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Uit het bestuur …. 
 
Van de voorzitter… 
Elsbeth Koek 
 
De laatste ledenvergadering was levendig. In 
Teylingen wordt het gemis aan sociaal karakter in 
het gemeentebestuur steeds meer gevoeld. Er 
wordt bezuinigd op de verenigingen en onder de 
noemer van decentralisatie van taken worden er op 
rijksniveau nog een paar bezuinigingen 
doorgevoerd. Denk aan de decentralisatie van de 
Jeugdzorg en de wijzigingen in de wet Werken 
naar vermogen. 
 
Genoeg onderwerpen dus om onderling van 
gedachten te wisselen. We hebben met elkaar 
afgesproken dat de fractie zich onder andere gaat 
richten op gevolgen van de bezuinigingen bij onze 
verenigingen. Al 3 leden hebben aangegeven de 
fractie hierin te willen ondersteunen en de 
contacten met verenigingen te onderhouden.  
 
Daarnaast is het bestuur bezig met het bezoeken 
van onze leden om te horen wat hen bezig houdt, 
wat de PvdA kan doen en wat zij voor onze 
vereniging kunnen doen. Het zijn leuke 
gesprekken, levendig, enthousiast, soms over de 
telefoon, soms bij de mensen thuis. PvdA’ers staan 
midden in het leven, houden zich bezig met allerlei 
vrijwilligersklussen, van cultuur tot sport. Het delen 
van die ervaringen kan ons als PvdA in deze tijd 
enorm ondersteunen. Door stukjes aan te leveren 
voor de nieuwsbrief, de steunfractie eens te 
bezoeken of een keer een bord op te hangen 
tijdens de verkiezingen. 
 
Het bestuur organiseert ook nieuwe werkbezoeken. 
Begin april gaan we langs bij de Wereldwinkel, en 
praten we er onder meer over het werven van 
vrijwilligers. Voorts zal over een paar jaar de 
gemeente ook verantwoordelijk zijn voor de 
gesloten jeugdzorg. Ter voorbereiding op die 
verantwoordelijkheid gaan we vermoedelijk in mei 
op bezoek bij Teylinger Eind. De datum volgt nog. 
 
Misschien hangt het samen met het Chinese jaar 
van de Draak. Het jaar van het optimisme en 

stroming. Als ik nu naar buiten kijk, het zonnetje 
zie schijnen op de eerste voorjaarsbollen, denk ik: 
kom maar op! 
 
