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Na weken campagne voeren werd de
campagne dus in feestelijke stijl afgesloten.
Ruim 20.000 Bredanaars stemden op 22
november op de SP! Alle reden voor feest,
maar nog meer reden om zoveel mogelijk
sympathisanten lid te maken en zoveel mogelijk
slapende leden actief. Het koren staat er
fantastisch bij, nu tijd om te oogsten. In de
weken voor de verkiezingen schreef de SP in
Breda ruim 50 nieuwe leden in. Hopelijk kunnen
we nog voor 1 januari het 500e lid in de
gemeente inschrijven.

Maar het is niet alleen belangrijk om zoveel
mogelijk mensen SP-stemmer en SP-lid te
maken, maar ook om zoveel mogelijk mensen
actief binnen de SP te laten werken. Het
bestuur is op zoek naar versterking, we hebben
altijd nieuwe Tribunebezorgers en folderaars
nodig, de fractieleden willen graag contact
krijgen met leden met specifieke kennis en
ervaring, we willen de SP’ers in vakbond en
bedrijf beter organiseren, nog meer op straat
aanwezig zijn, enzovoorts.

JOHAN KWISTHOUT
afdelingsvoorzitter

Mijn oproep is dan ook om u nu aan te melden
als actief lid, kennis te komen maken op onze
nieuwjaarsreceptie, mee te praten over de
prioriteiten in het komende jaar tijdens de
ledenvergadering van 8 januari, maar vooral
ook om in februari weer uw beste beentje voor
te zetten voor de Statenverkiezingen. Omdat de
Statenleden de nieuwe Eerste Kamer kiezen
zijn dit buitengewoon belangrijke verkiezingen
waar we weer vol uit willen pakken.

In polonaise liepen de ruim 50 SP'ers, verzameld in café De Franciscaner in Breda,
feest te vieren. Niet alleen de landelijke monsteroverwinning, maar vooral de
uitslagen in Breda, Zundert en Etten-Leur leidde tot uitzinnige taferelen. Met 20,1%
in Breda, 18,7% in Etten-Leur en 16,1% in Zundert zijn we overal de derde partij na
CDA en PvdA en voor de VVD. In Zundert is de SP zelfs de tweede partij van de
gemeente geworden.



Hallo, beste partijvrienden.
Hier weer mijn kijk op de afgelopen
maand, een bewogen maand vol
met verassingen en de nodige
spanningen. We hebben in de
gemeenteraad en de commissies
ons werk goed gedaan, ons als
fractie goed laten horen en
duidelijke standpunten neergezet.
Het gaat steeds beter in de fractie:
een goed team dat staat als een
blok en waar de rest duidelijk
rekening mee houdt.

De uitslag van de verkiezingen was
een complete verrassing waar
niemand rekening mee heeft
gehouden. We hebben dan ook
flink feest gevierd in de
Franciskaner die door onze Peter
afgehuurd was. Peter en ik hebben
het café in de stijl van onze partij
aangekleed, met dank aan de
eigenaar. Er waren 60
partijgenoten aanwezig op deze
avond. Voor ons als bestuur was
het een onvergetelijke avond.
Dank aan alle mensen die aan dit
succes in Breda meegewerkt
hebben.

Wist u dat we haast Johan kwijt
geweest waren aan Den Haag.
Gelukkig blijft onze  gewaardeerde
voorzitter in Breda.
Laten we met zijn allen gaan voor
een eerlijker en socialer
Nederland, ons progamma trouw
blijven en blijven vechten. Weg
met de voedselbanken, weg met
de armoede. Laten we daar met
elkaar voor gaan het komende
jaar. Aan ons zal het zeker niet
liggen.

Mede namens het bestuur wens ik
U fijne en vruchtbare feestdagen
toe. Bedankt allen voor uw inzet.
Denk ook aan de mensen die het
wat minder of helemaal niks
hebben.Stop ze wat extra toe. Ik
hoop u daar allen weer de hand te
mogen schudden.

Met vriendelijke partijgroeten.

VOLGENS BENNIEUWSOVERZICHT
SP Etten-Leur afdeling i.o.

De kogel is door de kerk: de SP in
Etten-Leur is de laatste fase ingegaan
op weg naar een zelfstandige
afdeling. Het partijbestuur heeft op
haar vergadering van 1 december de
ledenwerkgroep erkend als afdeling in
oprichting. De bedoeling is dat de
afdeling binnen een half jaar erkend
wordt als volwaardige afdeling. Men
heeft inmiddels ruim 50 leden, een
goed draaiend bestuur en een mooie
website (nu nog op breda.sp.nl maar
binnenkort op hun eigen domein:
etten-leur.sp.nl). De redactie wenst
onze partijgenoten in Etten-Leur veel
succes.

