
 

Tribune Zeist 

Redactieadres: Ln. v. Henegouwen 60  3703 TE Zeist 

E-mail: benwiegers@tomaatnet.nl —                                                 — giro nr: 7367957 SP afd. Zeist Den Dolder 

Jaargang 8 
Nummer 8 
 
Augustus 2004 

 
 

Tandje bijschakelen na de zomer 
Partijgenoten, 
 
Op het moment dat ik dit 
schrijf zijn de temperatu-
ren nog hoog. Het is va-
kantietijd, de tijd dat we 
een tandje terugschake-
len, met als doel de accu 
weer wat op te laden. 
Voor sommigen van ons 
is de vakantie al weer 
voorbij , wellicht zitten 
anderen er nog middenin. 
Hoe dan ook zo rond de 
16e augustus beginnen de 
basisscholen weer, voor 
de kinderen weer en 
nieuw jaar, de middelbare 
scholen gaan een weekje 
later. Maar ook voor ons 
socialisten moet er weer 
wat gas bij. En dat zal no-
dig zijn!  
Het toch wel fraaie weer 
heeft onze overheid niet 
socialer gemaakt, ze blij-
ven plannen bedenken die 
de solidariteit verder zal 
aantasten. Denk daarbij 
aan de plannen om een 
soort no-claim in de zie-
kenfondspremie in te voe-
ren. Landelijk is onze ac-
tie NoClaim, NoWay al 
van start gegaan. Vanuit 
het landelijk bureau heb-
ben we al een aantal aan-
meldingen gekregen van 
partijgenoten in onze af-
deling die hier graag wil-
len bij helpen. Zij hebben 
al bericht gehad dat we zo 
half augustus maar eens 
samen moeten komen om 
te bespreken hoe we deze 
actie in Zeist gestalte 
gaan geven. Maar wat te 
denken van de Wet Werk 
en Bijstand, de fractie 
heeft inmiddels al een pak 

papier van zo’n 6 centi-
meter dik ontvangen uit 
het gemeentekantoor. 
(hoezo vakantie?) We 
zullen dus het werkgroep-
je WWB weer bij elkaar 
gaan halen om de voor-
stellen die er liggen te be-
spreken. Wil je daar 
alsnog bij zijn, bel of mail 
even aan de fractie. Alle 
hulp is ook hier welkom! 
Dan staat ons in de nabije 
toekomst nog een nieuwe 
wet te wachten. De Wet 
Maatschappelijke Onder-
steuning, een soort van 
vereenvoudiging van de 
WVG en de AWBZ. Ze-
ker is nu al dat de ge-
meenten een grotere vrij-
heid krijgen om het bijbe-
horende geld te beheren, 
en in Zeist is dat vaak niet 
gunstig uitgepakt voor de 
betrokkenen. Als jullie 
hierbij betrokken willen 
worden laat ons dat we-
ten. 
Ja….en, dan is het nog 
maar zo’n anderhalf jaar 
en dan zijn er weer ge-
meenteraads verkiezin-
gen!  
Als we willen blijven 
houden wat we nu hebben 
(2 zetels) zal de fractie 
uitbreiding nodig hebben, 
en zeker als we nog wil-
len doorgroeien! (3 of 4 
zetels ?) Wat houdt dat 
in ? We zullen serieuze 
kandidaten nodig hebben 
om op de verkiezingslijst 
te staan, maar die na de 
verkiezingen ook bereid 
zijn om hun plaats in de 
raad te nemen (samen met 
Wout en Jan) of als frac-
tieassistent hun rol in de 

19 September: Tomaat 2004 
Tomaat 2004, het cultu-
rele festival van de SP, 
vindt plaats op zondag 
19 september 2004 op 
het terrein van de Wes-
tergasfabriek in Am-
sterdam.  
Een festival- locatie met 
vele nieuwe mogelijk-
heden, voortreffelijk 
bereikbaar per openbaar 
vervoer. En een pro-
gramma dat er niet om 
liegt: Relax, Ali B, Ra-
coon, Jan Akkerman & 
friends, een speciale 
N ed e r l a n d s t a l i g e -

muziektent en nog veel 
meer.  
De toegangsprijzen zijn 
inmiddels vastgesteld: 
in de voorverkoop zijn 
de prijzen lager dan vo-
rig jaar! Volwassenen 
betalen in de voorver-
koop 10 euro, kinderen 
5 euro.  
Op de dag zelf zijn de 
toegangsprijzen 15 
euro/7,50 euro. Bij af-
name van 10 kaarten in-
eens krijg je nog een ex-
tra korting van 10 pro-
cent. 

raad te willen doen. 
Moeilijk ?…nou, niet ge-
makkelijk, maar binnen 
onze partij is er een goed 
scholingsprogramma voor 
aspirant raadsleden, daar 
leer je veel, en je werkt 
natuurlijk met de huidige 
fractie in teamverband. 
Welnu, partijgenoten, zat 
te doen! 
 
