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Met die leuze zal de SP Zeist de verkiezingsstrijd aan gaan. 
Dat is niet alleen een hele drukke tijd maar ook een hele 
leuke tijd. Naast het verspreiden van 10.000 
verkiezingskranten en het bemensen van een kraampje op 
de markt zal de SP ook op andere manieren laten zien dat 
we er  zijn. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen 
met de  mensen die ook buiten de stembussentijd de SP 
een warm   hart toe dragen, jullie, de leden dus. 
Actievoeren voor de  SP is naast nodig ook gewoon leuk. 
En jij mag mee doen, en doe dan vooral waar je goed in 
bent en wat je leuk vind. Ben je een creatieve 
knutselaar..kom knutselen, ben  je goed in straattheater of 
muziek? Kom de acties opfleuren. Vind je het leuk om 
mensen aan te spreken, kom de  kraam bemensen. Maar 
ook als je te druk bent en geen  tijd hebt kun je laten zien 
dat je de SP steunt al was het maar door straks de SP 
verkiezingsposter voor je raam te  hangen....Een beter 
Nederland begint in Zeist! 
Meld je nu vast aan om straks aan de slag te gaan, samen  

Beste Partijgenoten 
Een jaar of wat geleden werd ons maandelijks inlegvel op- 
gesierd met de zogenaamde spreuk van de maand. 
Iedere maand zat aan de onderkant van deze pagina een 
strookje om het oude tomaatlogo heen met daarin en 
spreuk of opmerking die betrekking had op een politieke 
actualiteit, Ik denk dat de oudere leden dit zich nog wel 
herinneren. 
We hebben het ook geruime tijd zonder dat strookje 
gedaan, maar soms misten we die ruimte wel eens. 
Daarom introduceren we in deze Tribune:  ‘Tomatowout’ 

Als vanouds trok de intocht van 
Sint-Nicolaas, op 12 november, 
een groot en jong publiek. Daar 
was de actie Noodrem dan ook 
niet tegen gericht, die op 
hetzelfde moment van deze dag 
plaatsvond, op Belcour. Maar het 
naast de stand ontvouwde 
spandoek met daarop het 
noodremlogo getekend, 
boezemde onverwachts toch de 
vrees in van iemand die zich 
opwierp als de "directeur van de 
winkeliersvereniging".  De man 
beklaagde zich erover dat deze 
vuist kinderen die langs zouden 
komen schrik zou kunnen 
aanjagen. Juist daar waar de 
Sint straks langs zou komen. 
Serieus hoorden wij zijn 
argumenten aan, maar de 
opmerking van een van ons dat 
hij allang niet meer gelooft in 
Sinterklaas kon hem niet 
overtuigen. In een uur tijd 
konden we echter nog flink wat 
handtekeningen voor de 
ondersteuning van deze actie 
verzamelen, ondanks deze 
vermeende heiligschennis. De 
actie Noodrem zal ook de 
komende tijd nog vervolgd 
worden, met dagen dat we op de 
markt (en elders) met een stand 
aanwezig zullen zijn. Want elke 
handtekening is tenslotte een 
extra noodrem om de door het 
kabinet in gang gezette vaart 
van het uitvoeren van de nieuwe 

EEN BETER NEDERLAND BEGINT IN ZEIST 

Tomatowout kan met in een tekstballonnetje een krasse of 
humoristische uitspraak de Tribune leuker maken, en is 
uiteraard inzetbaar op de website. Suggesties? Meld het de  
redactie! 
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De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen die 
problemen hebben met 
uitkeringen, regelingen en 
procedures. Ook kunnen 
mensen terecht  d ie 
conflicten hebben met 
bijvoorbeeld hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is bereikbaar 
op: 

Dinsdagavond 
Tel: 030-6955384 

Pagina 2 

NUTTIGE ADRESSEN 
Voorzitter: 
Jan Voogdt 
Pr.Margrietln. 289 
3708 WE Zeist 
tel. 030 – 6916968 
Javoogdt@tomaatnet.nl 
 
Ben Wiegers 
Redactie Tribune 
L. van Henegouwen 60 
3703 TE Zeist 
tel. 030 – 6920422 
Benwiegers@tomaatnet.nl 

 
Jurien Veenhuis 
Website 
Brugakker 3184 
3704 LB Zeist 
tel. 030-6994269 
Jurien@tomaatnet.nl 

JUBILEUMFEEST! 

