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Ja, kameraden, het was 
vroeg opstaan zaterdag de 
19e maart. 
Het platform Stop De 
Dienstenrichtlijn had een 
demonstratie georganiseerd 
te de zogenaamde 
Bolkesteinrichtlijn. De 
demonstratie zou 
plaatsvinden in Brussel, 
waar ook het Europese 
Parlement is gehuisvest. 
Demonstranten uit de 
provincie Utrecht dienden 
om 7:15 zich al te melden 
op het Jaarbeursplein in 
Utrecht. 
We vertrokken rond de 
klok van 7 uur met de trein 
vanuit Driebergen naar 
Utrecht. Aangekomen op 
het Jaarbeursplein voegden 
SP-ers uit onder andere de 
afdelingen de Bilt en 
Utrecht, maar ook Houten 
zich bij elkaar. Om 
ongeveer 7:30 werd het 
vertreksein gegeven. Je 
kon plaatsnemen in één 
van de vijf bussen die 
gereed stonden. Zo rond 
kwart voor acht gingen we 
dan op weg naar Brussel. 
In de bus kregen we de 
instructies uitgereikt die 

een goede terugreis moest 
garanderen. 
Onderweg hebben we in 
Nederland nog even een 
stop gemaakt om de benen 
te strekken. Vervolgens 
gingen we weer op weg. 
Zo’n 13 kilometer voor 
Brussel werd er weer 
gestopt op een grote 
parkeerplaats aan de 
snelweg.  
Daar voegden we ons bij 
de 40 tot 50 bussen die 
daar al stonden. We kregen 
allemaal een lunchpakket 
en aktiemateriaal 
aangeboden. Petten, 
sjaaltjes, kartonnen 
handen. Als SP-ers liepen 
we natuurlijk in onze 

blauwe tomaatjassen en 
hebben we in de 
gauwigheid nog een aantal  
Solidairkranten 
uitgedeeld. 
Om ongeveer 11 uur weer 
in de bus en in een 
convooi van bussen met 
politiebegeleiding naar 
Brussel. In Brussel aan 
gekomen naar het plein 
om te verzamelen voor de 
demonstratie. Om 14:00 
zou de demonstratie 
beginnen met de 
vakbonden eerst en daarna 
de politieke en 
maatschappelijke 
organisaties. Dat 
betekende natuurlijk wel 
even wachten maar er viel 
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De hulpdienst is een 
v r a a g b a a k  v o o r 
m e n s e n  d i e 
problemen hebben 
met ui tkeringen, 
r e g e l i n g e n  e n 
procedures.  Ook 
k u n n e n  m e n s e n 
terecht die conflicten 
h e b b e n  m e t 
bijvoorbeeld hun 
huisbaas. 
 

echt voldoende te zien. 
Mijnwerkers uit Polen, 
Bulgaarse vakbondsleden, 
en een aantal grote Franse 
vakbonden. 
Franse vakbondsleden die de 
hele dag strijdliederen en de 
Internationale stonden te 
zingen. Maar ook 
vakbonden uit Duitsland en 
Italië.  
En waarlijk partijgenoten, 
het 2 oktober gevoel kwam 
weer bij me terug! Het deed 
me goed, dat je in de strijd 
tegen het neo-liberale 
geweld niet alleen staat! Dat 
je met zo’n slordige 65.000 
andere Europeanen in ieder 
geval niet een Europa wilt 
met de voorgestelde diensten 
richtlijn! 
Uiteraard waren onze twee 
waakhonden in Brussel, 
Kartika Liotard en Erik 

Meijer ook aanwezig. Het 
zal zo rond een uur of half 
vier geweest zijn dat wij 
aan de beurt waren om op 
weg te gaan naar de 
gebouwen van de EU. 
Spandoeken voorop, 
brandweerauto 
erachteraan. 
Het was met de nodige 
stops ongeveer een uur 
lopen naar de 
parlementsgebouwen, alle 
toespraken van 
vakbondsleiders waren 
natuurlijk allang 
afgelopen, maar dat 
deerde niet. 
Om ongeveer 18:15 zaten 
we weer in de bus, en zo 
rond 21:00 kwamen we 
weeer in Urtecht aan. 
Nog even met de trein 
naar Driebergen-Ziest en 
dan naar huis. 

Er is in een eerder inlegvel al 
eens aandacht besteed aan het 
feit dat er binnen onze partij 
een aantal boeken circuleert 
die toch zeker de moeite van 
het lezen wel waard zijn. 
Jullie hebben natuurlijk 
allemaal gebruik gemaakt van 
de kortingsbon op de Tribune 
om het nieuwste boek van Jan 
Marijnissen. 
“ Hoe dan?, Jan “ aan te 
schaffen. 
Maar er zijn meer boeken en 
rapporten te krijgen binnen de 
partij. Je kunt ze zelf 
bestellen , maar dan moet je 
verzendkosten betalen, bestel 
je ze via de afdelingsvoorzitter 
dan hoef je die kosten niet te 
betalen. 
Info: Bel 030-6916968 of mail 
javoogdt@tomaatnet.nl of 
schrijf een briefje naar: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 


