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Verslag van een van de SP- 
deelnemers voor de actie 
"Red de Zorg" 
 
De actie "Red de Zorg" begon 
halverwege december 2003. Ik 
ben er de laatste 4 keer bij ge-
weest om te helpen met het verza-
melen van handtekeningen in het 
winkelcentrum Belcour. 

De actie was opgericht door een 
aantal verpleegkundigen van de 

eerste hulppost van het Diacones-

senhuis Zeist. De namen van de 

mensen van de eerste hulp die mij 

zijn bijgebleven waren Willem 

van de ambulancedienst en Mari-

an een verpleegkundige van de 

eerste hulppost. Zij stonden daar 

met gevaar voor verlies van hun 

banen. En de veel gehoorde uit-

spraak was " Als je niets doet dan 

weetje zeker dat de spoedeisende 

hulp in Zeist en Doorn dicht 

gaat"! 

"Door weer en wind" werd er stug 
doorgegaan met het verzamelen 
van zoveel mogelijk handtekenin-
gen! Omdat ik van alle actievoer-
ders het dichtste bij de Belcour 
woon bood ik verschillende keren 
aan om soep, thee en koffie tev 
maken om zo der mensen een 
beetje warm op de been te hou-
den. Dit werd erg gewaardeerd, 
gezien de pannen en de thermos-
flessen die binnen "no time" op 
waren! Het was ook bar slecht 
weer vele keren! Vorst, storm, 
sneeuw regen etc. etc. Ondanks 
de beperkingen van slecht weer 
liep de actie geweldig goed! 

Mij werd gevraagd een aantal 
dozen te beschilderen in heldere 

felle kleuren en vormen om als 

extra aandachtspunt neer te kun-

nen zetten bij verschillende art-

senposten, fysiotherapeuten, tand-

artsen en apotheken, en op een 

gegeven moment werden er ook 

dozen neergezet bij bakkers en 

drogisterijen en zelfs een bij de 

schoenmakerij " De Uitkomst"! 

Dit is vrij aardig gelukt denk ik. 

Overal werd met veel begrip en 

met volledige medewerking gere-

ageerd op onze actie, wat erg mo-

tiverend werkte vond ik. 

De meeste mensen die je er over 

aansprak stonden volledig achter 
de actie en vonden het: 
"ontoelaatbaar", verschrikkelijk", 
"te gek voor woorden", "totale 
uitkleding van de Gezondheids-
z o r g " ,  " a s o c i a a l " , 
"onbegrijpelijk", "gekker moet 
het écht niet worden"! Dit is een 
greep uit wat de diverse mensen 
onder het winkelende publiek in 
het winkelcentrum Belcour tegen 
mij en andere actievoerders zei-
den. Dat het erg leefde onder het 
publiek van Zeist én van Doorn 
bewezen de vele opgehaalde hand-
tekeningen wel aan het einde van 
de actie toen we ze allemaal gin-
gen aanbieden aan de Raad van 
Bestuur op 4 februari! 

De "grote dag" 4 februari; 

We hadden afgesproken om tus-

sen 14.30u en 15.00u te verzame-
len op het parkeerterrein van het 
Diaconessenhuis in Zeist met zo-
veel mogelijk mensen die deze 
actie ondersteunen. Gelukkig werd 
daar goed gehoor aan gegeven en 
het weer was voor het eerst sinds 

enige tijaan de dijk gaat zetten"!d 
óók droog en er kwam zelfs een 
zonnetje bij! 
Een paar Sp -ers sloegen op grote 
trommels om de actie kracht bij te 
zetten en met een paar andere SP-
ers hingen we de borden "Red De 
Zorg" om ons nek en zette de 
stoet zich in beweging vanaf de 
ambulance garage om een rondje 
voor het ziekenhuis langs te lopen. 
We stopten weer bij de garage. 
Daar waren een aantal sprekers 
uitgenodigd, waaronder mevrouw 
Arab van de 2e kamerfractie van 
de Partij van de Arbeid, iemand 
van de provinciale Staten van de 
SP, iemand van de Landelijke 
Patiëntenvereniging die érg regel-
matig érg veel bijval van alle 
aanwezigen kreeg! Ik vond hem 
ook hartstikke goed! Hij zei echt 
dingen die er toe deden en in een 
levendig betoog met regelmatig 
wat cynische humor ertussendoor.
Op een gegeven moment werd er 
over gegaan tot het aanbieden van 
alle méér dan 22.000! handteke-
ningen van Zeist en Doorn bij 
elkaar! Helaas waren er geen men-
sen van de Raad van Bestuur aan-
wezig en werden de handtekenin-
gen door 2 dames van de directie 
Zeist in ontvangst genomen die 
nog wat zeiden over de actie. Ik 
vond het met de meeste mensen 
een beetje een vaag slap verhaal-
tje van hun kant, en werd daar 
dus ook voorlopig nog niet echt 
hoopvol van! Maar wat hartver-
warmend was, was dat we daar 
met z'n allen stonden en zoveel 
handtekening hadden opgehaald! 
Nu maar hopen dat het ook écht 
"zoden  aan de dijk zet”! 
 
