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De SP-raadsfractie wenst de hele afdeling een ge-
zond en strijdbaar 2003 toe !!!! 

 
Jeannette de Jong, Jan Voogdt en Pieter-Wout 

Duquesnoy 
 

Als je wat te melden vanuit je omgeving waarvan 
je vindt dat dat sociaal niet aanvaardbaar is bel 
ons!!  

Nuttige adressen: 
 

Voorzitter: 
Jola Brocaar 
030-6922509 
E-mail: zeist@sp.nl 
 

Fractie voorzitter  
gemeenteraad:  
Jeannette de Jong 
Dolderseweg 228 
3734 BR Den Dolder 
030-2286219 
E-mail:  
jeannettedejong@tomaatnet.
nl 
 

Contactadres Heuvelrug: 
Ad Schiedon 
Bloemengaard 36 
3941 TC Doorn 
0343-413871 
E-mail: 
schiedon@tomaatnet.nl 
 

Contactadres Veenendaal  
Gert Worst 
Veldmuislaan 28 
3903 CN Veenendaal 
0318-629958 
E-mail: 
gertworst@tomaatnet.nl 

Campagne nieuws 

P artijgenoten ! 
Zo, de eerste fol-
ders en de 

nieuwjaarkaarten zijn al 
bezorgd in onze afde-
ling. 
Op het moment dat ik 
dit stukje schrijf staat er 
bij mij in huis een groot 
aantal dozen folders. 
Als jullie je Tribune krij-
gen hebben de mensen 
die voor het huis aan 
huis bezorgen van die 
folders van mij inmid-
dels hun spullen gekre-
gen, en kunnen ze aan 
de slag ! 
En het gaat goed, 
sprak ik de vorige keer 
over 25 leden die in 
Zeist het folderen ver-
zorgen, inmiddels zijn 
het er 27 ! 
Zaterdag 21 december 
stonden er partijgeno-
ten op Belcour in Zeist, 
maar ook in Veenen-
daal en in Doorn waren 
er Sp-ers op de markt. 
Het was koud, maar 
toch de moeite waard. 
En met een kopje to-
matensoep is het best 

uit te houden. En toch 
zou het leuk zijn als er 
nog wat meer partijge-
noten die teams ver-
sterking kunnen bie-
den. 
Kom op! Het is hartstik-
ke leuk man !!!!! 
En laten we ook de 
plakploeg niet verge-
ten! Het was eerst een 
beetje behelpen met 
wat materiaal van de 
verkiezingen van mei 
2002. Nu is het goede 
materiaal binnen, dus 
worden de verkiezings-
borden inmiddels be-
plakt. 
Ik heb nog wel wat the-
ma posters ( voor ach-
ter je voorraam ) dus 
bel me even als je er 
nog een wilt hebben, 
laat de Heuvelrug maar 
flink onder Het SP ver-
kiezingsmateriaal zit-
ten. 
En last but not least, 
houd 22 januari vrij 
voor het verkiezings-
feest . De uitnodigingen 
zijn al de deur uit. 
Dus komt allen!!!! Dan 

maken we er een leuk 
feest van! 
Campagneleider Zeist: 
Jan Voogdt 030-
6916968 

OVERPEINZING 

I k zat wat naar televi-
sie te kijken en zag 
een spotje van een 

energieproducent, Es-
sent of Nuon, ik weet 
het niet precies. Wat 
me opviel was dat ge-
zelligheid in de winter-
maanden volgens het 
spotje gepaard horen 
gaan met het onsteken 
van (elektrisch) licht, en 
het opstoken van onze 
kachels. En als ik dan 
s’avonds door het land 
rijdt, zie ik overal kerst-
verlichting buiten, hele 
huizen zijn met licht-
slangen verlicht. Nu 
heb daar persoonlijk 
niet zo’n moeite mee, 
maar toch moest ik 
even denken aan 1973, 
het jaar van de energie-
crisis. 
Of het nou wel of niet 
waar was dat er geen 
olie ons land meer bin-
nenkwam weet ik niet. 
Wat ik wel weet is dat 
de overheid ons aan-
spoorde om zuinig om 
te gaan met energie. 
Met elektra en gas, 
maar ook met voertuig-
brandstoffen. 
In die tijd waren ener-
giebedrijven zogenaam-
de ‘nutsbedrijven’. De 
bedrijfsvoering van 
nutsbedrijven was niet 
gericht op het maken 
van grote winsten, want 

