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P artijgenoten, zo, de 
verkiezingen zijn 
voorbij ! Het was 

voor de afdeling de afge-
lopen paar maanden be-
hoorlijk druk. Twee ver-
kiezingen zo voor in het 
jaar, we moesten toch ook 
de markt weer op, en al 
die folders ! Maar we 
hebben de klus geklaard 
en met de Provinciale Sta-
ten in onze provincie ver-
kiezingen hebben we toch 
maar weer mooi een zetel 
winst. Maar…………
kunnen we nu rustig aan 
doen? Ik dacht het niet. 
Ons ledental binnen de 
afdeling loopt gestaag op, 
we zitten nu al over de 
400 ! 
Sinds 15 maart heeft de 
afdeling in oprichting 
Heuvelrug/Krommerijn 
het levenslicht gezien. De 
leden binnen die afdeling 
in oprichting moeten nu 
laten zien wat ze kunnen. 
Ze zullen moeten gaan 
bewijzen dat ze over on-
geveer 6 maanden de sta-
tus van een echte afdeling 
verdienen. Daar is dus 
werk aan de winkel. In 
Veenendaal word het tijd 
dat de  “kerngroep” die 
daar zit een min of meer 
formele status krijgt, ook 
daar moeten we energie in 
stoppen. En…. Kunnen 
we dan in Zeist lekker 
achterover leunen en af-
wachten? 
Zeker niet! Al voor de 
verkiezingen waren we 
begonnen met de voorbe-
reidingen voor het elfde 

congres, maar die werden 
doorkruist door die ver-
kiezingen, nu na de ver-
kiezingen pakken we de 
draad weer op. Het elfde 
congres is inmiddels het 
twaalfde gaan heten en 
heeft als hoofdthema de 
versterking aan de basis 
van de partij. De afdelin-
gen dus, jullie en ik. Moe-
ten dan alleen de mensen 
die naar het congres gaan 
daar wat voor doen? Ze-
ker niet , ik denk dat we 
allemaal ons steentje kun-
nen bijdragen binnen de 
afdeling, van postzegels 
plakken tot raadslid zijn.
In de zorg en het onder-
wijs, voor het milieu en 
de kinderen in onze sa-
menleving, waar het om 
gaat is , dat we met elkaar 
proberen, met onze uit-
gangspunten: Gelijk -
waardigheid, menswaar-
digheid en solidariteit 
voor een betere wereld te 
knokken. Heb je daar zin 
in ?  
Bel me gewoon even,  
Jan  Voogdt  (030-
6916968) ná zessen! 
 

M aar dit kampe-
ren is dus niet 
voor de lol. 

Een verblijf in “Kamp 
Zeist”, tussen Soesterberg 
en Zeist gelegen. Op dit 
moment bekend als de 
plek waar de bolletjesslik-
kers worden opgesloten. 
En daarvoor werd er het 

roemruchte proces tegen 
de Twee van Lockerbie 
gehouden. Deze gevange-
nis was bedoeld als tijde-
lijke oplossing, maar er 
bestaan plannen om ook 
na 2005 het terrein te blij-
ven gebruiken. Voor een 
enkele keer hoefde je dus 
geen drugskoerier te zijn 
op tijdelijk te worden op-
gesloten. Raadsleden en 
fractieassistenten van 
Zeist en Soest werden 
rondgeleid en werden op 
de hoogte gebracht van de 
ideeën en werkwijze van 
dit nieuw model detentie-
centrum. 
 
Uiterst trots zijn de kaders 
over de snelheid waarmee 
ze het complex en de in-
frastructuur hebben opge-
bouwd in minder dan een 
jaar tijd. Ook het feit dat 
de bewaarders hier geen 
ambtenaren zijn, maar 
medewerkers van een be-
veiligingsbedrijf. Particu-
liere cipiers, dus. En nog 
een noviteit in Nederland, 
namelijk meerdere gevan-
genen op een cel, 2, 4 of 
zelfs 6.  
 
