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Partijgenoten 
 
Heel de wereld 
In de week tussen kerst 
en de jaarwisseling 
werd ik gebeld door de 
griffier van de ge-
meente. Hij belde mij 
om te vragen of de 
fractie van de SP kon 
instemmen met het 
voorbereiden van een 
raadsvoo r s t e l  om  
€1,00 per inwoner 
beschikbaar te stellen 
aan de slachtoffers van 
de vloedgolframp in 
Zuid-Oost Azië. 
Ik voelde geen enkele 
belemmering om daarin 
toe te stemmen, had er 
eerder en gevoel bij “ 1 
euro maar? ” .  
 
Ik heb natuurlijk mijn 
fractiegenoot Pieter 
Wout wel op de hoogte 
gebracht van mijn 
toezegging, zoals dat 
democratisch gezien 
ook hoort. 
 
Een paar dagen later 
kreeg ik echter een e-
mail van een burger uit 
Zeist die in haar e-mail 
(die ze overigens naar 
alle fractie’s gestuurd 
had) haar bezwaren 
uitsprak, dat de raad 
zomaar € 60000 
gemeenschapsgeld aan 
de slachtoffers van de 
ramp schonk. 
In haar beleving waren 
er dan nog wel een 

aantal doelen waar 
geld aan geschonken 
zou kunnen worden. 
Formeel gezien had ze 
natuurlijk gelijk, er zijn 
in de wereld meer 
noden. Denk bij-
voorbeeld aan de 
toestand in Darfur. En 
waarom geven we daar 
als gemeente dan geen 
geld aan? Ik heb toch 
gemeend haar te 
antwoorden, en haar 
laten weten dat de drie 
pijlers van onze partij, 
Men se l i j ke  waar -
digheid, Gelijkwaar-
digheid, en Solidaritiet 
voor mij de doorslag 
gegeven hebben om als 
fractievoorzitter de 
beslissing te nemen 
zoals ik hem genomen 
had.  
Ik heb haar geantwoord 
dat wij als Neder-
landers een historische 
traditie hebben met de 
strijd tegen het water, 
dat wij om onze lage 
ligging altijd alert 
moeten zijn op onze 
beveiliging tegen dat 
water.  
Ik heb haar laten weten 
dat de pijler van 
Solidariteit voor mij de 
doorslag had gegeven. 
Als wij als rijke landen 
niet bereid zijn om te 
delen, dan moeten we 
toch kunnen stellen dat 
het met ons niet erg 
best gesteld is.  
 

Dat brengt mij dan 
vervolgens op het 
volgende. De SP en de 
wereld. Op 28 mei 
2005 is het 13e congres 
van de SP. 
Daar gaan we het 
hebben over de SP en 
de wereld. Voor mij ligt 
het congresstuk  
‘Heel De Wereld ‘ Dit 
stuk dient besproken te 
worden in de afdeling, 
tal van zaken komen 
aan de orde, oa Europa 
en Kyoto, het Europees 
leger. Neoliberale 
globalisering, ver-
sterking Verenigde 
Naties, zomaar een 
paar kreten uit het 
congresstuk waar we 
het met elkaar over 
moeten hebben. 
Jullie zullen per brief 
geïnformeerd worden 
wanneer en waar, en 
mocht je nu al zoiets 
hebben van daar wil ik 
o v e r  m e e p r a t e n , 
denken, doen. ( Er zullen 
ook afgevaardigden 
naar het congres 
moeten, en dat zijn niet 
alleen maar bes-
tuursleden). 
Laat mij weten of je hier 
actief betrokken wilt 
worden. Bel, schrijf of 
mail me! 
 
Jan Voogdt 
 
 
 
 
 

Binnenkort mogen we 
aan het referendum 
meedoen over de EU 
grondwet. 
Ik ga er van uit dat 
jullie als SP-ers je 
stemrecht hiervoor 
gebruiken. 
Dat wij als SP niet zo’n 
voorstander zijn van die 
EU grondwet zal jullie 
niet verbazen. 
Maar daar kunnen we 
het nog wel eens over 
hebben, wat veel 
gevaarlijker is en 
dichterbij is, en…. 
Waar onze mening niet 
over gevraagd word 
is… 
De Europese Dien-
stenrichtlijn. 
De dienstenrichtlijn - ook 
wel Bolkestein-richtlijn 
genoemd naar de 
l i b e r a l e  o u d -
E u r o c o m m i s s a r i s 
Bolkestein – moet de 
belemmeringen op-
heffen voor het vrije 
verkeer van diensten. 
Deze dienstenrichtlijn wil 
zo’n beetje álles in het 
leven behandelen als 
koopwaar.  
 