die moesten dan toch 
weer ten “nutte “ van de 
maatschappij gebracht 
worden. Dit had als re-
sultaat dat er een goed 
werkend hoogspan-
ningsnet was, dat het 
onderhoud aan de cen-
trales relatief goed was, 
de service naar de ge-
bruikers op een redelijk 
hoog peil was. Deze 
bedrijven gaven ook 
allerlei tips om zuiniger 
met energie om te 
gaan. In samenwerking 
met lampenboer Philips 
ontwikkelde men in 
sne l  tempo de  
‘spaarlamp’,die om-
streeks die tijd ook zijn 
intrede deed. 
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SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 

De hulpdienst is een vraag-
baak voor mensen die pro-
blemen hebben met uitkerin-
gen, regelingen en procedu-
res. Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten hebben 
met bijvoorbeeld hun huis-
baas. 
 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

Politiek en verkiezingen 
Door Bart van Donselaar 

I n ons land leven mil-
joenen mensen. Ieder 
van die miljoenen 

mensen beschouwt zich-
zelf als zeer belangrijk. In 
het dagelijks leven is dat 
noodzakelijk. Onze maat-
schappij is ingewikkeld ge-
noeg. En wie niet op eni-
gerlei wijze in de levens-
behoeften van zichzelf en 
zijn eventuele naasten 
voorziet, komt in grote 
problemen. De huidige 
calculerende burgers met 
hun wat-schuift-het-
mentaliteit trekken de in 
wezen gezonde aandacht 
voor het eigenbelang echter 
tot in het absurde door. Wie 
zoals zij zijn sociale be-
langstelling geheel afwerpt, 
schaadt daarmee zowel de 
samenleving als zijn eigen 
welzijn. De mens is - of hij 
het nu wil of niet - een soci-
aal dier. 

Bij de landelijke politie-
ke verkiezingen komt deze 
problematiek weer terug. 
Hier moeten de stemmen 
van miljoenen stemge-
rechtigden in één zetel-
verdeling worden samen-
gevat. Of men zelf nu wel 
of niet gaat stemmen, de 
resulterende zetelverdeling 
zal er waarschijnlijk niet 
door veranderen. Maar ook 
in het uiterst zeldzame geval 
dat dit wel zo is, zal het ver-
schil miniem zijn. In het 
dagelijks leven zou men 
voor een actie met een der-
gelijk onzeker en miniem 
resultaat zijn deur niet uit-
gaan. Politieke verkiezin-
gen zijn dan ook een socia-
le gebeurtenis, waaraan 
men vanuit een sociale vi-
sie en betrokkenheid zou 
moeten deelnemen. Wie 
alles echter vanuit een eng-
persoon-lijke wat-schuift-
het-mentaliteit benadert 
heeft daaraan geen bood-
schap. Bij verkiezingen 
gaan dan ook keer op keer 

alle goedbedoelde argu-
menten van burgerplicht, 
waarde van de democratie, 
verdediging van maat-
schappelijke klassenbelan-
gen en zo meer aan de cal-
culerende burgers voorbij. 