BEN VAN DEN BOSCH

...en ook in Zundert!

Ook in de gemeente Zundert, nog
horend bij de Bredase afdeling, is een
groepje leden aan de slag gegaan om
de eerste schreden te zetten op weg
naar een volwaardige afdeling. In
Zundert werd de SP de tweede partij.
De initiatiefnemers Inge en Pieter
proberen de ruim twintig SP-leden in
Zundert, Rijsbergen, Wernhout en
Achtmaal te mobiliseren om samen
een ledenwerkgroep te vormen.

Geen Kerstpakketen voor
Bredase SP-fractie

De leden van de SP-fractie sturen de
kerstpakketten van de gemeente door
naar Bredanaars die zich inzetten
voor anderen, zoals de vrijwilligers
van het Anna-huis. Het voorstel van
de SP om af te zien van de
kerstpakketten voor de raadsleden en
het uitgespaarde geld in te zetten om
mensen die zich belangeloos inzetten
voor de stad werd niet aangenomen.
Sinds haar intrede in de raad in 1996
heeft de SP zich principieel verzet
tegen de gratis theaterkaartjes, VIP-
kaarten voor evenementen,
overbodige uitjes en etentjes en
andere manieren waarop de
raadsleden hun raadsvergoeding 'in
natura aanvullen'. De jaarlijkse
kerstpakketten die de SP ontvangt
hebben al verschillende
bestemmingen gekregen, varierend
van de bodes in het stadhuis tot een
loterij voor het goede doel.

Parkeervergunningen

De SP heeft kritische raadsvragen
gesteld over de ontwikkelingen in
Oud-Boeimeer met betrekking tot de
invoering van parkeervergunningen.
Eind oktober kreeg men een Breda
Bericht met de aankondiging dat het
vergunningstelsel per december zou
worden ingevoerd. Het parkeerbedrijf
gaf aan dat er inmiddels al 350
aanvragen waren ingediend, terwijl er
volgens de wijkraad maar ongeveer
300 plaatsen beschikbaar zijn.

Een groot deel van de bewoners heeft
gewacht met het indienen van een
aanvraag totdat de vragen van de
informatiebijeenkomst in mei
beantwoord vragen, wat tot op heden
niet gebeurd is. Deze onzorgvuldig-
heid van de gemeente mag er niet toe
leiden dat zij buiten de boot vallen.

Op vragen van Joyce van der Sanden
en Maurice Spapens heeft wethouder
Schoenmakers toegezegd dat alle
bewoners een eerlijke kans op een
parkeervergunning krijgen. Ook wordt
de invoering uitgesteld tot maart 2007

SP grootste partij in 25
stemdistricten

Volgens de gemeentelijke cijfers is de
SP de grootste partij in 25 van de 83
stembureaus in Breda. Een unieke
situatie: nog nooit wist de SP in Breda
bovenaan te eindigen in een
stembureau. De best scorende wijken
waren Wisselaar (33,7%), Heuvel
(32,7%), Linie (30,0%), Geeren-Zuid
(29,9%) en Tuinzigt (29,7%).

De Bredase kandidaat Johan
Kwisthout (nr. 27) haalde in kieskring
18 (West-Brabant) 355 stemmen. De
Kamerzetel die vrijkwam omdat Tiny
Kox in de Eerste Kamer blijft, wordt
ingenomen door Hugo Polderman uit
Roosendaal, waarvoor de nummers
25 tot 28 op de lijst (waaronder Johan)
in goed overleg plaats hebben
gemaakt.



DE LINKEROEVER VAN DE MARK

Toen Paul studeerde aan de Sociale
Academie (1978-1982), de huidige
St. Joost, waren dat de woelige jaren
van onderwijsstaking en
democratisering van het onderwijs.
Zo ook in Breda. Paul maakte deel
uit van een autonome groep. De
studenten bepaalden zelf wat ze
leerden, het zogenaamde project-
onderwijs in plaats van vakken en
kozen daarbij de docenten die
ideologisch dicht bij hen stonden.
Paul heeft meegewerkt aan de
Werkgroep Macht. Men probeerde
machtsstructuren bloot te leggen. Dit
resulteerde later in het boek ‘Macht
in Breda’. Hij heeft wel nog een jaar
als opbouwwerker stage gelopen in
Tuinzigt. Zijn eindtoets was een
manifest en behelsde een analyse
van de wereld en het onderwijs,
waarin zelfontplooiing centraal stond.
Dit resulteerde in de kraak van de
oude melkfabriek aan de Bastion-
straat ‘Het Bastion’ in 1982. Hier kon
men zichzelf ontplooien en
activiteiten opzetten.