Zaken als uit-zendwerk, 
kin-deropvang, auto-
verhuur en thuiszorg, 
Z e l f s  b a s i s v o o r -
zieningen als gezond-
heidszorg en onder-wijs 
zijn niet uitge-sloten van 
deze richtlijn 
 
Het verzet tegen de 
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richtlijn groeit! 
 
In heel Europa komen 
mensen in het geweer 
tegen de diensten-
richtlijn van de EU. 
Op zaterdag 19 maart 
een  demons t reren 
vakbonden,partijen en 
m a a t s c h a p p e l i j k e 
organisaties uit heel 
Europa in Brussel tegen 
deze diensten-richtlijn in 
Brussel. 
 
Meer weten ?  Kijk op 
www.dienstenrichtlijn.nl  
Als je niet over een 
computer beschikt, en je 
wilt toch meer weten bel 
me dan: 
Jan Voogdt  
030-6916968 

Ik heb lang getwijfeld 
of ik het boek van 
Steve Keen Debunking 
Economics zou kopen. 
Jaren geleden heb ik 
het ergens zien staan, 
en wat doorgebladerd. 
De verhitte schrijfstijl 
doet met betrekking tot 
de wetenschappelijke 
diepgang het ergste 
vermoeden. Het boek 
be toog t  da t  de 
fundamenten van de 
gangbare  (d .w .z . 
neoklassieke) eco-
nomische theorie door 
en door verrot zijn. Ik 
weet dat de gangbare 
economie inderdaad 
grote fouten bevat. 
Maar zou er dan 

werkelijk helemaal 
niets van deugen? Wie 
is er hier gek? 

Uiteindelijk heb ik 
het boek - voor de 
zekerheid - toch maar 
be s t e l d .  He t  i s 
inmiddels binnen, en ik 
heb het gelezen. Een 
verbijsterend boek! 
Wie de schrijfstijl laat 
voor wat die is, en de 
redeneringen van Keen 
volgt moet wel tot de 

conclusie komen dat de 
gangbare economie 
inderdaad funda-
menteel ondeugdelijk 
is. De in mijn vorige 
stukje besproken linkse 
econoom Robin Hahnel 
is in vergelijking met 
Steve Keen nog een 
heilig boontje. Maar 
het meest bevreem-
dende is nog wel dat 
Keen niet als een Don 
Quichot van buitenaf 
tegen het bastion van 
de gangbare economie 
ten strijde trekt, maar 
d e  n e o k l a s s i e k e 
economische theorie op 
grond van haar eigen 
logica ten val brengt. 
Eén voor één worden 
de zuilen van het 
neoklassieke gebouw 
o n d e r  h a n d e n 
genomen, tot er slechts 
een treurige ruïne rest. 

Keen geeft ook aan 
in welke richting de 
heropbouw van de 
economische theorie 
moet worden gezocht. 
Voor de liefhebbers: 
dit is met name in post-
Keyne s i aan se  e n 
neoricardiaanse (Sraf-
fiaanse) richting en in 
het toepassen van 
dynamische en evolu
tionaire modellen en 
chaostheorie. Veel 
meer informatie staat 
ook op het Internet: 
' w w w . d e b u n k i n g -
economics.com'. Jammer 
dat het boek zelf geen 
wiskundig aanhangsel 
bevat! 

Bart van Donselaar 
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VOORZITTER: 
 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
 
RAADSFRACTIE: 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN Zeist 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 
 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
 
Jeroen van Ravestein 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestein@tomaatnet.nl 

VERBIJSTEREND BOEK 
Door Bart van Donselaar 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

Europese Grondwet 
 
Mocht er iemand gein-
teresseerd zijn in de 
ontwerp tekst van de 
Europese Grondwet: ik 
heb het in PDF-format. 
Mail even naar  
benwiegers@tomaatnet.nl 
Dan stuur ik het even 
door. 
P.S. het is wel in het 
Engels. 


