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Uit het bestuur … 
 
Wat de PvdA kan leren 
van ‘radicale’ Grieken 
 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
 
In de media wordt de Griekse regeringspartij 
Syriza steevast voorzien van het etiket 
‘radicaal-links’ of zelfs ‘extreemlinks’. Maar 
wat is er zo radicaal of extreem aan hun 
opvattingen? Wie het ideologische programma 
van Syriza bestudeert, kan nauwelijks tot een 
andere conclusie komen dan dat de partij 
traditionele sociaaldemocratische 
doelstellingen nastreeft. 
 
Ik pleit er uiteraard niet voor om alle 
opvattingen van Syriza maar integraal over te 
nemen. En het oplossen van het Griekse 
schuldenprobleem is buitengewoon complex. 
Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om 
zo’n omvangrijke burgerbeweging serieus te 
nemen. Zoals we ook best eens mogen kijken 
naar wat de jonge linkse partij Podemos in 
Spanje naar voren brengt. 
 Zij verzetten zich tegen de gelijkschakeling 
van neoliberalisme en democratie. Ze ageren 
tegen het steeds kleiner maken van de 
overheid. Ze pleiten voor 
overheidsinvesteringen, voor meer sociale en 
economische gelijkheid. Ze zien de staat als 
hoeder van de democratie, en de markt als 
gevaar daarvoor. Daar is niks radicaals aan. 
Het zijn de traditionele sociaaldemocratische 
opvattingen over het inrichten van de 
maatschappij, die in West-Europa vele 
tientallen jaren gemeengoed waren. 
Deze partijen willen een einde aan de 
gigantische belastingontwijking door grote 
bedrijven, waarvoor de middenklasse en de 
lagere sociale klassen zo enorm moeten 
bloeden. Ze hebben een hekel gekregen aan 

het wegsluizen van grote sommen geld door 
de rijken naar belastingparadijzen. Ze vinden 
het onrechtvaardig dat de ‘winst’ van 
economische verbetering linea recta in de 
zakken van een kleine elite verdwijnt. 
 Terwijl het grootste deel van de bevolking 
zucht onder draconische bezuinigingen die al 
vele jaren voor hen geen enkel perspectief 
bieden. De werkloosheid, vooral onder 
jongeren, is van een omvang die wij ons niet 
kunnen voorstellen, en die ook wij niet zouden 
accepteren. Arme mensen worden almaar 
armer. Het verhaal dat de hervormingen die 
IMF en ‘Brussel’ eisten de oplossing van hun 
problemen zouden zijn wordt niet meer 
geloofd, omdat het niet waar blijkt te zijn. Een 
verhaal dat overigens ook door steeds minder 
economen nog wordt aangehangen. De 
Grieken zijn niet meer onder de indruk van 
het argument dat Europa al “vele miljarden 
euro’s” aan hulp heeft overgemaakt, omdat 
tachtig procent daarvan terechtkomt bij 
banken en grote beleggers. Daar merkt de 
Griekse burger helemaal niets van. 
 
De manier waarop de media over deze 
ontwikkelingen berichten, maakt dat veel 
Nederlanders dit als een ver-van-mijn-bed-
show beschouwen. Aan radicaal-linkse hoef je 
ook niet echt aandacht te besteden. Dat ik er 
hier over schrijf, komt doordat Syriza en 
Podemos volgens mij een stem geven aan een 
ontevreden deel van de bevolking die wij 
serieuzer moeten nemen dan Gouden 
Dageraad in Griekenland, of de PVV in 
Nederland. Hun denkbeelden zijn zeer 
herkenbaar voor sociaaldemocraten en 
verdienen op zijn minst een zorgvuldige 
analyse. 
 
