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Geslaagde ledenvergadering; 
nieuw bestuur 

O p 8 september j.l.  
vond de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering 
van de afdeling Zeist 
plaats. Gezien het prachti-
ge weer en de locatie werd 
besloten de vergadering 
buiten te laten plaatsvin-
den. 
Na het afgelopen jaar door-
genomen te hebben  voor 
wat betreft de acties waar 
we allemaal mee bezig zijn 
geweest heeft de fractie 
verslag gedaan  van haar 
belevenissen in de Zeister 
raad.  
Vervolgens was de pen-
ningmeester aan het woord. 
We hebben het afgelopen 
jaar erg veel geld uitgege-
ven, maar dat kwam voor-
namelijk door de twee ver-
kiezingen die er geweest 
zijn. Campagne voeren 
kost nu eenmaal een hoop 
geld. Gelukkig zijn we niet 
armlastig geworden. 
Na een korte pauze kwam 
de afd. Heuvelrug in op-
richting aan het woord. 
Voor diegenen die hier nog 
nooit van gehoord hebben: 
de afdeling Heuvelrug in 
oprichting bestaat uit grof-
weg Driebergen, Doorn, 
Wijk bij Duurstede, Leer-
sum, Amerongen, Maarn, 
Maarsbergen, Langbroek 

en Cothen. Tot op heden 
zijn deze plaatsen onder-
deel van de afdeling Zeist. 
Gezien het streven van de 
SP om het aantal afdelin-
gen de komende tijde te 
verdubbelen hebben de le-
den uit deze plaatsen beslo-
ten het traject van een ei-
gen afdeling te worden in 
te slaan. Na de toelichting 
van Ad Schiedon heeft Ben 
Wiegers voor de overige 
aanwezigen nog even de 
spelregels voor het oprich-
ten van een nieuwe afde-
ling verteld. Eén hele be-
langrijke is dat de status 
van afdeling in oprichting 
alleen verleend wordt als 
de mensen bewezen heb-
ben er klaar voor te zijn. 
Dat betekent dat er vol-
doende leden (minimaal 
50) en (potentiële) be-
stuursleden moeten zijn. 
Maar wat nog belangrijker 
is: de mogelijk nieuwe af-
deling moet actief zijn. Bij 
het voorstel aan de partij-
raad moet dus een lijst met 
ondernomen acties over-
legd worden. Pas dan kan 
een status “in oprichting” 
verleend worden.  
Iedereen wenst deze groep 
het allerbeste in hun stre-
ven een volwaardige afde-
ling te worden, succes er-
mee! 

Vervolgens was de be-
stuursverkiezing aan de 
orde. Voordat de kandida-
ten zich mochten voorstel-
len werd afscheid genomen 
van Jeannette de Jong. Niet 
dat ze verdwijnt, maar ze 
zal geen deel meer uitma-
ken van het bestuur. Ze 
stort zich volledig op haar 
raadswerk. Jeannette heeft 
7 jaar geleden aan de wieg 
gestaan van de afdeling  
Zeist, en heeft al die tijd in 
het bestuur gezeten. Nu zal 
ze dat (een beetje) los mo e-
ten laten Het werd door 
sommigen treffend om-
schreven als “haar kindje 
gaat in de kost”, en dat 
kost een moeder altijd even 
moeite. 
Jeannette: nog bedankt 
voor die 7 jaren energie en 
inzet! 
Ook Ben Wiegers nam af-
scheid van het bestuur, hij 
gaat zijn vrije tijd voorna-
melijk aan sport besteden. 
Nadat de drie kandidaten 
(Jola Brocaar, Leontine 
Verhoef en PieterWout Du-
quesnoy) zich zelf aan de 
leden hadden voorgesteld 
moest er gestemd worden. 
Het mag niet als een ver-
rassing komen dat alle drie 
met overgrote meerderheid 
van stemmen gekozen zijn. 
Jola zal vanaf nu de nieuwe 
voorzitter zijn.  
De volledige samenstelling 
van het bestuur  Jola Bro-
caar - voorzitter, Jan 

Voogdt - lid en vertegen-
woordiger raadsfractie, 
Pieter de Pree - penning-
meester, Ad Schiedon - 
hulpdienst coördinator, Le-
ontine Verhoef - lid en Pie -
terWout Duquesnoy - lid. 
Vanaf deze plek: Zet ‘em 
op, maak er wat moois 
van! 
Uiteraard was er ook de 
gezellige nazit, waarna ie -
der zijns weegs ging. 