Paul was al vanaf 1979 actief in de
Kraakbeweging en woonde in 1981 in
een kraakpand op de Willemstraat,
toen hij en 140 anderen werden
opgepakt in Breda. Dit gebeurde toen
Beatrix naar Breda kwam een jaar na
de rellen bij de kroning in
Amsterdam. De bestuurders hier
waren in rep en roer en hadden een
noodverordening uitgevaardigd,
zodat je niet mocht demonstreren.
Gevolg: 141 mensen werden op
basis van uiterlijk opgepakt. Echter
er waren er toch die er onopvallend
genoeg uitzagen schijnbaar en
gingen fluiten op de Grote markt
toen Beatrix daar verscheen.
In 1982 kraakten Paul en de zijnen
‘Het Bastion’. De eerste week liepen
ze ‘s avonds buiten wacht met
helmen op, zodat de enkele dagen
na de kraak arriverende knokploeg
van eigenaar/bouwbedrijf Albouw
rechtsomkeerde. Volgens Paul waren

ze over het algemeen iele
mannekes, géén arbeiders, en was
dit toneelstukje derhalve nodig. Om
te kunnen onderhandelen met
instanties en de gemeente Breda
richtten ze een stichting op:
Stichting het Bastion.  In 1984 kocht
de sociaal-democratische
woningbouwvereniging De
Algemeene, het pand aan voor
Jongerenhuisvesting. Dit kon mede
door de politieke steun van de
PvdA. Het zou de enige legalisatie
in Breda van een groot kraakbolwerk
zijn en dankzij CDA en VVD bleef het
ook bij één Bastion.

Het maken van het legalisatieplan en
de verbouw van het complex naar 29
wooneenheden werd door de
woningbouwvereniging, Stichting het
Bastion en haar architecten
georganiseerd. In 1992 kochten Paul
en de zijnen met Stichting Het
Bastion het Bedrijfsgedeelte en
afgelopen jaar heeft deze stichting
tévens het woongedeelte gekocht
van de woningbouwvereniging. In het
bedrijfsgedeelte zitten diverse
bedrijven, zoals o.a. een fietskoerier,
een fotostudio, een oefenruimte voor
bands en natuurlijk Uitgeverij De
Papieren Tijger. De huur is er laag
voor bedrijven.

Naast Mo’Media en De Geus,
opgezet door oud-maoïst Erik de
Visser is dit de enige uitgeverij in
Breda. De uitgeverij gaf in de jaren
’80 en ’90 vooral non-fictie uit zoals
boeken over inlichtingendiensten,
fascisme, anarchisme, analyses over
de buitenlandse politiek van de VS,
maar eveneens zijn ze bezig de
complete Memoires van enfant
terrible Willem Oltmans uit te
gegeven. Sinds eind jaren 90 is men
bezig met de uitgave van de
volledige werken van  Poesjkin en
Shakespeare.
Door de ontlezing en ontlinksing is de
oplage van verschillende titels

minder en wordt geëxperimenteerd
met ‘Printing on Demand’. Dat is dus
pas bijdrukken als de rest op is.
Tevens zijn de bibliotheken minder
gaan inkopen, want die kopen vooral
boeken in die veel worden
uitgeleend, want daar krijgt de
bibliotheek subsidie voor per
uitgeleend boek.

Paul is anarchist en denkt dat de
Staat vooral dient om het belang van
een kleine groep mensen te dienen.
Het veranderen van de wereld door
een revolutie ziet hij niet zo een,
twee, drie gebeuren en daarom zet
hij in op het creëren van autonome
zones, waarin men eigen
infrastructuren kan vormen. De
menselijke wereld verandert pas in
progressieve zin als de mens daar
ook evolutionair aan toe, zo is
bijvoorbeeld het godsbegrip een
grote sta in de weg. Maar zonder een
dergelijk obstakel kan de
meerderheid van de mensheid zich
een leven niet voorstellen. Het heeft
duizenden jaren geduurd voordat de
mens vanuit het meer-godendom
zich het een-godendom schiep, het
zal dan ook vele duizenden jaren
duren voordat het geen-godendom
dat monotheïsme verdreven heeft.

zie ook: www.papierentijger.org

Dit is de zesde 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 Paul de Ridder, geboren op 20 maart 1959 te Sluiskil (Zeeuws-Vlaanderen) en in 1978 in Breda
komen wonen ten behoeve van een studie op de Sociale Academie. Paul is sinds 1984 actief  in de Bredase
Uitgeverij Papieren Tijger.