 
Adieu Job 
Dick van der Meer 
	  
Maandag 20 februari, kwart voor drie. Ik rijd langs 
het Binnenhof. Op Radio 1 vertelt een gedreven 
Victor Löw over zijn rol in Who’s afraid of Virginia 
Woolf. Abrupt wordt hij onderbroken: breaking 
news. ‘Friso’, vermoed ik. Maar het is Job. Hij 
vertrekt, met onmiddellijke ingang.  
Van de eerste reacties spreekt die van Han Noten 
me het meest aan: “Een persoonlijk drama voor 
Job Cohen zelf”. En die van VVD-fractievoorzitter 
Stef Blok het minst: “Een interne PvdA-kwestie”. 
Hoe gedeformeerd kun je zijn. 
Al snel blijkt het frame dat de media zullen kiezen: 
Job Cohen is toch te fatsoenlijk voor de politiek, en 
is daarom geslachtofferd. Velen spelen er gretig op 
in, hekelen de tijdgeest waarin zoiets mogelijk is. 
De PvdA is er wel iets aan gelegen deze mythe te 
voeden. Maar het is, op zijn best, natuurlijk maar 
een deel van de waarheid. 
De kritiek op Cohen, overweeg ik, zwol de laatste 
tijd sterk aan omdat er ook wezenlijk iets op zijn 
functioneren aan te merken was. Zijn media-
optredens verbeterden niet. Zie het werkbezoek 
van een week eerder samen met Rutte en Roemer 
aan een leerwerkbedrijf in Tilburg. Zie het 
ongelukkige interview met hem en Hans Spekman 
in Trouw van een paar dagen eerder. Daarnaast 
kwamen er uit zijn directe omgeving vaker geluiden 
naar voren over zijn manier van leidinggeven en 
samenwerken: Job luistert niet, Job overlegt te 
weinig, Job gaat erg zijn eigen gang, Job ‘neemt de 
mensen niet mee’. En niet op de laatste plaats is de 
politiek leider van de Partij van de Arbeid 
onzichtbaar bij de zoektocht naar datgene 
waarvoor de partij anno 2012 wil staan, en wat dat 
betekent voor de dagelijkse politiek. 
Dus ja, een persoonlijk drama. Maar voor de PvdA 
vermoedelijk beter. Er is nu nog tijd om voor de 
volgende verkiezingen te zoeken naar een nieuwe 
leider. 
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Wie dat moet worden, is de meest gestelde vraag. 
Wat mij betreft is er een duidelijk verschil tussen 
het kiezen van de politiek leider – in de loop van de 
tijd, en door de leden – en de fractievoorzitter in 
de Tweede Kamer. Tot politiek leider zie ik het 
liefst Lodewijk Ascher gekozen worden: iemand 
met een natuurlijk charisma, die ingewikkelde 
dingen in duidelijke taal kan uitleggen, die staat 
voor principes, die dicht bij mensen en hun praktijk 
van alledag verkeert. Hij zit niet in de Kamer, en 
kan dus ook geen fractievoorzitter worden. 
De nieuwe fractievoorzitter is, min of meer vanzelf, 
een tussenpaus. Het moet iemand zijn die het 
politieke debat heel goed beheerst, die van veel 
markten thuis is, die aanvaardbaar is voor het 
grootste deel van de fractie, die leiding kan geven 
aan een groot en lastig team. Met name dat laatste 
is van groot belang om te zorgen voor een periode 
zonder gekrakeel, en met een duidelijke politieke 
lijn.  
Ronduit verbijsterend vind ik dan ook het voorstel 
van Spekman om de leden te laten bepalen wie er 
fractievoorzitter wordt. De bekende stoplap ‘dat is 
democratisch’ wordt ervoor van stal gehaald. Alsof 
de leden zich gaan verdiepen in de vraag welke 
competenties en vaardigheden iemand tot een 
goede fractievoorzitter maken. En als ze dat al 
doen, dan kunnen ze nooit beoordelen of Diederik 
Samson geschikter is dan Ronald Plasterk of 
Martijn van Dam. Wat een gebrek aan 
professionaliteit van die Spekman, wat een risico’s 
voor de PvdA neemt hij. Of is het gewoon 
machtspolitiek? Dat is misschien nog wel 
zorgelijker.  Een soort Maxime Verhagen als 
partijvoorzitter is wel het laatste waarop we zitten 
te wachten. 
Mijn verbijstering en ongerustheid nemen nog toe 
als daags erna Rob Oudkerk hoog schijnt te scoren 
op de lijst van mensen die de partij kunnen gaan 
leiden. Job Cohen mag volgens sommigen dan 
misschien iets te fatsoenlijk zijn voor het 
hedendaagse politieke bedrijf, maar we zullen toch 
niet in blinde paniek overschakelen op het andere 
uiterste van dit spectrum?  
 
 

 
 