Om dit mogelijk te maken 
is er snel een noodwet 
aangenomen en daar heb 
ik al een wrange smaak 
bij (denk aan die speciale 
wet tegen Volkert). Ook 
werd ons verteld dat het 
aantal van 6 gevangenen 
op 1 cel toch weer werd 
verlaten. 2 of mogelijk 3 
leek een beter werkzame 
oplossing. En ook een 
volledige bemanning door 
particuliere beveiligers 
bleek problemen op te le-

veren. Dus is al snel ge-
kozen om de opperhoof-
den van afdelingen te be-
trekken uit de ervaren ci-
piers elders. Dat werkt 
wel naar tevredenheid, de 
kennis van de afdelings-
hoofden is zeker noodza-
kelijk. Nu zitten er zo’n 
600 gevangenen, dat wor-
den er 700-800, waarbij 
ook nog eens 100-150 ge-
vangenen aangeleverd 
zouden worden door de 
omringende gemeenten.  
 
Dus mogelijkerwijze niet 
zo tijdelijk. Dat bleek ook 
al tijdens de rondleiding, 
terwijl de celcomplexen 
samengesteld zijn uit sys-
teembouw, gemakkelijk te 
verplaatsen, is er ook een 
grote betonnen muur in 
aanbouw centraal op het 
terrein. Dat zou in de toe-
komst wel eens de centra-
le locatie van al die cel-
complexen kunnen wor-
den.  
 
Een ander probleem, waar 
nog niet een oplossing 
voor is en zeker niet de 
komende jaren zal komen 
is de ledigheid van de ge-
vangenen. Er is niet voor-
zien in enige arbeid en er 
onstaan nu toch af en toe 
problemen door deze ver-
veling. Schoonmaken en 
wassen wordt door de ge-
vangenen zelf gedaan. 
 
Zijn het dan alleen bolle-
tjesslikkers? Neen, da’s 
maar zo’n 30%. En daar-
van is zo’n 90% niet cri-
mineel, maar wordt ge-
dwongen door grote soci-
ale armoede of zelfs be-
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dreiging van gezin of fa-
milie. Voor deze groep is 
de detentie 6 maanden tot 
een jaar, vandaar ook de 
tijdelijke opzet van het 
complex. Maar 70% van 
de gevangenen zijn drugs-
koeriers, deze zitten vaak 
wel echt in de criminele 
sfeer en daar lopen de 
straffen op tot 5 jaar. En 
dan gaat toch grote twijfel 
onstaan over de tijdelijk-
heid.  
 
Een deel van de gebou-
wen stamt uit de tijd van 
de schotse invasie. Met 
name het rechtsgebouw, 
dat voor de lockerbie 
rechtszaak is gebouwd, is 
indrukwekkend. Zo’n 8 
dagen in gebruik geweest 
en alleen de computer-
kamer van de rechtszaal 
staat sinds die tijd werke-
loos met een inhoud van 
zo’n 12 miljoen euro. 
 
En dan te bedenken dat 
dit uiteraard geen oplos-
sing is voor de proble-
men. Zolang op de Antil-
len en in Afrika en Oost 
Europa mensen onder 
dwang als drugskoerier of 
bolletjesslikker worden 
ingezet, blijft er een toe-
stroom en zolang wij hier 
in Nederland voor die ar-
tikelen grof willen betalen 
worden er miljarden door 
de grote organisaties ver-
diend en zitten onschuldi-
gen een jaar in de mooie 
groene omgeving van de 
Zeister bossen. En ga 
maar van mij uit dat dat in 
dit geval geen pretje is. Ik 
was zeker niet de enige 
van de groep die bij het 
verlaten van het Kamp 
nogmaals een belofte aan 
zichzelf heeft gedaan of 
niet in het criminele cir-
cuit terecht te komen. Het 
is geen vochtige kelder 

van weleer, maar de uit-
zichtloos van elke dag in-
tern, de dikke stalen deu-
ren die grotendeel op slot 
zijn en de tralies en hek-
werken die elk stukje glas 
bedekken zijn niet anders 
dan de grootste straf, het 
verlies van vrijheid.  
 
