook dat afgelopen. Was het
de moeite? Vraag ik aan Pino. Ik ben
blij dat ik het meegemaakt heb!

redactielid



zo 30-09 deadline Slagkracht september

ma 01-10 algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur

wo 03-10 scholingsavond SP Breda
gemeenschapshuis Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur
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Een oude dame rijdt op de A67 ongeveer 65 km/h.
Enkele agenten merken dit op en zetten de dame bij de
eerstvolgende afrit aan de kant. De agent ziet dat een
bejaarde dame achter het stuur zit en vraagt:
“Mevrouw, u rijdt hier op een snelweg en de minimum
snelheid is hier 80!” “Is dat zo?” vraagt de dame, “Ik
zag net een bord met A67 en nam aan dat ik hier maar
67 mocht rijden!”. Naast de dame zit een oud manneke
te rillen als een rietje. De politieagent is zichtbaar
geamuseerd door de situatie en zegt: “ Wat is er
meneer? Gaat het wat te snel voor u?”. De oude man
snauwt: “Wil je alsjeblieft je mond houden, we komen
juist van de N219!

VOLGENS BEN
Ben gebruikt zijn column deze maand voor een
sfeerverslag van de ledenvergadering van september.

Op 3 september hadden we in de Wegwijzer een druk
bezochte algemene ledenvergadering waar het
aankomende SP-congres besproken werd.
Aan de hand van de agenda werden er 2 nieuwe
roodleden voorgesteld, zij zaten boordevol ambities waar
we zeker gebruik van kunnen maken. Hun kijk op de
politiek werkt heel verfrissend. De bespreking van de
congresstukken “Evaluatie” en “Fundamenten
versterken” waren de hoofdpunten van deze avond. Niet
iedereen had de stukken bij zich en dat werkte nogal
verwarrend in de discussies. Het stuk “Evaluatie“ gaf
weer hoe de afspraken die in 2003 gemaakt zijn op het
congres, werkzaam waren in de praktijk en hoe er mee
omgegaan was. Conclusie was dat er de scherpe kanten
er nog aangemaakt moeten worden naar de toekomst
toe, een aantal zaken moeten zeker verbeterd worden,
gerichte en betere scholing is zeker op zijn plaats. De
begeleiding in de praktijk van nieuwe kaderleden is ook
een zorg die weggenomen moet worden. Het
ledenbestand baart toch zorgen, ruim de helft van de
nieuwe aanmelders gaat weg na een zeer korte tijd lid te
zijn geweest. Het vereist een nieuwe aanpak om dat te
onderzoeken. De centrale rol van de mens in zijn geheel
met al zijn aspecten moet nog meer benadrukt worden in
de rol van de partij. Men zal ook de bewegingen van de
partij top kritisch en optimistisch tegelijk moeten blijven
volgen .Openheid en eerlijkheid ook van de partij top en
het bestuur moeten de bakens zijn voor het wederzijds
vertrouwen .Men moet oppassen dat door de grote groei
van onze partij dat niet uit het oog verloren gaat .JE
breekt immers sneller dingen af dan dat je het opbouwt.
Zeg nooit dat je het zo goed doet in je werk voor de partij
naar de toekomst toe, maar zeg dat je ermee bezig bent
om het met elkaar goed te doen .Alleen gezamenlijk kan
je het hoogste doel bereiken voor en met de leden en
nooit met een klein groepje. Alleen dan werk je naar een
sterke band toe. Nu en in de toekomst. Al deze zaken
werden in goede discussies uitgesproken. Verbeteringen
op de voorstellen werden besproken, nieuwe ideeën hoe
het beter moest in de toekomst, afstemmen van elkaars
standpunten werkplannen opstellen, raakvlakken met
elkaar bespreken. Kortom het was een leerzame
vergadering. Alleen jammer dat er toch mensen zijn die
als er een lid het woord heeft toch er door heen praten of
de discussie overneemt. Het werkt heel vervelend naar
de groep toe maar misschien is dat een taak voor de
voorzitter of een betere scholing voor deze personen kan
ook geen kwaad. Uiteraard is dit opbouwend bedoeld,
voordat jullie de verslaggever over zijn hoofd aaien.
Beste mensen dit was het dan weer voor deze maand.
Jullie allen een goede maand toegewenst en een mooie

en hete politieke herfst. Spreuk van de
maand: Kijk eens in de spiegel en vraag je
af wie je bent.

BEN VAN DEN BOSCH


