
 

 

 1 

PVDA TEYLINGEN         
 n i e u w s b r i e f  A p r i l  2015  

Uit het bestuur … 
 

Inderdaad: linksom! 

Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 

 

Het zijn roerige tijden voor de Partij van de 

Arbeid. Na de euforie over het 

verkiezingssucces van Diederik Samsom in 

2012 zijn we drie zware nederlagen verder en 

is de roep om een andere koers alom steeds 

heftiger te horen en te lezen. Het onlangs 

door een aantal partijleden gepresenteerde 

manifest ‘Met vertrouwen linksom’ heeft dan 

ook mijn grote instemming. 

 

Wat heb ik de laatste maanden zoal gelezen: 

 De verkiezingsuitslag en wat ons te doen 

staat (Adri Duijvestein) 

 Dit is er mis met de PvdA (betaald; 

Maarten van Rossem en anderen) 

 In memoriam: de sociaaldemocratie 

(blogger op Sargasso) 

 De zomer van Diederik Samsom (Jan Jaap 

van der Wal) 

 Tragische PvdA (Tom van Doormaal) 

 Wil de laatste sociaaldemocraat het licht 

uit doen (nog een blogger op Sargasso) 

 

En dan heb ik het nog maar niet over 

berichten als ‘Vertrouwen in Samsom bereikt 

dieptepunt’, ‘Topman Zuidzorg: PvdA zet 

achterban in de kou’, ‘Monsterverlies PvdA in 

Aob-enquête’, ‘PvdA steeds minder in trek bij 

ambtenaren’, enzovoort enzoverder. Ik kan 

me voorstellen dat dit overkomt als een 

chronische behoefte aan zelfkastijding, en 

daarom ben ik zo blij met dat ‘linksom-

manifest’. Maar de overeenkomst tussen al die 

criticasters en dolende kiezers is dat ze het 

eigenlijk goed menen met onze partij.  

We kunnen de kritiek niet langer negeren. Dat 

een halvegare oplichter als Henk Krol veel 

stemmen bij ons weghaalt is toch ongelooflijk  

treurig? Het conservatisme van Emiel Roemer 

en het populisme van Geert Wilders scoren 

beter dan ons monsterverbond met de VVD. 

De rechtsliberale opportunist Alexander 

Pechtold incasseert glimlachend zijn 

overwinningen, mede dankzij onze kiezers. 

We staan niet pal voor de verzorgingsstaat 

(ook al verdient die modernisering), zoals 

mensen van de PvdA verwachten. We zijn niet 

bezig het kapitalisme te beteugelen, waarvoor 

de PvdA is opgericht. Sociaaldemocratische 

beginselen als solidariteit, rechtvaardigheid en 

gelijke kansen komen niet in het beleid tot 

uiting. De PvdA onderscheidt zich niet op het 

gebied van duurzaamheid, wat wel zou 

moeten en waar veel kiezers naar snakken. 

Echt progressieve voorstellen voor een andere 

economische orde zonder de idiote focus op 

financieel gewin zijn niet te bekennen. 

Goed, genoeg geanalyseerd wat er mis is. Op 

naar verbetering! Lees het manifest ‘Met 

vertrouwen linksom’. Het is alleen al goed om 

de gedachten te bepalen, ook al vindt u dat 

de PvdA het karwei in het kabinet af moet 

maken, en bent u het eens met Diederik 

Samsom dat het slechts een kwestie is van 

herstel van de economische groei en een 

beter begrip bij de achterban. 

In de beste tradities van onze mooie partij 

formuleren de schrijvers ‘vijf over links’: 

1) Herstel van het vertrouwen in links; 

2) Investeren in duurzame groei en werk 

in plaats van eenzijdig bezuinigen; 

3) Solidariteit, eerlijk delen en gelijke 

kansen als norm; 

4) Radicale verduurzaming van onze 

economie; 

5) Het assertief uitdragen en verdedigen 

van onze Europese waarden uit de 

Verlichting. 