Nuttige adressen: 
 
Voorzitter: 
Jola Brocaar 
Promenade 89 
3701 ZB Zeist 
030-6922509 
E-mail: zeist@sp.nl 
 
Fractie voorzitter  
gemeenteraad: 
Jeannette de Jong 
Dolderseweg 228 
3734 BR Den Dolder 
030-2286219 
E-mail:  
jeannettedejong@tomaatnet.nl 
 
Contactadres Driebergen  
Eddy Bellwinkel 
Hoofdstraat 104-04 
3972 LD Driebergen 
0343-539211 
E-mail:  
bellprodukties@tomaatnet.nl 
 
Contactadres Veenendaal  
Gert Worst 
Veldmuislaan 28 
3903 CN Veenendaal 
0318-629958 
E-mail: 
gertworst@tomaatnet.nl 
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SP-
hulpdienst 
Zeist 

 
De hulpdienst is een 
vraagbaak voor men-
sen die problemen 
hebben met uitkerin-
gen, regelingen en pro-
cedures. Ook kunnen 
er mensen terecht, die 
conflicten hebben met 
bijvoorbeeldhun huis-
baas.  
 

De hulpdienst is be-
reikbaar op  

Dinsdagavond: 
Tel: 030 – 6955384 

Lichaam - geestproblemen 
Door Bart van Donselaar 

I n  de  popu la i r -
wetenschappelijke lite-

ratuur is het lichaam-
geestprobleem een favoriet 
onderwerp. Welke relatie 
bestaat er tussen de herse-
nen (of meer algemeen het 
menselijk lichaam) en de 
menselijke geest? Minder 
bekend is dat dit filosofi-
sche schijnprobleem al 
sinds jaar en dag is opge-
lost. De bedoelde oplos-
sing blijkt evenwel door 
twee typen van ervaring 
steeds weer op de achter-
grond te worden gedron-
gen: (a) de ervaring zelf 
keuzes te kunnen maken; 
(b) de ongelijksoortigheid 
van de hersenverschijnse-
len (in hun theoretische 
voorstelling en zintuiglij-
ke waarneming) en de 
daadwerkelijk door ons 
ervaren kleuren, vormen, 
geluiden, geuren, smaken, 
gevoelens, gedachten , etc. 

Laten we eerst a. na-
der onder de loep nemen. 
Wat betekent het zelf 
keuzes te maken? Kenne-
lijk dat men zich niet door 
(externe) dwang van de 
wijs laat brengen. Maar 
wie of wat is dan die 'ik' 
die kiest? Zijn de natuur-
wetten dan geen onwrik-
bare wetmatigheden? Met 
andere woorden: vormt de 
stroom van daden en ge-
waarwordingen die ons 
psychisch functioneren is, 
niet evengoed een wetma-
tig natuurgebeuren als de 
wolkenvorming en de pad-
dentrek? Nuchter be-
schouwd blijkt een ik als 
dirigent nergens voor no-
dig! De boeddhisten wa-
ren daarom met hun zo-
g eheten anatta -leer 
('anatta' Pali = niet-zelf) op 
de goede weg. Zij erkennen 

