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 Europese verkiezingen 2004 

Partij 
 
CDA 
PvdA  
VVD 
GrLi 
CU/SGP 
D66 
SP 
DE 
L.E. 
PvhN 
N-R 
EU-tran 
LPF 
Pvdd 
Rnu 
 
Geldige stemmen 
 
Blanco/ongeldig 
 
Opgeroepen 
Niet verschenen 
 
Opkomstpercentage 

Aantal  
 
4052 
3848 
3689 
2275 
1449 
1188 
1321 
54 
46 
19 
59 
1580 
445 
784 
4 
 
20813 
 
40 
 
45751 
24898 
 
45,58%  

Percentage 
 
19,47%  
18,49%  
17,72%  
10,93%  
6,96%  
5,71%  
6,35% 
0,26%  
0,22%  
0,09%  
0,28%  
7,59%  
2,14%  
3,77%  
0,02%  

Uitslagen gemeente Zeist 

Aantal SP-stemmen  per stemburo: 
 
 
het gemeentehuis 
Maranathakerk  
school "De Hoeksteen" 
Bej.centrum  "De Loo-
borch"  
Bej.centrum   
"Valckenbosch"  
Bej.centrum   
"Amandelhof"  
Bej.centrum   
"Heerewegen"  
Sjoelvereniging SONI 
speeltuinver.Griffensteijn
(9) 
speeltuinver.Griffensteijn 
(10) 
Kerkelijk Centrum de 
Clomp (11) 
Kerkelijk Centrum de 
Clomp (12) 
school "Nije-Kroost" 

2004 
 

38 
55  
37  
33 
 
23 
 
20  
 
28       
 
39  
57 
 
41  
 
54  
 
56  
 
52  

1999 
 

21  
27  
29  
22  
 
11  
 
12  
 
33  
 
32  
45  
 
22  
 
30  
 
36  
 
33  

clubgebouw Speeltuinver-
eniging 
Meander 't Noorderpunt 
gebouw De Ark 
Sionskerk ing O.-
Arnhemseweg 
Wooncentrum "Binnenhof" 
school "Op Dreef"  
Meander 't Noorderpunt 
school "De Kameleon"  
de Montessorischool 
Zorgcentrum "Abrona"  
Verpleeghuis "De Wijn-
gaard"  
Montessorischool Den 
Dolder 
school De Kameleon 
Austerlitz 
gebouw "Het Lichtpunt" 

65  
 
106  
55  
59  
 
56  
64  
63  
61  
51  
29  
8  
 
28  
 
52  
53  
38 

34  
 
54  
15  
30  
 
37  
34  
27  
31  
25  
18  
7  
 
26  
 
45  
21  
12 

2004 1999 

Kort verslag van de  
Ledenvergadering  

 
Op 27 juni was de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering van de SP afdeling Zeist. Dit keer op de 
dagcamping nabij Austerlitz. Dat we het met het 
weer hadden getroffen mag duidelijk zijn. 
 
In de terugblik over het afgelopen jaar springen 
voornamelijk de Lorentz-actie en de Vogelwijk ac-
tie er uit. Dit zijn twee zaken waar de SP zich heel 
goed naar het grote publiek heeft kunnen profile-
ren, en heeft aangetoond wel degelijk een partij te 
zijn waar rekening mee gehouden moet worden. 
 
Pieter de Pree heeft na 10 jaar bestuursverant-
woordelijkheid het stokje overgedragen aan Gathy 
Jacobs, die vanaf heden de penningen beheert. 
 
Vooruitkijkend blijkt dat er voornamelijk behoefte 
is aan uitbreiding van “mee-werkenden”. Op alle 
terreinen waar het bestuur en de fractie nu geen 
expertise in huis hebben zijn mensen nodig die 
hun kwaliteiten willen/kunnen aanwenden om de 
partij nog slagvaardiger te maken.  
 
Voor de vrolijke noot werd gezorgd door Jurg, die 
een hele eigen kijk op onze samenleving liet ho-
ren. 
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P as viel er een folder 
van Economische Za-
ken in mijn bus.  