 
Uit de fractie 
 
Het beste in mensen naar boven halen 
Joost Peetoom, raadslid PvdA Teylingen 
 
Daar staan we dan, nog geen twee jaar na een 
enthousiast ‘Yes, we Cohen!’ weer zonder politiek 
leider. Op het moment van schrijven hebben we de 
keuze uit 4 kandidaten, nadat een week geleden 
een niet eens zo heel heftig artikel in Trouw leidde 
tot een woedende e-mail van Frans Timmermans, 
die aan zoveel mensen was gericht dat je eerder 
over een vergiet dan over een lek kon spreken. In 
ieder geval snap ik niet waar de drijfveer vandaan 
komt om een intern te schillen appeltje gelijk maar 
naar de pers te brengen. Misschien moet ik Joris 
Luijendijks ‘Je hebt het niet van mij’ er nog maar 
eens op nalezen welke wonderlijke Haagse mores 
er bestaan. In elk geval verdient één van onze 
partijkameraden de Tenalady-award, maar helaas 
kunnen we hem niet anoniem uitreiken. 
Ik zal waarschijnlijk voor Diederik Samson gaan 
stemmen. Ten eerste heb ik Diederik de afgelopen 
jaren als een prettig partijgenoot leren kennen. 
Bovendien vind ik de manier waarop hij 
partijbelangeloos de natie heeft voorgelicht over 
wat er in de kerncentrales van Fukushima aan de 
hand was, groot respect afdwingen. Zijn werk als 
straatcoach geeft hem ook street credibility. En 
bovenal woensdag 22 februari, toen hij zijn 
kandidatuur bij Pauw en Witteman aankondigde, 
dat hij stelde als leider ‘het beste in mensen naar 
boven wilde halen.’ 
Dat is wel een mooi perspectief, vooral voor een 
PvdA’er. Het beste uit mensen naar boven halen: 
da’s voor mij wel het ware leiderschap. Ook bij het 
canvassen binnen Teylingen heb ik het wel 
gemerkt: een verbazing, dat in de wijken waar we 
de meeste kiezers trekken helemaal niet zoveel mis 
is. Dat de PvdA niet per se alleen bemest door 
misère hoeft te bloeien. ‘Wij’ willen maar al te 
graag bevoogdend en paternalistisch ‘opkomen 
voor’ en lijken te smullen van	  problemen. Met een 
groot beroep op medelijden. Maar zieligheid is niet 
zo’n heel wenkend perspectief. Zit ‘m de trots van 
de sociaaldemocratie er juist niet in dat zij mensen 
leerde voor zichzelf op te komen? Eerst de 
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arbeider-emancipatie, daarna de 
vrouwenemancipatie?  
Het beste in mensen boven halen: dat betekent 
ook: niet aan je lot worden overgelaten, maar wel 
in staat gesteld worden zelf actie te ondernemen. 
Tussen al te ver doorslaande bezuinigingen van het 
college van Teylingen zit in de buurtregie wel een 
mooi element in van: in-staat-stellen-zelf-te-doen.  
Bart van Konijnenburg begeleidt als buurtregisseur 
toch een aantal mooie initiatieven. Zelf ga ik 
zaterdag 17 maart, in het kader van de landelijke 
actie NLdoet, meehelpen bij het onderhoud van het 
Overbosch. Daar gaan de door Voorhouters zelf 
kersvers opgerichte beheerstichting ‘Vrienden van 
het Overbosch’ aan de slag. Ze laat daarmee zien 
dat dit kleine wandelpark, als een van de laatste 
restanten van de bossen van de Graven van 
Holland, absoluut het behouden waard is.  
Doe je ook mee? Meer informatie of je aanmelden 
kan via 
www.vriendenvanhetoverbosch.nl/nieuws.htm	  
Maar er zijn nog genoeg andere acties op 17 
maart! 
 
 
Actueel 
 
Kandidaten Politiek Leiderschap PvdA 
 
Op dinsdag 28 februari om 12.00 uur sloot de 
kandidaatstellingstermijn voor het politiek 
leiderschap van de Partij van de Arbeid. Tot die tijd 
konden leden van de Tweede Kamerfractie van de 
PvdA zich kandideren. Vijf hebben zich gemeld als 
kandidaat, en de benodigde 100 
ondersteuningsverklaringen van partijleden 
aangeleverd. In alfabetische volgorde betreft het 
de volgende kandidaten: 

Nebahat Albayrak, Martijn van Dam, Lutz Jacobi, 
Ronald Plasterk, Diederik Samsom. 

Onze leden bepalen wie voorlopig de nieuwe 
politiek leider van de PvdA wordt. De kandidaten 
gaan vijf keer met elkaar in debat in de week 
voordat de ledenraadpleging wordt geopend, in 
Rotterdam, Groningen, Nijmegen, Amsterdam en 
Eindhoven. 

 
 
De ledenraadpleging wordt geopend op woensdag 
7 maart en sluit op woensdag 14 maart, om 12.00 
uur. Alle leden ontvangen een stembiljet waarmee 
zij via internet of per post kunnen stemmen. 
Ledenraadplegingen met meer dan twee 
kandidaten verlopen bij de PvdA via het 
zogenoemde ‘alternative vote’-systeem. 

De uitslag van de ledenraadpleging wordt op 
vrijdag 16 maart om 16.00 uur bekendgemaakt op 
het partijbureau in Amsterdam. De uitslag wordt 
bekrachtigd op een bijzonder Congres, dat zal 
worden gehouden op zaterdag 17 maart in 
Congrescentrum De Doelen in Rotterdam. 
	  
	  
Sympathisanten van de PvdA 
Teylingen gezocht! 
 
