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Zaterdag 28 mei was 
het zover. Het 13 e 
congres (alweer!) van 
de Socialistische partij. 
 
Zelf ben ik nog maar 
kort lid van de 
Socialistische Partij. 
Het leek mij echter 
interessant om te zien 
hoe zoiets allemaal 
gaat. En ik was 
benieuwd om wat van 
de sfeer te proeven en 
gezichten/ persoon-
lijkheden te leren (her)
kennen.  
 
Met  z ’n  v i e ren 
vertrokken we om 8.15 
uur met de trein. Twee 
ouwe rotten en twee 
groentjes, waaronder 
ik. 
Helaas had ik geen tijd 
meer gehad om me 
goed voor te bereiden 
omdat ik plotseling 
twee dagen mantelzorg 
moest verlenen. 
Tijdens de dag heb ik 
geprobeerd me toch zo 
goed mogelijk voor te 
bereiden op de kiezen 
van nieuwe leden voor 
het partijbestuur en 
natuurlijk op het voor 
of tegen stemmen van 
de ingediende amende-
menten. Tenslotte zit 
je er niet alleen voor 
jezelf, maar vertegen-
woordig je 50 andere 
SP-leden. 
Ik geloof dat het aardig 
is gelukt. 

E r  wa ren  twee 
buitenlandse sprekers 
en zij spraken alle 
twee vol vuur. Johan 
Sjöstedt, lid van het 
Europese Parlement en 
afkomstig uit Zweden 
benadrukte nog eens 
dat zij in Zweden niet 
eens de kans krijgen 
om zich tegen (of voor) 
de Grondwet van 
Europa uit te spreken. 
Wij hebben een grote 
verantwoordelijkheid… 
 
Jan Marijnissen kon 
door ziekte niet 
aanwezig zijn, maar 
Harry van Bommel 
v e r v i n g  h e m 
voortreffelijk. 
 
Het spits van de dag 
werd afgebeten door 
Anneke Bres, aktieve 
S.P.ster en tevens 
huisarts. Zij gaf goed 
aan dat de zorg geen 
markt is en ook niet 
mag worden. 
Tot slot van de dag 
zong Thé Lau  “De 
w e r e l d  i s  v a n 
iedereen” voor een 
klappende zaal. 
Laten wij ook zorgen 
dat Europa en de 
gezondheidszorg voor 
iedereen is en blijft. 
 
Groet, 
 
Linda de Bruijn 
 
 

Maandag 23 mei werd 
er door onze afdeling 
van de SP een politieke 
debatavond geor-
ganiseerd in de kantine 
van sporthal Dijn-
selburg. Alhoewel 
diverse sprekers van 
a n d e r e  p a r t i j e n 
(GroenLinks, SGP en 
VVD) u i tgenodigd 
waren om te komen 
spreken, was niemand 
van deze partijen 
bereid (of in de 
gelegenheid) om hun 
standpunt over de EU-
G r o n d w e t  o o k 
daadwerkel i jk  te 
komen verdedigen.  
 
Het debat verliep 
daardoor vooral tussen 
mensen die al zeker 
wisten dat ze ‘nee’ 
zouden gaan stemmen, 
en de enkelen die nog 
twijfelden tussen ‘ja’ 
of ‘nee’.   
 
    Aan de hand van 
vragen uit het publiek 
kwam de discussie over 
het nut danwel het 
nadeel van deze 
Grondwet al snel op 
gang. Zo was er een 
vraag over wat het  
burgerinitiatief nu 
precies inhoudt, dat 
deze Grondwet voor 
het eerst vastlegt. De 
uitleg van Jan Voogdt 
dat dit burgerinitiatief, 
dat  burger s  de 
mogelijkheid geeft een 

