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O p woensdag-
avond 23 ok-
tober is er 

een algemene leden-
vergadering. Deze ver-
gadering staat volledig in 
het teken van het 11e 
congres. Iedereen kan 
tijdens deze vergadering 
zijn/haar mening over 
het conceptstuk 11e 
congres kenbaar maken 
en natuurlijk motiveren.  
Er wordt een samenvat-
ting van het conceptstuk 
11e congres gepubli-
ceerd in deze volgende 
Tribune. Mochten er 
nog leden zijn die het 
volledige conceptstuk 
willen lezen mail dan 
even naar mij en ik stuur 
het je toe. Ik hoop jullie 
allen te zien op de 23e.  
Locatie: 't Holleblok  
Winkelcentrum "de 
Clomp"  
Zeist West.  
Aanvang: 19.45 uur  
Zaal open: 19.30 uur  
Einde: 22.00 uur 
 
Routebeschrijving: 
 
Vanuit Veenendaal. 
 
Afslag Driebergen-Zeist 
Richting Zeist 
Bij binnenkomst Zeist 
( Welkom in Zeist) de 
volgende stoplichten 
richting Utrecht aanhou-
den. 
Richting Utrecht blijven 
aanhouden. 
Herkenningspunt: Na 

flauwe bocht naar rechts 
aan je rechterhand het 
politiebureau. 
Bij kruispunt linksaf. 
Bij stoplichten rechtsaf 
Direct 1e straat links 
Over een kleine brug 
rechts het parkeerterrein 
op 
Richting Albert Happie 
Tussen de winkels door 
en voorbij de Blokker is 
het Holleblok links. 
 
Vanuit Driebergen: 
 
Zie binnenkomst Zeist 

 
SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor men-
sen die problemen heb-
ben met uitkeringen, 
regelingen en procedu-
res. Ook kunnen men-
sen terecht die conflic-
ten hebben met bijvoor-
beeld hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 
 

Snelle acties 
 

I n de huidige maat-
schappij wordt het 

steeds belangrijker heel 

snel te (re)ageren op 
zaken die te gebeuren 
staan. Dit vergt hele 
korte communicatie lij-
nen. Het zou dus ont-
zettend gemakkelijk zijn 
als de afdeling in het 
bezit is van de e-mail 

adressen van de leden 
die op de hoogte willen 
blijven van het aller-
laatste nieuws. Wilt u 
dat: stuur dan even een 
e-mail naar: 
Jolabrocaar@hetnet.nl 

LEDENVERGADERING 11e CONGRES  

Zo, de vakanties zitten 
er weer op. Ook op het 
politieke toneel van de 
gemeente Zeist zijn de 
bezigheden voor de 
raadsleden weer begon-
nen. Niet dat we zo 
parlementair zijn hoor, 
zeker niet ! Maar je 
moet je toch voorberei-
den op de raadsverga-
deringen.  
En daar hoort ook bij 
dat we de wijk in gaan, 
bezoekjes brengen aan 
mensen die ons gebeld 
hebben voor het een of 
ander. 
Zo zijn Jeannette en ik 
soms samen op pad , en 
soms verdelen we de 
lopende zaken een 
beetje zodat we wat 
meer werk kunnen ver-
zetten. 
En juist in die wijken 
vinden we onze voe-
ding voor het raads-
werk, daar horen wat er 
werkelijk onder de 
mensen speelt, wat 
voor ideeën de mensen 
zelf hebben over de si-
tuatie waar ze in verke-

ren of tegen aan lopen. 
En die informatie leg-
gen we langs de meet-
lat van SP (menselijke 
waardigheid, gelijk-
waardigheid en solida-
riteit.) en daarmee vor-
men we onze standpun-
ten voor het debat in de 
raad. 
En natuurlijk hebben 
we ook minder leuke 
klussen als het door-
spitten van de begro-
ting van de gemeente. 
Daar kunnen we niet 
omheen, we zullen ons 
door de cijfers heen 
moeten worstelen, om 
de politieke tegenstel-
lingen te vinden tussen 
ons en het college en 
de coalitiepartijen. 
En zo zullen er eind 
oktober de “Algemene 
Beschouwingen “ 
plaatsvinden. Het is 
openbaar, dus als je je 
verveelt of je wilt ge-
woon eens kijken hoe 
dat gaat ,kom dan eens 
langs ! 
 
Jan Voogdt 

Grap van de 
maand: 

 
De Franse EURO is zo zacht als brie! 
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B edoelt men 
met lichaam en herse-
nen de aldus aangedui-
de ervaringscomplexen 
uit het dagelijks leven, 
dan kunnen we eenvou-
dig antwoorden dat zij 
als ervaringscomplexen 
niet het lichaam en de 
hersenen zelf zijn en 
dus ook de menselijke 
geest niet hoeven op te 
leveren. In een prentje 
van de makelaar kan 
men niet wonen. 