Hier gaapt de veelbe-
sproken kloof tussen burger 
en politiek. Het is niet zo-
zeer de politiek die niet wil 
luisteren, maar de calcule-
rende burger die in de poli-
tieke arena zijn stem niet 
wil verheffen en zijn han-
den niet uit de mouwen 
wil steken. Iedereen die dat 
wil kan politiek actief wor-
den.  ledere  s tem-
gerechtigde kan zijn of 
haar stem uitbrengen. 
Maar het is natuurlijk on-
mogelijk dat er voor iedere 
burger een politieke partij 
zou zijn die naadloos op 
zijn eigen individuele op-
vattingen en frustraties 
aansluit. Ideaal gesproken 
laat een representatief deel 
van de bevolking zijn stem 
als lid van een politieke 
partij in deze partijen 
doorklinken. Groeperin-
gen die zich in de bestaan-
de partijen ook globaal ge-
nomen niet herkennen, 
kunnen eigen partijen op-
richten. Ook als lid van 
een politieke partij moet 
men van zijn eigen in-
spanningen evenwel geen 
wonderen verwachten. De 
eigen partij zal zo nu en 
dan andere keuzes maken 
dan men zelf wenselijk 
acht. En opnieuw is het 
eigen aandeel in de bereik-
te resultaten zelden door-
slaggevend. De eigen rela-
tieve onbelangrijkheid blijft 
in een democratie zelfs 
binnen de meest ideale po-
litieke en sociaal-
economische verhoudingen 
als rekenkundig feit staan. 
Het politiek-democratische 
proces is een oefening in 
bescheidenheid. Ook als 

partijlid en/of politiek acti-
vist zullen de calculerende 
burgers daarom spoedig af-
haken. 

Het is één ding om vast 
te stellen dat calculerende 
burgers en democratie zich 
slecht met elkaar verdragen. 
Iets anders is de vraag waar 
het fenomeen van de calcu-
lerende burger vandaan 
komt. En nog belangrijker: 
wat eraan te doen valt. Ze-
ker is dat de neoliberale tijd-
geest en politiek niet echt 
helpen. 

Vragen? 
 

K rijgt u wel eens vra-
gen over wat de SP 
nu eigenlijk wil?  

Vragen in de trant van: de 
huidige (en vorige) regering 
hebben toch maar mooi die 
en die maatregelen genomen, 
wat wil de SP anders dan? 
Het is niet altijd even gemak-
kelijk snel te antwoorden.  
U kunt dan die mensen het 
beste vragen of ze gebruik 
kunnen maken van het inter-
net en ze verwijzen naar de 
website van de SP. 
Deze is: www.sp.nl 
Daar kan iedereen lezen wat 
de SP wil, maar ook waarom 
we dat willen. En hoe we dat 
willen bereiken. 
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In de jaren daarna is er 
veel gebeurd, onder 
het neo-liberale bewind 
is voor energieprodu-
centen de weg vrij ge-
maakt om de markt op 
te gaan. De bedrijven 
zijn nu wel gericht op 
het maken van (grote) 
winsten. Voor hun zijn 
de beursnoteringen 
van belang geworden, 
in de kosten van perso-
neel word gesneden , 
aan onderhoud van in-
stallaties word minder 
geld besteed. Ik begrijp 
best dat zij willen dat 
wij het gezellig maken, 
en als het kan met zo-
veel mogelijk licht. De 
huidige regering, noem 
het Paars of Pimpel-
paars wil nu ook subsi-
dies afschaffen op 
energiezuinige ge-
bruiksgoederen, staat 
niet afwijzend tegen-
over sancties tegen 
Irak, zullen dus Ameri-
ka niet tegenhouden 
om een oorlog in Irak 
te beginnen! 
Dit alles beschouwend 
ben ik blij dat ik lid ben 
van de SP! Iedere oor-
log is fout! Privatisering 
van overheidstaken en 
nutsbedrijven moeten 
teruggedraaid worden ! 
En het is helemaal niet 
ouderwets om zuinig te 
zijn met de tot onze be-
schikking staande 
energiebronnen!! 
Er komen nog genera-
ties na ons !!!                                                               
 
Jan Voogdt 
 
 


