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O p donderdag 31 ok-
tober is het SP-bestuur van 
de afdeling Zeist en omge-
ving bij elkaar gekomen 
om aan de komende cam-
pagne structuur te geven. 
Alle leden die zich al heb-
ben opgegeven om mee te 
helpen tijdens de komende 
campagne worden zo snel 
mogelijk benaderd. Heb je 
nog leuke, creatieve of 
spannende ideeën voor de 
komende campagne? Geef 
deze dan snel door aan Jola 
Brocaar. 
Heb je je nog niet opgege-
ven maar wil je graag hel-
pen tijdens de komende 
campagne geef je dan op. 
 
Voor de afdeling Zeist bij 
Jola Brocaar, e-mailadres:  
jolabrocaar@hetnet.nl of 
telefonisch: 030- 6922509. 
 
Voor de afdeling Heuvel-
rug kun je je opgeven bij 
Ad Schiedon, e-mailadres:  
ajschied@wishmail.net of 
telefonisch: 0343-413871. 
 
Voor Veenendaal en 
Rhenen kun je je opgeven 
bij Gert Worst,  
e-mailadres:  
gertworst@tomaatnet.nl   
of telefonisch: 0318-
629958. 

 Krap 
 

V oor leden die  
graag mee willen gaan 
naar b.v. demonstraties 
maar dit niet kunnen 
bekostigen schroom dan 
niet maar bel even naar 
Jola Brocaar. Dit geldt 
eigenlijk voor alle ac-
ties binnen de SP waar 
kosten aan zijn verbon-
den. Het mag niet zo 
zijn dat iemand graag 
actief wil zijn binnen de 
SP maar dit niet doet 
omdat hij/zij zich dit 
financieel niet kan per-
mitteren.  
De vragen en meldin-
gen worden absoluut 
vertrouwelijk behan-
deld. 
 

Namens het bestuur van 
de afdeling Zeist en 
omgeving 

SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
De hulp-

dienst is een vraagbaak 
voor mensen die proble-
men hebben met uitke-
ringen, regelingen en 
procedures. Ook kun-
nen mensen terecht die 
conflicten hebben met 
bijvoorbeeld hun huis-
baas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

Grap 
van de 
maand: 

Het CDA wil graag verder met de 
VVD; maar alleen als ze ophouden 
met het vasthouden aan het VVD pro-
gramma! 

Even voorstellen.  
 

M ijn naam is Leontine 
Verhoef, ik ben 28 jaar en 
sinds een aantal weken zit 
ik in het bestuur van de 
SP afdeling Zeist.  
Al een aantal jaren ben ik 
werkzaam binnen de ge-
zondheidszorg, onder an-
dere heb ik een tijd als 
maatschappelijk werkster 
gewerkt.  
Voor ik begon met werken 
heb ik de opleiding Maat-
schappelijk werk en 
dienstverlening gedaan.  
Het zwaartepunt van mijn 
activiteiten binnen de SP 
liggen dan ook bij de hulp-
dienst, omdat dit dicht te-
gen mijn opleiding aanligt. 

De zetelverdeling op 31-10-
2002 zou zijn: 
 

Partij             nu        peiling 
 

CDA              43        44 
VVD              24        28 
PvdA             23        29 
SP                    9        19 
GroenLinks   10         11 
D66                 7           5 
Christenunie   4           4 
LPF               26           4 
SGP                2           2 
LN                  2           1 
LNP                0           3 

   SP blijft groeien! 
31  oktober 2002. 
Maurice de Hond peilde 
vandaag opnieuw de stem-
ming onder de kiezers in 
opdracht van het SBS6 
programma 'Stem van 
Nederland'. De resultaten 
weerspiegelen volgens 
zijn woorden 'een nieuwe 
politieke aardverschuiv-
ing'. 
 

Met 19 zetels zou de SP 
meer dan verdubbelen als 
er vandaag verkiezingen 
zouden worden gehouden. 
Op dit moment heeft de 
partij 9 zetels in de 
Tweede Kamer. 
 
En ook niet onbelangrijk: 
CDA en VVD verliezen de 
meerderheid die zij in de 
vorige peilingen nog hadden, 
samen bezetten zij nog maar 
72 zetels. GroenLinks loopt 
in de peilingen wat terug van 
14 via 13 nu op 11 zetels, een 
meer dan de partij nu bezit. 
De lijst van Heinsbroek haalt 
vandaag evenals vorige week 
in de peilingen 3 zetels  
 
Behalve de meer dan verdub-
beling in kamerzetels kan de 
partij zich ook verheugen in 
het hebben van de meest be-
trouwbare politicus van het 
land. In de peiling komt Jan 
Marijnissen naar voren als 
meer betrouwbaar dan pre-
mier Balkenende, die het vol-
gens onderzoeker Maurice 

De Hond over het algemeen 
toch erg goed doet. Onder 
PvdA stemmers is Jan Mari-
jnissen populairder dan de 
eigen Jeltje van Nieuwenho-
ven. 
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D e moderne mens 
wil zelf zijn oordeel be-
palen. Weg met de be-
tutteling! Grote verhalen 
en ideologieën zijn ou-
derwets. Ja toch? Nee 
dus! 