Bedoelt men met li-
chaam en hersenen hun 
wetenschappelijke voor-
stellingen, dan mag men 
eisen dat deze voorstel-
lingen deel uitmaken van 
een groter plaatje waarin 
als onderdeel van een 
samenhangend wereld-
beeld ook een theoreti-
sche representatie van 
de menselijke geest 
voorkomt. Het natuurwe-
tenschappelijk wereld-
beeld waarin de mense-
lijke geest wordt voorge-
steld als de elektroche-
mische informatieverwer-
king door menigten her-
sencellen voldoet daar-
aan. De stap vandaar 
naar onze daadwerkelijk 
ervaren innerlijke ge-
waarwordingen kan en 
hoeft niet te worden ge-
maakt. Ons feitelijk erva-
ren alledaagse bestaan 
wordt immers niet her-
schapen: het wordt gere-
presenteerd, niet gere-
produceerd. Maar een 
wetenschappelijk we-
reldbeeld dat de dingen 
in hun onderlinge sa-
menhang beschrijft en 
dat naast representaties 
van allerhande vermoe-
delijk eveneens bestaan-
de zaken tevens repre-

sentaties van de in ons 
alledaagse bestaan op-
tredende gewaarwordin-
gen bezit, biedt alles wat 
men van een weten-
schappelijk wereldbeeld 
maar verlangen kan. Een 
theoretische verklaring 
van het onweer knettert 
en licht immers ook niet 
zelf. De hersenen, mate-
rie, informatie, psychi-
sche processen, etc. 
zijn - als concepten - dus 
niet de werkelijkheid zelf, 
maar zij beschrijven 
daarvan wel belangrijke 
aspecten. Omdat met dit 
theoretische, wete n-
schappelijke bouwwerk 
grote successen zijn be-
haald, doet men er ver-
standig aan er ook in het 
dagelijks leven zijn voor-
deel mee te doen. 

Bedoelt men tot slot 
met lichaam en herse-
nen ons lichaam en onze 
hersenen zoals zij los van 
onze zintuiglijke waarne-
mingen en theoretische 
voorstellingen op zichzelf 
bestaan, dan is de vraag 
naar hun relatie met on-
ze geest zinloos. Van de 
realiteit kennen we uit 
directe ervaring alleen 
de gewaarwordingen van 
ons alledaagse bestaan. 
Ons lichaam en onze 
hersenen zijn daarin 
slechts fragmentarisch en 
indirect aanwijsbaar. 
Hieruit kan men zich in-
derdaad een visueel of 
theoretisch beeld vor-
men, maar daarmee zijn 
we weer terug bij de 
reeds besproken inter-
pretaties. We zijn allen -  
zolang we bestaan - 
stukjes van de realiteit. 
Maar tot het grotere ge-
heel van de realiteit dat 
zich om die stukjes heen 
uitstrekt, hebben we bui-

ten waarneming en the-
orie om geen toegang. 
Daarover kunnen we het 
in directe zin dan ook niet 
hebben. 

H e t  l i c h a a m -
geestprobleem hebben 
we hiermee niet beant-
woord, maar gefileerd. 
Op dergelijke wijze heb-
ben de zogeheten analy-
tische filosofen in de 
eerste helft van de vori-
ge eeuw licht geworpen 
op tal van oude proble-
men. 

 
Bart van Donselaar 
 
 

 
 

Festival Tomaat 
 

O p 15 September jl. 
vond het Festival To-
maat plaats op de Paas-
heuvel in Vierhouten.  
Dit jaarlijks terugke-
rende evenement was 
dit keer weer groter en 
gevarieerder dan de 
voorgaande keren. En 
natuurlijk hadden we 
perfect weer, in tegen-
stelling tot vorig jaar. 
Dankzij de hulp van 
vele vrijwilligers van 
afdelingen liep het ge-
heel “als een speer”. 
Het zeer uitleenlopen-
de aanbod van artiesten 
en sprekers zorgde er 
voor dat niemand zich 
ook maar even hoefde 
te vervelen. En dat het 
programma iets uitliep, 
daar zat niemand mee.  
Het enige waar in de 
toekomst wat meer 
aandacht aan geschon-
ken kan/mag worden is 
dat het niet een festival 
voor alleen SP-ers is, 
maar voor iedereen. 

Het is een perfecte ma-
nier om de mensen te 
laten zien wat de SP is, 
waar we voor staan. En 
op een zeer ongedwon-
gen manier kennis te 
maken met de “SP-er”, 
zowel de kamerleden 
als de leden uit het hele 
land. 
Wie er dit jaar niet bij 
was, heeft wat gemist. 
En gaat dus proberen 
om er volgende keer 
wél bij te zijn 
(toch ?!?!). 
En neem dan gelijk de 
buren mee!  
Leeftijd maakt niet uit, 
er is werkelijk aan ie-
dereen gedacht. Van 
Harry Sacksioni tot 
Drukwerk, van het Ra-
dio Symfonie  Orkest 
tot Def-P. Van Joop 
Visser tot Band zonder 
Banaan.  

Lichaam - geestproblemen deel 2 

door Bart van Donselaar 

Nuttige adressen: 
 
Voorzitter: 
Jola Brocaar 
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 


