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De wake bij Kamp Zeist op 3 maart was een bijzondere wake. Allereerst was 2 

dagen eerder de hoofdverdachte van de Schipholbrand in oktober 2005 

vrijgesproken van schuld aan de brand. Deze brand, met de 11 doden tot gevolg, 

was de start van de detentie van uitgeprocedeerden in Kamp Zeist. En vanaf 2005 

zijn er dus elke eerste zondag van de maand de wakes geweest. Ook is het 

ministerie van Justitie de gevangenissen opnieuw aan het indelen en heerste al het 

gerucht dat in Kamp Zeist geen asielzoekers of ongedocumenteerden meer zullen 

komen. Dit gerucht werd bewaarheid, tenminste in zoverre dat het beruchte gebouw 

4, de barakken van het eerste uur, leeg waren. Geen direct contact dus meer met de 

onschuldig opgeslotenen. De wakers zijn dan ook voor de laatste keer naar de 

achterzijde gelopen om daar het "we shall overcome" te zingen. 

 

Hoe gaat het nu verder? In ieder geval is er op 7 april weer gewoon een wake bij de 

hoofdingang van detentiecentrum Kamp Zeist. Gebouw 52 is op dit moment nog 

steeds in gebruik voor detentie van asielzoekers. Terwijl het de bedoeling is dat 

gebouw 4 dan eindelijk gesloopt zal worden, is het nog niet geheel zeker wat de 

situatie wordt van gebouw 52. Uiteraard heeft de SP ook navraag gedaan bij het 

college van B&W. Het college antwoord dat het "niet op de hoogte is van de plannen 

maar wel weet dat het ministerie werkt aan een masterplan". Al eerder is het de SP 

opgevallen dat de gemeente af en toe wel heel slecht op de hoogte wordt gehouden 

door MinvJus, deze keer is dus niet anders. 

 

Misschien is 7 april wel de laatste wake en dan wil je daar zeker bij zijn.  

Bij Kamp Zeist op de Richelleweg 13 te Soesterberg om 16.30 uur op 7 april 2013.  

 

Pas over een jaar! 
 

Joh, waar maak je je druk over? Het duurt nog een heel jaar. 

Ja, dat klopt, en toch. We zijn dus in het SP-bestuur nu al actief bezig met de 

gemeenteraads verkiezingen in maart 2014. Nu pas? Neen, het broeit al veel langer. 

En daarom ook zijn er al meerdere SP leden, actievelingen, die op regionaal niveau 

cursussen volgen van de SP. Over actief zijn, over hoe doen we dat in de SP en wat 

betekend de raad. Ook zijn al enkele leden druk bezig met speciale cursussen, 

gericht op het raadslidmaatschap. 

 

Neen, die cursussen voor raadslid zijn niet bedoeld om actieve SP-ers om te vormen 

tot welbespraakte vergadertijgers, die precies weten waar de leuke borrels zijn en 

waar je moet aanpappen om voor leuke tentoonstellingsopeningen te worden 

uitgenodigd. Neen, dat weet ik ook al uit ervaring. Het leven voor een SP raadslid is 

zwaar. Alle raadsleden in alle steden en dorpen klagen over de werkdruk. En dan 

bedoelen ze de werkdruk in de raadsvergaderingen, de stukken lezen en je plasje 

doen. Ook dat soort werk, behalve dat plasje, hoort bij het raadswerk voor een SP 

raadslid. Maar dan wel met mate. Je moet niet bij alles aanwezig zijn, je moet niet 

alle details lezen. Een voorbeeld: 

 

Op dinsdag kwamen een aantal burgers naar de raad, zij hebben overlast van het 

laden en lossen van de Groene Winkel in het centrum. Ze hadden een uitgebreid 

stuk gemaakt, met alle contacten enzovoort met de gemeente ambtenaren enzo 

opgeschreven. En hun klachten, de draaiende motoren van de vrachtauto's, het 

gepiep van achteruitrijdende vrachtauto's, het gerammel van de loskarren op de 

klinkers. Zij zouden graag zien dat de bevoorrading niet vanaf 07:00 uur, maar pas 

vanaf 09:00 uur wordt toegelaten. Of dat niet aan de achterzijde, maar direct op de 
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Tweede Hogeweg wordt uitgeladen. 

