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Zo stemde Zeist: 

Wijk bij Duurstede: 

De verkiezingen in details 
SP stemmers per stembureau 

1.  Gemeentehuis 
2.  “St. Joseph” 
3.  De Hoeksteen 
4.  De Looborch 
5.  Valckenbosch 
6.  Amandelhof 
7.  Heerenwegen 
8.  Soni 
9.  Griffenstein  
10. Griffenstein  
11. De Sluis  
12. De Koppel 
13. Nije Kroost 
14. Clubgeb. Speel
             tuinvereniging 
15. ‘t Noorderpunt  
16. De Ark 
17. Sionskerk 
18. Binnenhof 
19. Op Dreef 
20. ‘t Noorderpunt  
21. De Kameleon 
22. Montessorischool 
23. Abrona 
24. De Wijngaard 
25. Montessori Den 
             Dolder 
26. De Kameleon   
             Den Dolder 
27. Pirapoleon 
28. Het Lichtpunt 

71 
104 

81 
55 
21 
37 
60 
91 
71 
69 
85 

107 
93 

 
102 
170 

76 
72 

107 
102 

91 
85 
72 
45 
25 

 
49 

 
100 

66 
53 

1.  Fruitveiling 
2.  E&E Gasthuis 
3.  De Werkschuit 
4.  St. Jozefschool 
5.  De Wegwijzer 
6.  De Hoeksteen 
7.  ‘t Baken 
8.  De Regenboog 
9.  De Horn  
10. Dorpshuis Cothen 
11. Piet de Springer-    
school Langbroek 

90 
58 
95 
78 
97 
95 
83 

102 
46 
86 

 
47 

Driebergen: 

1. Gemeentehuis  
2. Stichting Welzijn  
3. Sparrenheide 
4. Beukenstein 
5. De Beukenhorst 
6. Gereformeerde kerk 
7. Uilenburcht 
8. Gereformeerde kerk 
9. Champ’Aubert 

78 
56 
36 
51 
67 
77 
69 
39 
99 

Maarn: 

1. Gemeentehuis  
2. De Merseberch 
3. De Ark 
4. De Ladder 
5. De Twee Marken 

43 
38 
21 
21 
29 

Amerongen: 

1. Gemeentehuis  
2. De Ploeg 
3. De Ridderhof 
4. De Buurthucht 
             Overberg 

35 
71 
42 

 
28 

Doorn: 

1. Raadhuis  
2. Het Zonnehuis 
3. Kameleon 
4. BNMO centrum 
5. Huize Beatrix 
6. Park Boswijk 

32 
49 
89 
37 
28 
21 

Leersum 

1. Gemeentehuis  
2. Darthuizen 
3. De Schemerij 
4. Het Hof 

40 
29 
34 
49 

Veenendaal: 

Van Veenendaal is bij de redaktie van de Tribune Zeist 
slechts bekend dat er in totaal 1305 SP-stemmers waren. 

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 

Verkiezingsavond in ‘t Hollebloc 

O p 22 januari 
j o n g s t l e d e n  
hield de SP af-

deling Zeist haar eigen 
verkiezingsavond.Wat 
als eerste opviel was de 
grote opkomst, fantas-
tisch! Dat geeft maar 
weer eens aan hoe men 
zich betrokken voelt bij 
de SP. Jola Brocaar 
hield een kort wel-
komstwoord, waarin ze 
terecht de vele folde-
raars nog eens hartelijk 
bedankt heeft voor het 
vele werk dat men ver-
zet heeft.  
De peilingen van de da-
gen voorafgaand aan de 
verkiezingen  gaven een 
beeld dat de grote winst 
van de SP in voorgaan-
de peilingen wel eens 
niet bewaarheid kon 
worden. Toch rekende 
(bijna) iedereen op ze-
telwinst. Ingespannen 
werden de uitslagen op 
de aanwezige tv ge-
volgd.  
Naar mate de avond 
vorderde werd steeds 
duidelijker dat de voor-
ziene zetelwinst er 
waarschijnlijk niet zou 
komen.  
Dat betekende niet dat 
men de moed liet zak-
ken, want de andere 
“kleine” partijen (D’66, 
GroenLinks) stonden op 
verlies, en de SP niet. 
Uiteindelijk bleek dat de 
SP haar aantal van 9 ze-

tels behouden heeft, en 
maar nipt een 10e zetel 
is misgelopen.  
Terecht wees Jan Marij-
nissen er op dat we 
voor de 4e keer op rij 
gegroeid zijn! En dat is 
uniek in de Nederlandse 
politiek! 
En daar mogen we alle-
maal trots op zijn!  
Tot slot nog een woord 
van dank aan de vele 
mensen die spontaan 
hebben geholpen met 
het in– en opruimen na 
afloop en de bar draai-
ende hielden.  
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W aarop berust 
onze kennis? 
Op waarne-

ming, denken of open-
baring? Op overlevering 
of intuïtie? Al deze op-
ties hebben hun proble-
men. Waarnemingen 
die niet intellectueel 
verwerkt (en dus be-
werkt) worden, leveren 
geen kennis. Denken 
dat niet aan waarnemin-
gen getoetst wordt, ont-
aardt in speculatie. Uit 
de verschillende openba-
ringen valt op grond van 
deze openbaringen zelf 
niet te kiezen. Overleve-
ring en intuïtie zitten er 
soms naast. 