Onze nieuwe landelijke voorzitter heeft grootse 
plannen om het ledenaantal te verhogen. Je hoeft 
echter niet direct lid te worden. Soms is de drempel 
hiervoor te hoog of is de affiniteit met de landelijke 
lijn een reden om geen lid te worden. Daarom 
bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met 
de PvdA Teylingen als sympathisant. Door middel 
van de nieuwsbrief, uitnodigingen en andere 
informatie worden sympathisanten betrokken bij en 
geïnformeerd over de gebeurtenissen in Teylingen 
en daarbuiten. Kent u iemand die wellicht 
geïnteresseerd is, geef het door aan het bestuur 
(teylingen@pvda.nl), zodat zij deze persoon 
kunnen benaderen. U mag dit natuurlijk ook zelf 
doen.  
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@PvdATeylingen 
 

Twitter	  is	  een	  
internetdienst	  
waarmee	  

gebruikers	  korte	  berichtjes	  van	  maximaal	  140	  tekens	  
publiceren.	  Een	  selectie	  van	  deze	  berichtjes	  (tweets)	  
uit	  Teylingen	  e.o.	  vind	  u	  hieronder.	  De	  PvdA	  
Teylingen	  is	  te	  volgen	  onder	  @PvdATeylingen.	  

	  

Bas	  Slutter	  (wijkagent	  Sassenheim)	  
op	  28	  februari	  2012	  

Na	  een	  latertje	  gisteren	  weer	  vroeg	  aanwezig	  voor	  
het	  signaleringsoverleg.	  We	  overleggen	  met	  
partners	  mbt	  jeugdigen	  die	  aandacht	  verdienen	  

	  

Sander	  Schelberg	  (Burgemeester	  
van	  Teylingen,	  35.812	  inwoners)	  
op	  29	  februari	  2012	  

Zojuist	  twee	  excuusgesprekken	  gevoerd	  met	  
vuurwerkvandalen.	  Naast	  schade	  vergoeden	  en	  
dienstverlening.	  Schaamte	  en	  spijt.	  #lesgeleerd	  

	  

PvdA	  
Op	  29	  februari	  2012	  

Cadeautip:	  geef	  een	  PvdA-‐lidmaatschap.	  De	  partij	  
waar	  de	  stem	  van	  leden	  er	  toe	  doet	  

	  

Paul	  van	  Beek	  (Teamleider	  Flynth	  
adviseurs	  en	  accountants;	  
penningmeester	  St	  Lopen	  Tegen	  
Kanker;	  jeugdbestuur	  rkvv	  Teylingen)	  
op	  2	  maart	  2012	  

Met	  het	  overlijden	  van	  Ter	  Leede-‐voorzitter	  Jan	  
Schoen	  verliest	  de	  voetbalwereld	  een	  
persoonlijkheid.	  Rust	  zacht	  Jan	  

	  

Joost	  Koomen	  (D66	  raadslid	  
gemeente	  Teylingen)	  
op	  1	  maart	  2012	  

Plan	  kabinet	  25%	  minder	  raadsleden.	  Straks	  4	  
partijen	  minder	  in	  raad	  #Teylingen?	  Dag	  CU,	  Trilok,	  
Trots	  en	  Bel.tey.	  Verschraling	  #democratie	  

	  

René	  Zoetemelk	  	  	  (Tekstschrijver,	  
journalist,	  fotograaf	  en	  politicus)	  op	  3	  
maart	  2012	  

Problemen	  in	  samenwerking	  Teylingen.	  Bibliotheek	  
Voorhout	  moet	  dicht.	  Zie	  je	  wel.	  Het	  ging	  toch	  zo	  
goed	  daar!	  Nu	  boosheid	  over	  fusie.	  
 
 
Agenda 
 
Maart 2012 
5 bestuursvergadering 

 

9 debat PvdA-kandidaten fractievoorzitter, 
21.00 uur, Het Leidse Volkshuis, 
Apothekersdijk 33A, Leiden 

 

10 51e Stamtafel PvdA Noordwijk 
 

19 fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 
Bestuurscentrum Voorhout 

 

19 Den Uyllezing door Job Cohen 
 

24 landelijke canvasdag 
 

26 Nieuwsbrief 
 

 

April 2012 
3 werkbezoek Wereldwinkel 19.30 uur 
16 fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
26 nieuwsbrief 
23 bestuursvergadering, vanaf 20.00 uur,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Colofon 
 
De PvdA Nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door het bestuur. 
Bijdragen van leden worden zeer op prijs gesteld. De bijdrage kunt u sturen naar Teylingen@pvda.nl. U 
kunt zich hier afmelden van deze nieuwsbrief door een bericht aan Teylingen@pvda.nl. Uitgebreide 
informatie over de PvdA vindt u op teylingen.pvda.nl.	  
 
	  