Woensdag 06:45 uur was ik dus op de Tweede Hogeweg. En ja, twee 

vrachtauto's stonden klaar, te wachten tot 07:00 uur. Geen draaiende 

motoren echter, alles uit. Om 07:00 uur starte beide chauffeurs hun auto 

en reden het parkeerterrein op om uit te laden. Achteruitstekend met die 

vrachtauto's, maar opvallend was dat er geen piepsignaal klonk. Dus heb 

ik die chauffeurs maar eens aangesproken en ja, "die achteruit-signalering 

zetten we speciaal af voor Zeist op het vroege uur. dat hebben we 

afgesproken vanwege geluidsoverlast. En we mogen pas om 07:00 uur het 

terrein op, dua parkeren we op de Tweede Hogeweg of de Kerkweg, als we 

iets te vroeg zijn. En dan zetten we uiteraard de motoren uit." En ja, de 

laad/loskarren rammelen af en toe flink, vooral die met lege flessen. Ook 

omdat ze bij de deur een drempel op moeten. Natuurlijk heb ik later op de 

dag, op een christelijk tijdstip, de Groene Winkel ook om commentaar 

gevraagd. "De winkel gaat om half negen open. Ik kan natuurlijk de verse 

waren, zoals brood, niet pas na 09:00 uur binnen halen. Die drempel bij 

de achterdeur, dat komt omdat de parkeerplaats is verzakt. Ik ben van 

plan een drempelloze ingang te hebben, misschien zelfs wel dat we het 

hele laad- en losgebied asfalteren. Er zijn trouwens ook testen geweest 

met laden vanaf de tweede Hogeweg, maar ook toen was er al 

commentaar van de overlast. En natuurlijk moet dan een groot deel van 

de tweede Hogeweg geheel worden aangepast". Dat laatste is ook wel een 

aardig probleem, want dat gaat de gemeente aardig wat geld kosten. En 

het is niet alleen de Groene Winkel, ook de naastgelegen Toko moet laden 

en lossen op het parkeerterrein achter de winkels. 

 

Onderzoek doen, het zelf bekijken en achter de verhalen aangaan. Dat is 

wat een SP raadslid doet. Weten ook wat er speelt (en als je het nu niet 

weet, dan ga je luisteren zodat je het morgen wel weet). Ga nooit zomaar 

op al die papieren af, maar vraag het na bij de mensen, die er direct mee 

te maken hebben. Kijk anders ook naar het verhaal van de wake, de 

wakers hebben meer informatie over de situatie in Kamp Zeist dan het 

college van B&W heeft. En bij die wakers moet je dus zijn als SP-er. 

 

In het begin zei ik al dat raadswerk best zwaar is, want je moet ook actief 

zijn en blijven voor de SP. Je kan namelijk niet zonder die actieve rol in de 

gemeenschap. Maar zoals je in het verhaal hierboven ook leest is, dat het 

daardoor ook wel erg leuk wordt. En natuurlijk moet niet iedereen 

hetzelfde doen, ieder heeft zijn eigen manier. Voor alle SP-ers in Zeist 

geldt dat zij de ogen en oren zijn voor de SP fractie in Zeist en voor het SP 

bestuur. En als je dan meer wil, dan kan een van die keuzes zijn dat je 

mee wilt draaien in de fractie of zelfs de raad in wil. 

 

De komende maanden zijn Jan Voogdt en ik druk bezig met potentiele 

raadslid-kandidaten te praten. En met elkaar gaan we ook werken aan ons 

nieuwe verkiezingsprogramma voor 2014. Zoals ik al vertelde zijn er al 

een aantal mensen, die we gescout hebben of die ons omver hebben 

gelopen om mee te kunnen doen. Maar dat staat allemaal nog niet vast en 

we willen zoveel mogelijk geïnteresseerde Zeister SP-ers spreken. Daar 

zullen we dan ook zeker tot aan de zomer mee bezig zijn. Het is ook wel 

nodig zo op tijd te beginnen, want de SP wil geen mensen onvoorbereid in 

het diepe werpen. Er is een gedegen scholing, die wordt door de landelijke 

partij verzorgd, voor alle potentiële raadsleden. Het is echt niet voldoende 

als je een keertje een introductie-ochtend bij de burgemeester hebt 

gevolgd. Als je meer wilt weten, neem dan contact met Jan Voogdt of met 

mij, Pieter Wout Duquesnoy op.  