De meest bevredi-
gende opvatting die ik 
tot nog toe ben tegenge-
komen is van de filosoof 
Karl Popper. In zijn boek 
Conjectures and Refuta-
tions beschrijft hij de we-
tenschap als een zelfkriti-
sche traditie. Ook dieren 
hebben een al dan niet 
bewust wereldbeeld dat 
in hun gedrag en ver-
wachtingspatroon tot 
uiting komt. Hierin ligt 
ook het beginpunt van 
de wetenschappelijke 
ontwikkeling. Men be-
gint niet vanuit het niets 
met het verzamelen van 
informatie, maar men 
begint met zijn instinctie-
ve denk- en gedragspa-
tronen en het overnemen 
van de kennis en om-
gangsvormen van de 
samenleving waarin 
men opgroeit. In een rati-
onele en open samenle-
ving kunnen de gangbare 
kennis en omgangsvor-
men evenwel op grond 
van als onjuist of onwen-
selijk ervaren conse-
quenties worden bekriti-
seerd. Wetenschap is 
trial and error - en daar-

mee een welbewuste 
uitbouw van het leren uit 
ervaring dat reeds in de 
levende natuur voorkomt. 

De politieke conse-
quenties zijn duidelijk: 
bouw voort op de erva-
ring en inzichten van 
het verleden, maar 
neem goed nota van 
niet voorziene feiten en 
ontwikkelingen in het he-
den. Dit laatste vereist 
zelfkritiek. Maar zelfs 
met de kritiek van onze 
politieke tegenstanders 
kunnen we ons voordeel 
doen. Deze kritiek is 
soms terecht. Zoals 
rechts tegenwoordig 
blind is voor de gebre-
ken van het neoliberalis-
me, is links dat lange tijd 
geweest voor de onder-
drukking in communis-
tisch Rusland en China. 
Niemand is immuun 
voor zelfbedrog. Zolang 
onze politieke basiswaar-
den stevig zijn verankerd, 
kan de correctie van 
eventuele feitelijke of 
theoretische onjuisthe-
den binnen onze ideolo-
gie onze positie alleen 
maar versterken. 

Tot zover is alles dui-
delijk. Maar wanneer we 
preciezer vragen wan-
neer een theorie dan wel 
weerlegd is, komen we 
in de problemen. Is één 
weerbarstig feit al ge-
noeg? Maar wat dan als 
alle andere bekende fei-
ten wel met de theorie in 
overeenstemming zijn? 
Berust dat ene feit dan 
wellicht op een waarne-
mings- of denkfout? Of 
bevat ons wereldbeeld 
inderdaad nog funda-
mentele onjuistheden 
waarvan we ons niet be-
wust zijn? Hoeveel af-
wijkende feiten zijn er 
eigenlijk nodig? Zulke 

vragen kunnen we in 
een concreet geval altijd 
pas achteraf beantwoor-
den, wanneer we over 
meer informatie of een 
betere theorie beschik-
ken. In de tussentijd 
moeten we al tastend, 
speculerend en onze 
kop stotend voortgaan. 
Maar op gegeven mo-
ment zullen we dan toch 
een betere, nieuwe theo-
rie vinden -of vooralsnog 
de oude handhaven. Ab-
solute kennis wordt zo 
natuurlijk niet bereikt. 
Maar dat was - gezien de 
menselijke beperktheid - 
ook niet te verwachten. 

Bart van Donselaar 

 

V E E N E N -
D A A L / D E  
KLOMP - 

Actievoerders tegen 
de prijsverhogingen 
van de spoorwegen 
vielen  met hun 
neus in de boter. Op 
station Veenendaal-
Centrum was de 
wachtruimte bij min 
tien graden geslo-
ten. Op station Vee-
nendaal-De Klomp 
viel een trein uit.  

De Veenendaalse af-
deling van de SP 
deelde op de stations 
in Veenendaal, Rhe-
nen en De Klomp 
kaarten uit voor de 
actie 'Pak de trein te-
rug'. Met deze lande-
lijke actie ageert de 
SP tegen de voorge-
nomen prijsverhoging 

van het treinkaartje.  

De Veenendaalse SP 
is daarnaast ongerust 
omdat de Veenen-
daallijn (Veenendaal-
Rhenen) op de lijst 
van onrendabele lij-
nen is geplaatst. "We 
hebben veel positieve 
reacties gehad", zegt 
Rini de Pater van de 
Veenendaalse SP. 
"Lange gesprekken 
hebben we niet kun-
nen voeren met de 
reizigers. Hoewel het 
tien graden vroor, 
konden mensen niet 
schuilen in de wacht-
ruimte. Die was 

dicht."  

Paters colle-
ga Gert 

Worst vatte post op 
station Veenendaal-
De Klomp en kreeg 
daar veel bijval. "De 
mensen waren en-
thousiast. Zeker toen 
de trein naar Arnhem 
ook nog eens uitge-
vallen bleek te zijn."  

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 

Kennis 
Door Bart van Donselaar 

Pak de trein terug! 