Over concrete feiten en 
werkzame kunstgrepen 
in de eigen belevingswe-
reld kan iedereen met ge-
zag spreken. Maar zodra 
we het willen hebben 
over grotere verbanden 
of zaken die we niet uit 
eigen ervaring kennen, 
zijn we veelal aangewe-
zen op het oordeel van 
andere ter zake kundi-
gen. Helaas is deze wijs-
heid niet populair. Het 
voelt veel te lekker flink 
van ons af blazen zonder 
ons in de feitelijke stand 
van zaken of positie van 
onze medemensen te 
verdiepen. Zolang we 
daarbij aan de kant blij-
ven staan, kunnen we 
de grootste nonsens 
verkondigen zonder ons 
in de nesten te werken. 
De beste stuurlui staan 
aan wal. Daarbij moet 
gezegd worden dat de 
wereld ook veel te inge-
wikkeld is, om zich 
overal mee te kunnen 
bezighouden. We heb-
ben dus twee zinvolle 
keuzes: (a) er ten aan-
zien van de meeste za-
ken het zwijgen toe 
doen; of (b) ons regel-
matig op het oordeel van 
andere meer deskundige 
personen beroepen. 

En hier komt het belang 
van ideologie om de 
hoek kijken. Uit feiten-
kennis op zich volgt niet 
welke stappen genomen 
moeten worden. Hier-
voor moet men ook aan-

geven wat wenselijk 
wordt geacht. Het kan 
heel goed gebeuren dat 
twee economen A en B 
verschillende aanbeve-
lingen P en Q doen, 
terwijl zij het verder 
over alle feiten en ver-
wachte resultaten eens 
zijn. Zij hebben dan een-
voudig verschillende 
prioriteiten. Wanneer 
we ten aanzien van enig 
vraagstuk deskundig ad-
vies verlangen, moeten 
we ons ervan vergewis-
sen dat de geraadpleegde 
deskundige globaal ge-
nomen op dezelfde ma-
nier tegen de wereld aan-
kijkt als wijzelf. De des-
kundige moet verkondi-
gen wat wij ook zelf 
zouden hebben gezegd, 
als we ons voldoende in 
de zaak verdiept hadden. 
We moeten met andere 
woorden in hetzelfde ide-
ologische vaarwater zit-
ten. En daarom: 
LEVE HET ZUILEN-
STELSEL!  

Zuilen ja, of zuilen nee? 
Door Bart van Donselaar 

Pieter Wout Duquesnoy 
Wie is dat? 

N ou, sinds enkele we-
ken dus een van de nieuwe 
bestuursleden van de afde-
ling Zeist van de Socialis-
tische Partij. 
 
En daarvoor? 
 
Zo’n veertig jaar geleden 
in Brabant geboren, 
schoenlappersland oftewel 
“De Langstraat”. De plaats 
was Waalwijk en ligt er-
gens midden in Brabant. 
En ik kom er nog gere-
geld, want mams en de 
rest van de familie wonen 
bijna nog allemaal daar. 
Daar heb ik ook netjes de 
verschillende scholen 
doorlopen, zoals kleuter 
en lagere school. Ook in 
Waalwijk kon ik HAVO 
en later Atheneum volgen 
maar toen was het daar 
wel gedaan.  
Ik ben voor veearts gaan 
studeren in Utrecht en ben 
gaan wonen in Zeist, op de 
Warande. In mijn studen-
tentijd ben ik me ook meer 
voor het maatschappelijke 
gaan interesseren, heb o.a. 
meegewerkt in studenten-
raad, in studentenblad en 
met onderwijs-evaluatie 
commissies. En ik ben me 
ook vooral, wat de dierge-
neeskunde betreft, gaan 
interesseren voor ethiek en 
dierenwelzijn en doe dat 
nog steeds. Maar nu werk 
ik dan toch in de compu-
ters, als informatie -analist 
en helpdesker bij een be-
drijf dat software maakt 
voor dierenartsen. 
En ik ben SP-er geworden, 
met vooral interesse in 
(uiteraard) landbouw, mi-
lieu en dieren (-welzijn) 
en ethiek. Ja, inderdaad, 

met name dus een theore-
ticus, met daarbij alleen 
nog maar een hulpvaardi-
ge instelling en oprechte 
verontwaardiging bij het 
zien of horen van onrecht. 
Maar ook een praktische 
instelling van handen uit 
de mouwen, iets waarvoor 
ik mijn vader nog altijd 
zeer kan danken. 
Het bestuur van de SP, af-
delling Zeist? 
In ieder geval beheer ik de 
leden administratie, dus 
heb je een verkeerde 
adressering of een nieuw 
telefoonnummer / email 
adres, meld mij het dan. 
En als je dit stukje leest 
heb ik al enkele commis-
sie vergaderingen van de 
Zeister gemeenteraad be-
zocht om Jeanette en Jan 
eventueel te kunnen on-
dersteunen als fractieassis-
tent. Daarover mogelijk 
later meer. 
Kreatief? 
Als je weet dat een van 
mijn voorouders zijn naam 
verbonden heeft aan Man-
neke Pis (in Brussel, dus), 
dan zit dat wel snor. Nou, 
vergeet het maar, waar-
schijnlijk is dat net een 
andere tak van de familie 
geweest. 
 
Pieter Wout Duquesnoy 
030-6959716 
pieterwout@tomaatnet.nl 

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 Veenendaal  
Gert Worst 
Veldmu islaan 28 
3903 CN Veenendaal 
0318-629958 
E-mail: 
gertworst@tomaatnet.nl 

SP definitief vierde 
partij van Neder-
land? 
 
Volgens de laatste peil-
ingen zouden we nu uit-
komen op (bijna) 19 
zetels! 