Majella Blijdestijn SP.  
Zeist, 10 februari 2004. 

Het racisme is buitenge-
woon hardnekkig. Nuchte-
re tegenwerpingen dat 
men geen hele bevol-
kingsgroep verantwoorde-
lijk kan stellen voor de 
misdaden van enkelingen 
en verwijzingen naar de 
rechtsgelijkheid van iedere 
burger voor de wet, helpen 
daar niets aan. Racistische 
generalisaties zijn in een 
handomdraai gemaakt, 
terwijl zorgvuldige analy-
ses van maatschappelijke 
ontwikkelingen en probl e-
men al snel tientallen vol-
zinnen en een zekere ma-
te van aandacht vereisen. 
Voordat men daaraan toe-
komt is vaak al een ket-
tingreactie van racistische 
uitroepen en anekdoten op 
gang gekomen waar men 
als antiracist niet meer bo-
venuit komt. Evenmin helpt 
het om racistische senti-
menten dood te zwijgen. 
Daarom wil ik hier probe-
ren het racisme als soci-
aal verschijnsel te begrij-
pen. Waarom zien we het 
tussen verschillende bevol-
kingsgroepen zo vaak fout 
lopen? Hiervoor zijn vol-
gens mij minstens zeven 
redenen: 

(1)Opvoeding.  De opvoe -
ding, taal en cultuur bevatten 
vaak racistische elementen. Wie 
zelf geen initiatief neemt deugd e-
lijke maatschappelijke kennis te 
verwerven, leert daarom vaak 
vanzelf de dingen uit racistisch 
perspectief te bekijken.  

(2)Neerwaar tse  verge l i j -
king. Voor mensen met een ge-
brekkig gevoel van zelfwaarde 
kan het afkraken van anderen 
een middel zijn om het eigen ge-
voel van zelfwaarde op te krikken. 

Lorentz ziekenhuis Racisme  
Door Bart van Donselaar 
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Dit kan o o k  g r o e p s g e w i j z e  ge-
beuren  waarb i j  de  ene  maa t -
schappe l i j ke  groep de andere 
maatschappelijke groep afkraakt.  

(3)Behoef te  aan  een  zon -
debok .  In  dre igende s i tuat ies  
bestaat  er  onder  z ich b e-
d re igd  voe lende  bevo lk ing s -
g roepen  een  sterke neiging de 
handen uit de mouwen te steken 
om het gevaar te  keren.  Zo lang 
de bron van het gevaar niet  
b e k e n d  is  hangt  de geagiteerde 
dadendrang,als een  donderwolk 
boven de samenleving. 'Er moet 
nu echt wat gebeuren!' Deze 
si tuat ie komt vaak tot ontlading 
door een persoon of groep - a l  
dan niet terecht  
- a ls  schuld ige aan te  wi j -
zen.  De woede daal t  neer 
op het hoofd van de zonde-
bok, en buitenstaanders ki j -
ken wel uit zich daarin te me n-
gen.  
 
(4) Negatieve belangstelling. 
Om te kunnen overleven is 
de m e n s  v o o r a l  g e s p i t s t  
o p  d i e  z a k e n  d i e  e e n  g e-
v a a r  v o r m e n .  Zolang a l les 
goed gaat  merk t  men de  
daden  en  omstand igheden  
van anderen nauwel i jks  op.  
Maar  zodra anderen ons in  
de weg lopen of  tegenwe r-
ken,  staan we di rect  op 
scherp. Ook voor de mas -
s amed ia  ge ld t  da t  goed  
n ieuws geen  n ieuws i s .  
Door  deze s e l e c t i e v e  be-
l a n g s t e l l i n g  k o m t  m e n  e r  
g e m a k k e l i j k  t o e  d e  ande-
ren in een negatief licht te 
zien. Dit geldt met name voor 
andere bevolk ingsgroepen 
waarvan men verder niets 
weet. 
(5) Dynamica van confl icten. 
Met mensen die men kent is 
men vanze l f  meer  begaan dan 
met  mensen d ie  men n ie t  
kent.  Zodra twee mensen a en 
b uit verschillende bevolking s-
groepen A en B een conf l i c t  
hebben,  zu l len  de  leden  van  
bevo lk ingsg roep  A  zich waar-
schijnlijk gemakkelijker in de 
s i t u a t i e  v a n  a  k u n n e n  
verplaatsen dan in die van b, en 
omgekeerd. Men zal in voorko-

mende geva l len ook eerder  
bi j  bekenden voor hulp aa n-
k loppen dan bij niet -bekenden. 
Ook hebben mensen uit de zel f-
de bevolkingsgroep vaak over-
lappende belangen. Zo ontstaat 
vanzelf een vorm van groep s -
ego ïsme.  Wie  z i ch  daarb i j  
d o o r  z i j n  e m o t i e s  laat  me e-
slepen komt gemakkel i jk  tot  
haatdragende genera l isat ies 
m.b. t .  andere bevolk ingsgro e-
pen .  Derge l i j ke  con f l i c ten  
k unnen dan ook gemakkel i jk 
escaleren.  Omdat men di t  
weet zal  men in  een conf l ic ts i -
tuat ie a l  snel  geneigd z i jn z ich 
in  de eigen groep terug te 
trekken - wat het probleem 
nog groter maakt. 