HANS CREEMERS
commissie- en bestuurslid



Eerst willen we iedereen feliciteren met de grote SP-
overwinning de afgelopen verkiezingen. Een trucje dat we
tijdens de provinciale statenverkiezingen (en daardoor
dus indirect ook voor de Eerste Kamer) moeten gaan
herhalen!
De afgelopen maanden is ROOD druk bezig geweest met
het ondersteunen van de SP-fractie, posters plakken, de
koffieshop-tour voor het legaliseren van softdrugs en
tegen het verder sluiten van nog meer koffieshops.
Opvallend is de grote hoeveelheid Belgen die op onze
handtekeningenlijst staan, vreemd genoeg denkt de
gemeente dat ze de overlast gaan terugbrengen door nog
meer koffieshops te sluiten, wij denken juist dat dit de
overlast alleen maar gaat vergroten omdat al het bezoek
geconcentreerd gaat worden na enkele, in de binnenstad
gelegen, koffieshops.

Daarnaast hebben we ook nog fietsen geteld op het NS-
station en we zijn tot de conclusie gekomen dat er veel te
weinig fietsenstallingen zijn. We hebben ook veel toffe
reacties gehad van o.a. de beheerder van de bewaakte
fietsenstalling en een medewerker van een van de
eettentjes in het station die naar ons toe kwam om met
de nodige krachttermen te klagen dat er altijd fietsen voor
de deur van zijn opslag plaats stonden waardoor zijn
voorraad aanvullen een ware nachtmerrie was.

Natuurlijk gaan we komende tijd niet stil zitten, zo willen
we nog 1 keer alle fietsen (en de fietsenrekken) tellen,
zullen we in de binnenstad te vinden zijn om interviews te
doen over het deurbeleid in Breda (hier verwachten we
het nodige van) en zullen we nog acties gaan houden
i.v.m de huisjesmelker van het jaar verkiezing. Jammer
genoeg zullen we dit de komende tijd zonder Anton
moeten doen, hij zal de komende tijd namelijk in Zuid
Amerika aan het rondreizen zijn. We wensen hem veel
plezier op zijn trektocht door Zuid Amerika en met een
beetje geluk maakt hij ergens nog een of andere
socialistische revolutie mee! Nu we weer het tijdelijk
zonder Anton moeten doen zijn we nog meer dan

zo 07-01 deadline volgende Slagkracht

ma 08-01 algemene ledenvergadering
gemeenschapshuis De Wegwijzer
Steendorpstraat 2 - 20.00 uur

zo 14-01 Nieuwjaarsreceptie SP Breda
De Franciscaner, Grote Markt -
15.00-19.00 uur

Slagkracht 12 is het nieuwsblad van de SP,
afdeling Breda, en verschijnt maandelijks. Copy
emailen naar slagkrachtbreda@sp.nl of per post
naar het afdelingsadres. Redactie, vormgeving en
coordinatie:
Johan Kwisthout, Hans Creemers, Yvo
Broekhoven, Ben van den Bosch en Jac Troost.

SP afdeling Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
T 076-5294332, E breda@sp.nl, W www.breda.sp.nl
Hulpdienst: hulpdienstbreda@sp.nl of 076-5294332
Rood: roodbreda@sp.nl of 06-29171104
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Witte wa’k meej de verkiezinge in ’t stemlokaol meej
maokte? T’war gèèf druk, en achteraon ston un aaw
vrouwke, en veur heur ston Wouter Bos, wittewel, van
de Peej van den Ao. Ineens viel da vrouwke over d’n
draod van de stemmasjien. Bos ‘ielp ‘er omhôôg en
zeej ‘nou gaode toch wel op mij stemmen, eej?’.
Zeej-ta vrouwke: ‘Ik ben dan wel op munne kin
gevalle, maor daormeej nog nie op men achter’oofd!’

normaal op zoek naar mensen die het Rood Team
kunnen versterken hier in Breda, ben jij jong en links
word dan ook actief in Rood. Voor meer informatie kun
je mailen naar roodbreda@sp.nl of bellen naar (René)
06-15638821.

P.S. Voor alle oudere SP’ers die dit artikel lezen, als u
nog iemand u uw omgeving kent (kind, kleinkind, neefje
of nichtje, buren) tussen de 14 tot 26 die links zijn en
graag actief willen worden ze zijn ze welkom bij Rood!!!