Deze punten worden in het manifest verder 

uitgewerkt. En ik zou er nog aan willen 

toevoegen: Haal dat prachtige document Van 

Waarde uit die la waarin het is verdwenen. 

http://www.adriduivesteijn.nl/de-verkiezingsuitslag-en-wat-ons-te-doen-staat/
http://www.adriduivesteijn.nl/de-verkiezingsuitslag-en-wat-ons-te-doen-staat/
https://blendle.com/i/maarten/dit-is-er-mis-met-de-pvda/bnl-maarten-20141128-19393_dit_is_er_mis_met_de_pvda
http://sargasso.nl/memoriam-de-sociaaldemocratie/
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/28307_de_zomer_van_diederik_samsom/
http://sargasso.nl/tragische-pvda/
http://sargasso.nl/wil-de-laatste-sociaaldemocraat-het-licht-uitdoen/
http://sargasso.nl/wil-de-laatste-sociaaldemocraat-het-licht-uitdoen/
https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/manifest/
https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/manifest/
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Uit het fractie … 

 
Samen veilig 

Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 

 
Woensdag 1 april had ik een afspraak met 
Wim Klok (de visboer in Voorhout) en Evelien 
van Esch van Veilig Verkeer Nederland. Het 
idee is om samen met scholen in Voorhout 
acties op te starten om de Herenstaat in 
Voorhout veiliger te maken en automobilisten 
te attenderen op hun gedrag. Het idee is om 
te kijken of we via de kindergemeenteraad 
budget kunnen krijgen (voor hesjes voor de 
kinderen, stickers voor de fietsers en 
automobilisten die zich gedragen etc). Het 
gaat niet zozeer om het budget maar om 
bekendheid te krijgen voor de acties en 
scholen mee te krijgen, want het kan niet 
zonder de kinderen. Er is al contact gezocht 
met de wijkagent en met de TOV om te kijken 
of er een meerjarige actie opgestart kan 
worden. 
 
Wat ik heel goed vindt aan het idee is dat we 
kinderen het gevoel geven dat zij wel iets 
kunnen doen. Als ik mensen spreek over de 
veiligheid in die straat, is er vooral een teneur 
van ‘daar kan ik toch niets aan doen’. En dat 
is niet waar. Samen kunnen we heel veel. En 
mensen het gevoel geven dat het hun straat 
is en er dus wel iets aan kunnen doen, daar 
ben ik bij voorbaat al trots op! 

 

Stop met verkiezingsborden in 

Teylingen 

Joost van Doesburg, gemeenteraadslid PvdA 

Teylingen 

 

Het negentiende-eeuwse relikwie vervuilt, is 

overbodig en leid tot frustratie in Teylingen 

  

Voor elke verkiezingen - lokaal, provinciaal, 

landelijk en Europees - wordt Teylingen 

ontsierd door ongeveer 15 verkiezingsborden 

die verspreid in Teylingen zijn geplaatst. 

Honderd jaar geleden deden deze borden 

dienst als oproep tot verkiezingen en als bron 

van informatie. In de laatste eeuw is het 

nodige veranderd en is deze belangrijke bron 

van informatie verworden tot een bron van 

ergernis en vervuiling. En er zijn veel betere 

alternatieve voorhanden om mensen naar de 

stembus te krijgen. 

  

Ook bij de laatste provinciale verkiezingen zijn 

alle partijen wederom druk bezig geweest hun 

mooie posters op de borden te plakken, niet 

altijd met evenveel succes. Bij de ronden van 

de PvdA hebben we heel wat gevallen posters 

uit voortuinen verwijderd. Bij station 

Sassenheim was zelfs de hele coalitie 

gevallen. 

  

De PvdA zou graag een einde willen maken 

aan dit relikwie uit de 19de eeuw, de 

verkiezingsborden in Teylingen. De posters 

ontsieren ons dorp, zorgen voor 

milieuvervuiling en frustratie bij omwonenden. 