(6)Ongelijkmatige crim i-
naliteit. Verder is er de onte-
gen zeggelijk ongelijkmatige  
criminaliteit onder verschil -
lende bevolkingsgroepen. 
Over dé oorzaken, achter-
gronden en oplossingen is 
reeds veel geschreven.  Ik 
noem hier alleen het dege-
lijke en nuchtere boek van 
Huub Angenent: Criminaliteit 
van allochtone jongeren. Het 
is een complexe zaak. Mis -
schien kom ik hier later nog 
eens op terug. In dit stukje 
gaat het mij alleen om de 
maatschappelijke gevolgen. 
Naarmate het verschil in de 
overlast die verschillende 
groepen opleveren groter 
wordt, wordt het voor de burger 
ook moeilijker, riskanter en 
kos tbaarder de verschillende 
groepen in de praktijk opgelij -
ke wijze te blijven behande-
len. Betreft het bovendien 
groepen waarvan men zelf 
geen deel uitmaakt, dan 
meent men al snel dat de 
goeden dan maar onder de 
kwaden moeten lijden. 
Maakt men er zelf wel deel 
van uit dan liggen de zaken 
vaak anders. De criminaliteit 
onder mannen is veel groter 
dan onder vrouwen, maar ik 
heb mannen nog nooit ho-
ren roepen dat men alle 
mannen daarom keihard zou 
moeten aanpakken. Hoe dit 
ook zij: de liefde van de bur-

ger voor het beginsel van de 
rechts gelijkheid is niet on-
begrensd. De hoge crimina-
liteit onder allochtonen vormt 
daarom een grote hinderpaal 
voor het vreedzaam samenle-
ven van de verschillende bevol-
kingsgroepen. 

(7)Racisme en maat-
schappelijke positie. Tot  lot 
is het racisme ook een 
machtskwestie. Veel men-
sen beschouwen de gas t-
arbeiders van weleer en 
hun kinderen als minder-
waardig werkvee dat hier is 
om tegen weinig geld onze 
smerige klusjes op te knap-
pen - en verder hun mond 
moet houden. De nieuwe 
generaties allochtonen, die hier 
Opgegroeid zijn laten zich, zo 
natuurlijk niet meer be-
handelen. Deze situatie 
waarin we Nederlanders 
en halve Nederlanders heb-
ben is een bron van el len-
de. De allochtonen zullen 
moeten kiezen tussen hier 
blijven of terugkeren. In het 
eerste geval zullen ze moe-
ten worden beschouwd als Ne-
derlanders met; alle rechten en 
plichten die daarbij horen. In het 
tweede geval zullen ze ook 
inderdaad moeten terugkeren. 
Van de andere kant: sullen de 
oude Nederlanders de nieuwe 
Nederlanders ook inderdaad 
als Nederlanders moeten 
beschouwen zoals protestant-
se, katholieke en atheïsti 
sche Nederlanders elkaar ook 
als Nederlanders beschou-
wen. Alleen zo weet iedereen 
waar die aan toe is. 

Uit het bovenstaande volgt 
niet dat het racisme een 
noodzakelijk natuurverschijn-
sel is. Maar wel dat het uit 
kleingeestigheid en groeps-
egoïsme bij de segregatie van 
verschillende bevolkingsgroe-
pen bijna vanzelf ontstaat, 
wanneer het niet actief wordt 
tegengegaan. Mensen van 
goede wil kunnen zichzelf aan-
pakken. Bekrompen geesten 
en verklaarde racisten zijn veel 
moeilijker bereikbaar. De be-

strijding van het racisme als 
ondeugdelijke en verderfe-
lijke theorie is natuurlijk ook 
nodig, maar volstrekt onvol-
doende. De bestrijding van 
het racisme zal het toch voor-
al moeten hebben van het 
veranderen van die maat-
schappelijke omstandigheden 
waarin het gemakkelijk wortel 
schiet. Overigens ben ik zelf 
geen sociaal-psycholoog. De 
SP zou daarom professionals 
op moeten sporen om deze 
zaken verder uit te diepen. Of 
gebeurt dit al? 

Bart van Donselaar 

 

 

Belangrijke adressen: 
 
Jan Voogdt  
Pr. Margrietlaan 289 
3708  WE  ZEIST 
030-6916968 (na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Bestuurslid: 
Jeroen van Ravestein 
Couwenhoven 7606 
3703 JB Zeist 
030-6962398 
Queeste@yahoo.com 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
met uitkeringen, regelin-
gen en procedures. Ook 
kunnen mensen terecht 
die conflicten hebben met 
bijvoorbeeld hun huis-
baas. 
 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 