Pieter Wout 
 

Afgelopen zaterdag was 
ik bij de demonstratie in 
Amsterdam. Volgens mij 
waren er meer demon-
stranten dan bij de eerste 
demonstratie. 
Het officiële aantal klopt 
voor geen meter. 
Daar heb ik me knap aan 
geërgerd. Dit was zo 
doorzichtig dat het bij mij 
bevestigd dat “de vrije 
pers” in Nederland ook 
met argwaan bekeken 
moet worden. Met alles 
wat mogelijk is moeten 
we ons tegen deze oorlog 
b l i j v e n  v e r z e t t e n .  
“Bevrijdingsoorlog ?” 
Dode Irakezen  bevrij-
den ??? Wij liepen in de 
buurt van de relschoppers. 
Wat mij toen verbaasde 
was dat daar niet tegen 
werd opgetreden. 
Ik ben en blijf tegen de 
oorlog van Bush en tegen 
de Jihad. 
 
Groetjes, 
Gathy Jacobs. 
 
De demonstratie vond ik 
goed, en ik had ook de 
indruk of heb eigenlijk de 
overtuiging dat er veel 
meer mensen op de been 
waren dan de aantallen 
die de media noemt. Jam-
mer dat deze zaken altijd 

klein gehouden moeten 
worden. Het viel me ook 
op dat er erg veel (jonge) 
mensen met kleine kinde-
ren waren. Nu hadden we, 
in tegenstelling tot de vo-
rige keer toen we 
na anderhalf uur op de 
dam tekenen van een ei-
genaardige kleur paars 
begonnen te verto-
nen, ook wel het weer 
mee wat het meebrengen 
van de kinderen een stuk 
veraangenaamd. (jawel, 
zelf de weergoden zijn 
tegen deze oorlog, kijk 
maar naar de zandstor-
men).  
De stemming vond ik in 
vergelijking met de vorige 
keer wat gelaten. Ik had 
het idee dat de mensen 
zich, na het daadwerkelijk 
uitbreken van deze oor-
log, wat verslagen voel-
den. Ging de vorige keer 
om  de minuut de wave 
van gejuich en gefluit van 
achter naar voren de stoet 
over, was er nu een inc i-
denteel waveje.  
De organisatie vond ik 
geweldig en heb daar dus 
ook nog wat aan gedo-
neerd want zonder geld 
doe je helaas niets.  
En tenslotte vind ik het 
jammer dat het op het ein-
de dan toch wat uit de 
hand liep. Ik heb het zien 
aankomen en ben even 
daarvoor van het muse-
umplein vertrokken. Wat 
ik zag gebeuren was dit. 
Er begon zich een groep-
je, hoofdzakelijk Marok-
kaanse, jongeren te verza-
melen die djihaat riepen, 
overigens meer uit pube-
rale baldadigheid dan uit 
overtuiging, waarop de 
M.E. er vrijwel direct op 
een volgens mij nogal 
provocerende manier met 
4 of 5 wagens voor ging 
staan. Op die manier is 

het natuurlijk nog maar 
een kwestie van tijd voor-
dat de eerste steen door de 
lucht vliegt. Maar mijns 
inziens viel het allemaal 
nogal mee, jammer dat 
het dan zo breeduit in de 
media verschijnt terwijl 
de hele demonstratie ei-
genlijk gewoon een groot 
succes is geweest die heel 
vreedzaam en rustig is 
verlopen.  
Donald en Florence 
 

Heidetuin 
 
Als oud-Driebergenaar 
vind ik het een schandaal 
dat de heidetuin op de no-
minatie staat te verdwij-
nen. 
Hoewel ik er tegenwoor-
dig als inwoner van Zeist 
zelden of nooit meer kom, 
bewaar ik er dierbare her-
inneringen aan. 
Niet zozeer omdat er uit-
zonderlijke dingen zou-
den zijn gebeurd, maar 
juist vanwege de rust en 
pracht van de natuur die 
er zijn te genieten. 
Men waant zich bijkans in 
een Japanse Zentuin.  
Met wat creativiteit moet 
dit wonderlijke stukje 
Driebergen toch te behou-
den zijn!  
 
Bart van Donselaar. 
 
Nuttige adressen: 
 

Voorzitter en Fractie voor-
zitter gemeenteraad: 
Jan Voogdt 
De Wetlaan 21 
3707 XA Zeist 
030-6916968 (na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 

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

Demonstratie 
tegen de oorlog 