En kunnen we daar iets mee in het bedrijven 
van politiek in de gemeente Teylingen? Ik zou 
zeggen van wel, ook al is de situatie in onze 
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gemeente op geen stukken na zo dramatisch 
als in Griekenland. Maar ook hier is het 
neoliberalisme dominant, is de heersende 
opvatting dat de beste overheid een zo klein 
mogelijke, teruggetreden overheid is, wordt er 
bezuinigd ten koste van tal van voorzieningen 
die we nog onlangs verworvenheden van de 
verzorgingsstaat vonden, nemen de 
verschillen in financiële armslag toe, zijn er 
onvoldoende banen en huizen voor jonge 
mensen, is de fiscale bejegening van 
bedrijven onvergelijkbaar veel vriendelijker 
dan die van de middenklasse, en zien we 
hervormingen waar voorlopig vooral veel 
kwetsbare mensen erg veel last hebben. We 
zouden uit de opvattingen van Syriza en 
Podemos misschien toch wel een richting 
kunnen afleiden voor onze stellingnames in 
het politieke handwerk. Wellicht hebben we er 
iets aan als we moeten kiezen voor lokale 
hervormingen, of het oplossen van problemen 
die daardoor ontstaan. 
Of is dat al radicaal? 
 
	  
Uit het fractie … 
 
Sport in Teylingen 
Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 
Afgelopen zondag was ik in Eindhoven in het 
Pieter van de Hoogenband bad samen met 
andere vaders en moeders van zwem-sterren. 
Zwemvereniging de Columbiaan uit Voorhout 
heeft eerst de regionale club meet wedstrijden 
gewonnen en daarna mochten zij naar de 
nationale wedstrijden voor de minioren 
(kinderen tussen 8 en 11 jaar). Een volle 
tribune, clubs uit Groningen, Zoetermeer, 
Eindhoven etc, busladingen vol. En daar ging 
mijn jongste dochter Noor voor haar 1-ste 
afstand, de 100 meter vrij. Ze zwom 5 
seconden van haar persoonlijke record. Haar 

gezicht van bijna te klein voor de trotse 
glimlach! Na alle kleine en iets grotere trotse 
en blije kinderen, kwam de prijsuitreiking. De 
Columbiaan werd vijfde. Vijfde van Nederland 
wel te verstaan, een prestatie van formaat! 
 
Of hier nu door het college aandacht aan 
wordt besteed is maar zeer de vraag. De 
Europese Kampioenschappen van TOP? Het 
was oorverdovend stil. De dames van 
Inspiration, de twirl en majorette vereniging 
uit Voorhout, treden op in Italië en worden 
daar als sterren onthaald. Loulou Janssen, 
zwemtalent van het jaar, komt uit Teylingen. 
En zo zijn er nog veel meer verenigingen die 
echt goed scoren, grote prestaties neerzetten. 
Niet dankzij dit college, dat geen oog heeft 
voor de verenigingen en blozend naar de 
schoenen kijkt als er wordt gevraagd naar hun 
visie op topsport. Oh ja, is er straks geen 50 
meter bad meer in de Bollenstreek? Goh, 
heeft dat consequenties voor de Columbiaan, 
regionaal talentcentrum voor de KNZB? Jeetje. 
 
Gelukkig heeft Timon dit college vragen 
gesteld. Of zij weten welke vragen er leven bij 
deze topclubs, wat zij nodig hebben om op dit 
niveau te blijven dan wel nog beter te 
worden. De vragen zijn nog niet beantwoord, 
maar dat verbaast me niet. Nadenken en 
bezig zijn met de verenigingen is tenslotte ook 
topsport. 
 
College van B&W doof voor 
bereikbaarheid Warmond 
 
Afgelopen maand heeft Joost van Doesburg 
vragen gesteld over de mobiele netwerk voor 
telefonie en internet in Warmond. Het mobiele 
netwerk voor telefonie en internet laat al jaren 
in Warmond zeer te wensen over. Er is slecht 
bereik, dat tot het afbreken dan wel tot storen 
van een gesprek/data-uitwisseling leidt of er is 
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helemaal geen mogelijkheid gebruik te maken 
van het mobiele netwerk. 
 
Het college geeft aan deze klachten niet te 
kennen. Misschien eens tijd om naar de 
inwoners van Warmond te luisteren. Niet 
bellen, want de kans bestaat dat er niet wordt 
opgenomen. Een korte inventarisatie via ons 
Facebook leverde veel reactie op: 52 reacties 
met klachten over het bereik. Het college 
heeft wel aangegeven in gesprek te gaan met 
KPN. Hopelijk bezoeken ze eerst even 
Facebook: www.facebook.com/PvdaTeylingen.  

	  

	  
	  

 

 

 
 

 

  
	  

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.	  