Jan Voogdt 

Kom in verzet tegen dit kabinet 

2 OKTOBER: NAAR 
AMSTERDAM  
 
Op zaterdag 2 oktober 
zal Amsterdam het mid-
delpunt zijn van het 
verzet tegen dit kabinet: 
de FNV houdt een grote 
manifestatie op het Mu-
seumplein en Keer het 
Tij een demonstratie 

vanaf de Dam.  
Zet deze datum vast in 
jullie agenda, en kom 
met zoveel mogelijk 
mensen naar Amster-
dam. Het wordt tijd dat 
dit kabinet ook eens 
naar “echte mensen” 
luistert, en niet alleen 
naar cijfergoochelaars 
die het “ieder voor 
zich” denken tot hoog-
ste ideaal verheven heb-
ben! 
 
Op www.keerhettij.nl 
valt vast de aankondi-
ging van de demonstra-
tie te lezen, blijf dus op 
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en kom 
naar Amsterdam! 
 

KEER HET TIJ! 
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Het marktdenken be-
vat grove denkfouten. 
Dit kan op vele gebie-
den aangetoond wor-
den, maar ik beperk 
mij in dit stukje tot 
medialand. Laten we 
eens kijken wat vol-
gens het marktden-
ken het effect van 
commercie in de om-
roepwereld is. 
 

Op radio en tv kunt 
u kiezen uit vele om-
roepen. Zonodig kunt 
u uw toestel ook uit-
zetten. Omdat u als 
consument een hekel 
blijkt te hebben aan 
een overvloed van re-
clame en aan pro-
gramma's die een be-
lediging vormen voor 
uw smaak en intelli-
gentie, zult u omroe-
pen die zich daarmee 
inlaten mijden. Om-
roepen die niet wor-
den beluisterd of be-
keken zullen geen re-
clamegelden meer 
binnen krijgen, en 
zich dus niet weten 
te handhaven. De 
markt zal haar werk 
doen, en de pulp zal 
vanzelf verdwijnen. 
De staat hoeft zich 
daar verder nauwelijks 
mee te bemoeien. 

 
Nu de praktijk. De 

verloedering heeft in 
medialand op grote 
schaal toegeslagen. 
De consument klaagt 
steen en been over 
de overvloed aan re-

clame en het bedroe-
vende niveau van de 
programma's. Maar 
men blijft massaal 
luisteren of kijken. 
Men zet het toestel 
niet uit. Wat eenvou-
dig genoeg zou zijn. 
Men organiseert ook 
geen selectieve luis-
teraars- of kijkerssta-
king, waarmee ge-
wraakte omroepen 
een gevoelige les ge-
leerd zou kunnen wor-
den. Neen - een flinke 
dosis seks, geweld, 
hufterig-heid, roddel, 
sensatie, hebzucht, 
etc. maakt de meest 
smakelo ze  p ro -
gramma's onweer-
staanbaar. De radio- 
en tv-consument 
blijkt dom, zwak en 
lamlendig. 

 
Dat is geen vrolijke 

boodschap. Vandaar 
dat het neoliberale 
gedachtegoed - waar-
in de consument een 
glansrol van zelfbe-
wust rationeel econo-
misch subject ver-
vult - veel beter ver-
koopt. Stel eens voor 
dat u een menigte 
toespreekt, en haar 
voorhoudt dat ieder-
een zelf wel uit kan 
maken naar wat voor 
r a d i o -  o f  tv -
programma's men wil „
luisteren of kijken. Dat 
we ons niet als stoute 
kleuters door vader-
tje staat de les zullen 
laten lezen. Uw ge-

hoor zal opzwellen 
van zelftrots. Men zal 
samen met u tegen 
de vermeende betut-
teling door de over-
heid ten strijde trek-
ken. 

 
Opnieuw staat u 

voor een menigte. En 
nu heeft u het over 
het onvermogen van 
de consument om 
weerstand te bieden 
aan door de commer-
ciële omroepen uit-
gedokterde verlei-
dingen. U spreekt 
over het belang van 
door de staat gesubsi-
dieerde kwaliteitsom-
roepen. Over een vi-
sie op het culturele 
belang van ons pu-
b l i e k e  n i e t -
commerciële omroep-
stelsel. Over criteria 
waaraan omroepen 
moeten voldoen. 
Over de politieke 
keuzes die in die cri-
teria belichaamd zijn. 
Over de noodzaak de 
afhankelijkheid van 
reclame-inkomsten 
weg te nemen. Over 
daartoe extra aan de 
burger in rekening te 
brengen omroepbelas-
tingen. U zet uiteen 
dat zelfs commerciële 
omroepen die op re-
c l ame - inkomsten  
draaien, uiteindelijk 
ook door de consu-
ment betaald wor-
den. Dat de adver-
teerders de reclame-
kosten uiteindelijk 
aan de klanten in re-
kening brengen. Dat 
de commerciëlen 

slechts schijnbaar 
gratis zijn. Kortom: u 
vraagt de burger om 
gezamenlijk met de 
staat de commercie 
de pas af te snijden. 
Moeilijk allemaal... 

Daarom:  

Dag luisteraars.  

Dag kijkers.  

Welterusten. 

Bart van Donselaar 

Marktdenken 
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 

Belangrijke adressen: 
 
Jan Voogdt  
Pr. Margrietlaan 289 
3708  WE  ZEIST 
030-6916968 (na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Bestuurslid: 
Jeroen van Ravestein 
Couwenhoven 7606 
3703 JB Zeist 
030-6962398 
ravestijn@tomaatnet.nl 
 
Raadsfractie: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN Zeist 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 