onderwerp op de 
agenda van het 
Europees Parlement te 
zetten als ze minstens 
1  m i l j o e n  ( ! ) 
handtekeningen uit 
minstens 7 landen 
hebben verzameld, in 
feite geen macht geeft 
aan de burgers (want 
zelfs als het met die 1 
miljoen handteken-
ingen al lukt, dan nog 
kan de Commissie 
b e s l u i t e n  h e t 
agendapunt niet uit te 
voeren) kon ook de 
‘ twi j fe laars ’  wel 
overtuigen. Iemand uit 
het publiek vroeg zich 
ook af of Nederland, 
juist door het recht dat 
het EP in de Grondwet 
krijgt toebedeeld om 
over meer beleids-
terreinen (waaronder 
ook de grote porte-
feuille van landbouw) 
zelf beslissingsrecht te 
krijgen, niet eerder 
meer dan minder te 
zeggen krijgt in 
‘Brussel’. Dat daarin 
n u  j u i s t  g é é n 
belangrijk winstpunt  
voor Nederland is 
w e g g e l e g d ,  k o n 
uiteraard niet zonder 
een goede uitleg met  
gedegen argumenten 
worden weersproken. 
Immers, niet alleen 
heeft Nederland door 
het nieuwe aantal 
bijgekomen lidstaten 
procentueel gezien aan 
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invloed verloren (van 4 
naar 3%), ook speelt 
mee dat op de meeste 
gebieden het vetorecht 
van landen verdwijnt. 
Nederland mag het dan 
ergens niet mee eens 
zijn, als het die 
boodschap met effect 
wil overdragen aan de 
Commissie dan heeft 
Nederland de steun 
nodig van nog acht 
andere lidstaten en 
vervolgens is het dan 
altijd nog maar 
afwachten wat de 
Commissie gaat doen 
met de bedenkingen 
van Nederland. Het 
e e r d e r  g e n o m e n 
besluit heroverwegen, 
of gewoon handhaven, 
het is geheel aan de 
Commissie wat er dan 
met de bedenkingen 
van deze landen 
gebeurt. 
   Ook de in de 
Grondwet beschreven 
( w e l i s w a a r  n i e t 
expliciet) bijzondere 
aspiratie van een 
nieuw te vormen 
Europees leger kwam 
tijdens deze avond ter 
sprake. Niet helemaal 
verwonderlijk, te meer 
daar over het defensie- 
en veiligheidsbeleid 
het EP helemaal niets 
heeft in te brengen, 
want besluiten op deze 
geb ieden worden 
geheel genomen door 
de Europese Raad van 
m i n i s t e r s  ( e n 
regeringsleiders) en 
het EP wordt in deze 
slechts ‘geraadpleegd’. 
De ongerustheid van 
iemand die zich 
afvroeg of met deze 
Grondwet ook weer 
e e n  m i l i t a i r e 
d i en s t p l i c h t  z ou 

worden ingevoerd, kon 
wat dat betreft weer 
s n e l  w o r d e n 
weggenomen. Dat zou 
toch wel een zaak van 
lidstaten blijven en 
anders kon de EU bij 
een te ontstane 
dreiging (van buiten de 
EU) altijd nog wel 
e r g e n s  v a n d a a n 
huurlingen inzetten 
( w a a r i n  d e 
Dienstenrichtlijn straks 
goed kan voorzien), als 
het ooit zover zou 
komen.  
 
David Tompot 
 
 
 
 

E u r o p e s e 
g r o n d w e t 
 
Toen op 28 mei een 
deel van de afdeling, 
i n c l u s i e f  o n z e 
voorzitter, zich warm 
en knus op het SP 
congres in Nijmegen 
bevonden, stond een 
andere groep Zeister 
SP-ers op Belcour. Voor 
de informatie naar 
winkelend publiek over 
het referendum voor 
de Europese Grondwet. 
 
Met prachtige flyers, 
"Weet waar je ja tegen 
zegt" hebben we veel 
mensen duidel i jk 
gemaakt dat er 
gestemd moet worden 
op 1 juni en dat de 
beste stem een stem 
tegen deze grondwet 
is. Diverse spontane 
discussie hebben toch 
nog meerdere mensen 
doen nadenken en hun 
eenvoudig JA een 
swing laten maken 

naar een gefunderrd 
NEE.  
Onze blikvanger was 
daarbij vooral het 
i m m e n s e  d o e k , 
gemaakt door Majella. 
Werkelijk iedereen, 
jong en oud, werd 
hierdoor naar de stand 
ge t r okken .  Soms 
gewoon om aan de 
kinderen uit te leggen 
waar de vakantie naar 
toe ging, veelal ook om 
toch te zien hoe 
Nederland door een JA 
van de kaart kan 
worden gewist.  
 
En niemand kon de 
stand verlaten zonder 
flyer, een blik op het 
echte boekwerk van de 
Europese Grondwet 
(daar keek men van 
op, zo'n dikke pil. Kun 
je die echt ergens 
lezen. Voor velen weer 
iets meer tastbaar, en 
heel vreemd dat ze dit 
voor het eerst bij de SP 
zagen). Ook SP boekjes 
waarom een NEE stem 
noodzakelijk is en 
diverse andere folders 
zijn gretig mee-
genomen en door-
gebladerd. 
 
Een succesvolle middag 
op een heerlijke 
zonnige dag. 
 
 
Pieter Wout 

BELANGRIJKE 
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Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
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Pieter Wout Duquesnoy 
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Jeroen van Ravestein 
Sanatoriumlaan 29 
3705 AM Zeist 
030-6962398 
ravestein@tomaatnet.nl 

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 