 
De liberalisering van de 
energiemarkt. De inhoud is 
van een hemeltergende 
domheid. Of moet ik zeggen 
doortraptheid... Mijn eerste 
neiging was dan ook om het 
ding in duizend stukjes te 
scheuren.  
Onze partij heeft in diverse 
rapporten en publicaties de 
gevaren en nadelen van pri -
vatisering en liberalisering 
van publieke diensten uit de 
doeken gedaan. Ook Jan 
Marijnissen, Tiny Kox en 
anderen staan wat dat be-
treft hun mannetje.  
Wie oplet kan de effecten 
van de terugtredende over-
heid bovendien overal om 
zich heen waarnemen. Wie 
de rat race niet bijhoudt, 
moet maar creperen. Tenzij 
hij bijtijds genoeg geld bi j-
een gegraaid heeft. Daar 
komt het op neer.  
Enkele jaren geleden leek 
er zowaar een omslag in 
het marktdenken te komen. 
Maar kennelijk wil het kabi-
net - zolang het de politieke 
wind nog in de zeilen heeft - 
zo veel mogelijk sociale 
voorzieningen om zeep he l-
pen en publieke diensten 
liberaliseren. 
 
Over Zalm en Brinkhorst wil 
ik het verder niet hebben. 
Zij worden door de SP al re-
gelmatig onder handen ge-
nomen. Laten we liever 
eens kijken wat Economi-
sche Zaken als een lichtend 
voorbeeld van een geslaag-
de liberalisering presen-
teert: de telecommarkt.  
Hier is goed te zien waar 
het dit kabinet om te doen 
is. Er is een markt gecre-

eerd waar grote jongens 
met elektronische spiegel-
tjes en kraaltjes veel geld 
kunnen verdienen, en waar 
het restant van de oude, 
degelijke PTT een kwi j-
nend bestaan leidt.  
De commercie werpt onb e-
schaamd haar hengel uit in 
de vijver van de menselijke 
domheid, en haalt een rijke 
buit binnen. Wie veel geld 
wil verdienen moet immers 
illusies en- pulp verkopen. 
De vraag naar degelijke 
gebruiksartikelen is maar 
beperkt.  
Vroeger was het voldoen-
de als een telefoon rinkel-
de, en men een ander 
thuis of op het werk kon 
bellen als dat nodig was. 
Tegenwoordig loopt zowat 
iedereen met een of meer-
dere mobiele telefoons op 
zijn hoofd, aan zijn oor of 
om zijn riem. Overal gaan 
mobieltjes af. Gesprekken, 
vergaderingen, werkzaam-
heden, etentjes en wand e-
lingen worden verstoord.  
De nadelen hebben de 
voordelen allang inge-
haald. Intussen zijn allerlei 
bijzaken hoofdzaak gewor-
den. Jongelui gingen de 
grotere mobieltjes van an-
deren als "koelkasten" 
aanduiden. Hiermee was 
een schaal vastgesteld 
waarop men met elkaar 
kon wedijveren.  
Deze idioterie heeft vervol-
gens in ruime mate ingang 
gevonden zodat men nu 
met mobieltjes zit waarop 
men de toetsen met een 
naaldje moet indrukken. 
Ook het merk, de piepjes, 
de display, de kleur en het 
hoesje van het mobieltje 
zijn zaken geworden waar-
mee het sociale aanzien 
van de bezitter staat of 

valt. Volwassen mensen zi t-
ten inmiddels de afmetingen 
en piepjes van hun mobiel-
tjes te vergelijken. En heel 
wat kinderen steken zich in 
de schulden om net als de 
volwassenen met een mo-
bieltje te kunnen rondlopen. 
 
Kennelijk wil men op de 
energiemarkt een vergelijk-
bare waanzin creëren. 'Uit 
met de betutteling.' 'De 
klant is koning. ' Het zijn al-
lemaal fabeltjes. Enerzijds 
rekent men erop dat de 
consumenten, waar het al-
lemaal om te doen zou zijn, 
zich ook hier als achterlijke 
runderen in de maling zul-
len laten nemen. En het zou 
me niet verbazen als dat 
ook lukt. Anderzijds zal de 
invloed van de individuele 
consumenten - als kleine a f-
nemers - niet bijster groot 
zijn.  
 
Ook hier wordt een speel-
veld voor het grote kapitaal 
gecreëerd. Of de betrouw-
baarheid van onze energie-
voorziening daarmee ge-
diend is, is uiterst twijfe l-
achtig. 
 
Bart 

Liberalisering                              door Bart van Donselaar 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
met uitkeringen, regelin-
gen en procedures. Ook 
kunnen mensen terecht 
die conflicten hebben met 
bijvoorbeeld hun huis-
baas. 
 

De Hulpdienst is  
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 