Zaterdag 26 november was het dan zover, het feest van het 10-
jarig bestaan van de afdeling Zeist! 
De avond werd geopend door Paulus Jansen, fractievoorzitter 
van de raadsfractie van de gemeente Utrecht. 
Daarna deed Jeannette de Jong haar verhaal over hoe zij 10 
jaar geleden betrokken was bij de oprichting van de afdeling die 
toen het hele gebied ten oosten van de stad Utrecht besloeg. Zij 
stipte een aantal acties aan die er in die 10 jaar gevoerd zijn. 
Toen was de beurt aan de huidige raadsleden Pieter Wout en 
Jan. 
Zij moesten het tegen elkaar opnemen in een spelletje 
’kopspijkers’. Paulus ondervroeg de twee raadsleden op hun 
parate kennis van gemeentelijke zaken. Het moet gezegd 
worden, Pieter Wout had de meeste kennis, Jan kon iets beter 
met de hamer omgaan. Dit hield in dat Jan de hamer mocht 
houden en dat Pieter Wout een sikkel kreeg. Er was nog een 
half uurtje ingeruimd voor een liveband, daarna was er volop 
gelegenheid om met elkaar te keuvelen en te kletsen onder het 
genot van een hapje en een drankje. Kortom, een hartstikke 

Over de gewelddadige kant van de islam 
zijn vele boeken geschreven. Twee goede 
boeken zijn Jihad in de polder van Siem 
Eikelenboom over de radicale islam in 
Nederland, en Terreur in naam van God van 
Jessica Stern over religieus extremisme in 
het algemeen. Beide boeken heb ik gelezen, en 
kan ik aanraden. Zelfs een verschijnsel als 
terrorisme blijkt goed te onderzoeken. We 
kunnen psychologische, sociale en ideologische 
factoren aangeven die mensen tot terrorisme 
aanzetten. Hoe zit dat dan? Helaas is dat 
niet in een paar woorden te zeggen. 
Gewoon lezen die boeken. 
 
Maar daar moeten we het niet bij laten. In 
Nederland wonen een miljoen moslims. De 
overgrote meerderheid daarvan wil met 
terrorisme niets te maken hebben. Voor een 
realistisch beeld van de Nederlandse 
moslims moeten we de schijnwerpers niet 
alleen richten op de extreme gevallen. Ik heb 
dan ook lang gezocht naar een boek waarin 
een doorsnede van de islam in Nederland 
aan bod komt. En dan niet in de vorm van 
tabellen en grafieken. Maar gewoon interviews 

met Nederlandse moslims van allerlei pluimage. 
Stukjes levensgeschiedenis, meningen over 
actuele problemen en mogelijkheden, enz. 
 
Enige tijd geleden heb ik het gevonden. Het 
boek heet De moslim bestaat niet en is 
geschreven door de journaliste Samira Abbos. 
In totaal dertien personen worden geïnterviewd. 
Sommigen bekend, anderen onbekend. Sommigen 
autochtoon, anderen allochtoon. Van radicaal tot 
liberaal. Wat daaruit overduidelijk blijkt is dat 
de vraag of de islam zich met de Nederlandse 
cultuur verdraagt, op die manier gesteld geen zin 
heeft. Wie met het oog op zijn toekomstige plaats 
in hemel of hel de Nederlandse wetgeving en 
gebruiken schadelijk acht, heeft duidelijk een 
probleem. Abdul-Jabbar van de Ven denkt er dan 
ook hard over om Nederland te verlaten. . . Weer 
anderen gaan uit van het gegeven dat Nederland 
geen islamitisch land is. Zij streven ernaar binnen 
de hier en nu bestaande behoorlijk ruime 
mogelijkheden als moslim een godsdienstig en 
sociaal verdienstelijk leven te leiden. Dat klinkt 
al weer heel wat sympathieker. Een dergelijke 
Nederlandse islam zou best kunnen 
 