Bovendien gelooft de PvdA niet dat het 

moderne Nederland zich laat beïnvloeden door 

verkiezingsposters. De politieke partijen en de 

gemeente Teylingen moeten een moderne 

invulling geven aan de oproep tot 

verkiezingen en de behoefte aan informatie, 

bijvoorbeeld door inzet van de (sociale) media 

en het internet. De PvdA is dus van mening 

dat we als Teylingen een voortrekkersrol 

moeten nemen en de verkiezingsborden 

moeten afschaffen, hetgeen ook nog eens een 

kostenbesparend effect heeft. 

 

 

Actueel … 



 

 

 3 

PVDA TEYLINGEN         
 n i e u w s b r i e f  A p r i l  2015  

 

En de mensenrechten dan? 

Gerrit van der Meer, PvdA-lid en 

Mensenrechtenvriend. 

 

Het principeakkoord tussen Iran, Europa en 

de VS over het nucleaire programma van Iran 

was groot nieuws in alle media. In heel veel 

berichten en commentaren heb ik dagenlang 

naar één woord gezocht: mensenrechten. Ik 

zal u verrassen: ik heb het niet gevonden.  

Het regime in Teheran heeft op het gebied 

van de mensenrechten zo ongeveer de 

slechtste reputatie van alle dictatoriale en 

onderdrukkende regimes in de wereld. 

Misschien is Noord Korea de enige echte 

‘rivaal’ op dat punt. President Rohani staat 

bekend als hervormer en als gematigd, maar 

op het punt van de mensenrechten zijn die 

kwalificaties ronduit belachelijk. Dagelijks 

worden in Iran mensen in het openbaar 

geëxecuteerd. ‘Overspelige’ vrouwen, homo’s 

en lesbiennes, journalisten en anderen die 

publiekelijk afstand nemen van het 

regeringsbeleid. Er zijn duizenden politieke 

gevangenen, waaronder ook veel Christenen 

en andere ‘ongelovigen’. Ze worden gemarteld 

en zitten onder mensonterende 

omstandigheden in speciale gevangenissen.  

Het nucleaire akkoord leidt de aandacht zeer 

effectief af van de mensenrechten. Als de 

Iraniërs decennia geleden al het scenario 

hebben bedacht zoals zich dat nu afspeelt, is 

het geniaal. De wereldwijde euforie over het 

principeakkoord – let wel: er is nog geen 

handtekening gezet – geeft Iran de vrije hand 

om in eigen land en naar de eigen bevolking 

op een afschuwelijke manier repressief te 

blijven optreden. Als de economische sancties 

daadwerkelijk worden verzacht of zelfs 

opgeheven, zal de binnenlandse oppositie – 

voor zover die er nog is – ernstig verzwakken. 

En dus zal ook het effect van het 

binnenlandse en internationale pleidooi voor 

meer respect voor de mensenrechten 

afnemen. In de straten van Teheran werd na 

het bekend worden van het principeakkoord 

feest gevierd. In de gevangenissen niet, kan 

ik u verzekeren.  

Iran is al decennia bezig om haar invloed in 

de regio te vergroten. De gebeurtenissen in 

Jemen vormen daarvan het meest recente 

voorbeeld. Ook op dat punt heeft het regime 

met dit akkoord – althans voorlopig – grote 

winst geboekt. De ondersteuning van de door 

en door corrupte regering in Irak, de 

Hezbollah in Libanon, de regering van Assad 

in Syrië en de Houthi-rebellen in Jemen heeft 

er meer legitimiteit mee gekregen. Dat komt 

bij de toegenomen legitimiteit die het gevolg 

was en is van de steun van Iran in de strijd 

tegen IS.  

In Europa en de VS verblijven momenteel zo’n 

75.000 vluchtelingen uit Iran. Ze willen zo 

snel mogelijk terug naar Iran, als het vrij en 

democratisch is geworden. Ik heb de eer om 

te mogen zeggen, dat enkelen van hen mijn 

vrienden zijn. En ik beschouw me als een 

vriend van al die Iraniërs in ballingschap. 

Omdat ik een vriend van de mensenrechten 

ben. Wat denkt u, hoeveel van die Iraanse 

vluchtelingen zijn gevlucht voor het nucleaire 

programma van Iran? Ik zal u opnieuw 

verrassen: geen.  

  

 

Colofon 
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