het bestaan van ons ver-
anderlijke en afhankelij-
ke natuurlijke ik zoals 
dat bestaat in onze alle-
daagse ervaringen, maar 
verwerpen het bestaan 
van een onaantastbaar 
en autonoom bovenna-
tuurlijk ik. Verder za-
gen zij scherp in dat het 
vooral onze eigendunk 
is, die het ons verhin-
dert onze ware en zeer 
bescheiden plaats in 
het universum te er-
kennen. Ook strikt 
(natuur) wetenschappe-
lijk kan men een model 
van de menselijke geest 
opbouwen, waarin voor 
een bovennatuurlijk ik 
geen plaats is. Natuur-
lijk zal ook een dergelij-
ke menselijke geest wik-
ken en wegen, waarne-
men, strijden, twijfelen, 
voelen, kiezen, etc. - 
maar er is daarin geen 
bovennatuurlijke diri-
gent die de knopen door-
hakt. Daniel C. Dennett 
heeft in Con-sciousness 
Explained een schets 
van een dergelijk model 
gegeven, waarbij hij ove-
rigens iedere verwijzing 
naar het boeddhisme 
zorgvuldig vermijdt. 
Wanneer mevrouw zus 
of meneer zo naar me-
vrouw zus of meneer zo 
willen verwijzen, kun-
nen zij daarvoor zonder 
problemen het woord 'ik' 
gebruiken. Maar in an-
dere gevallen blijkt het 
woord 'ik' een bron van 
filosofische ellende. 

Dan het onder b. 
genoemde bezwaar. De 
hersenen mogen voor 
het innerlijk leven van de 
mens dan nog zo'n grote 
rol spelen, het blijft toch 
onvoorstelbaar dat de 

ervaringen van het da-
gelijks bestaan door 
stroompjes in de hersen-
cellen worden voortge-
bracht of daar zelfs mee 
samenvallen?! Inder-
daad. Als er iets zeker 
is, dan is dat de realiteit 
van ons alledaagse be-
staan. De stroompjes in 
de hersencellen steken 
daar schril bij af. Zij be-
horen dan ook tot het we-
tenschappelijke, theore-
tische en noodzakelij-
kerwijze vereenvoudig-
de conceptuele bouw-
werk waarmee wij de 
wereld proberen te be-
grijpen. De onderhavige 
vraag hoe het menselijk 
lichaam of meer bepaald 
de hersenwerking de 
menselijke geest voort-
brengt of daar mee sa-
menvalt, kan op drie 
manieren worden uitge-
legd. Van deze drie vra-
gen berusten er twee op 
een verwarring van za-

Nieuw redactie adres: 
 
Vanaf heden is de redac-
tie niet meer gevestigd 
op de de Wetlaan, maar 
op Laan van Henegou-
wen 60, 3703 TE Zeist. 
E-mail:  
benwiegers@tomaatnet.nl 
 
De sluitingsdatums voor 
de kopij voor de volgen-
de Tribunes zijn: 
1 oktober 
1 november 
1 december 
Hieruit kunt u aflezen 
dat standaard de eerste 
van de maand wordt 
aangehouden als richtda-
tum. 
Ik zie de kopij met veel 
plezier tegemoet! 

ken van verschillende 
orde en is de derde prin-
cipieel niet te beant-
woorden . 

 
Wordt vervolgd. 

Z oals jullie waarschijn-
lijk wel weten, organi-

seren we weer wekelijkse 
picket-lines bij het Tweede 
Kamergebouw in Den Haag 
in verband met de WAO.   
Zoals het zich nu laat aan-
zien, wordt ons protest 
steeds breder; meer orga-
nisaties zijn het met ons 
eens. Ook zij zullen aan de 
wekelijkse picket-lines 
gaan deelnemen.  
Oproep aan jullie is te pro-
beren zoveel mogelijk men-
sen naar Den Haag te krij-
gen, op woensdag van 
12.00 uur tot uiterlijk 14.00 
uur, op het Plein in Den 
Haag. Zo kunnen we onze 
stem steeds krachtiger la-
ten horen! Je ziet vanzelf 
waar het is; de brandweer-
auto zal er staan 


