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Eindelijk weer een nieuwsbrief …     Paul Witteman 

 
Het is een tijdje rustig geweest. Althans wat betreft het verschijnen van onze nieuwsbrieven. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen lagen de prioriteiten op andere vlakken. Om te laten weten dat we niet stil zitten 
hebben we de draad weer opgepakt. We zijn geen bruisende vereniging, meer een slapende. De fractie is wel 
enthousiast en daadkrachtig en hopelijk kunnen we daarmee de vereniging weer actiever krijgen. 
 
Natuurlijk maken we ons zorgen. Ledenaantallen van politieke partijen lopen terug. Tenminste die van de 
traditionele. De afkeer van politiek wordt groter. Dit vraagt om een andere aanpak. Hoe precies weten we ook 
(nog) niet. Dit is niet alleen een zorg van politieke organisaties. Ook op gemeentelijk niveau is het een zorg hoe 
de inwoners te betrekken bij besluitvorming. Mensen worden actief als er iets gebeurt in hun directe omgeving 
of zoals nu bv. gebeurt bij de klimaat discussie. Mooi dat mensen weer de straat op gaan. Het Malieveld loopt 
vol met scholieren die spijbelen, het onderwijs en mensen die een fatsoenlijke pensioenleeftijd willen. Positief 
wat mij betreft als iemand zijn of haar eigen toekomst wil sturen. Hebben we toch nog idealen.  

 

 

Algemene ledenvergadering …  
  

Op donderdag 18 april is er weer een ledenvergadering. Wij zijn nog druk 
bezig met de inhoudelijk invulling. Binnenkort volgt de definitieve uitnodiging 
met meer informatie maar noteer alvast in de agenda. Start om 19.30 uur in 
het Onderdak in Sassenheim. 

 

 

Beschouwingen van een fractievoorzitter …   Sandra Groenendal 

 
Eerste Kamerverkiezingen ontwikkelen zich in rap tempo tot tussentijdse landelijke verkiezingen 
Het zal niemand zijn ontgaan. De verkiezingen voor provinciale staten en die voor de Waterschappen zijn 
gehouden en de uitslagen, tja… Als echt politiek dier zit je natuurlijk van begin tot eind voor de tv en volgt de 
uitslagen, de reacties, de prognoses én alle berichtgeving via de social media. 
 
En dan gebeurt het, de exitpolls komen. Samenvattend: de coalitie verliest behalve de ChristenUnie, D66 en 
CDA worden bijna gehalveerd, VVD weet verlies beperkter te houden maar is beslist aan het einde van de 
nacht niet meer de grootste partij ondanks alle mooie woorden van onze premier ten spijt. Ook de SP verliest 
dramatisch, blijkbaar is de aantrekkingskracht van de proteststem niet meer bij de SP.  
 
Er voltrekt zich in drama in oneindig veel delen. Nooit had zelfs mijn meeste cynische ik kunnen vermoeden 
dat politici van bevriende en niet-bevriende huize zo volstrekt ijskoud acteren. Het CDA in de persoon van 
Sybrand Buma roept dat alles geweldig is want ze hebben de peilingen verslagen, D66 weet ons te melden dat 
een fantastische campagne heeft geleid tot deze positieve exitpolls en bij de VVD horen wij middels Klaas 
Dijkhof dat ze toch maar mooi nog steeds de grootste zijn… Later blijkt ook dat niet waar, maar goed. Op het 
moment dat ik vermoed dat ik nu toch aan het hallucineren ben geslagen of definitief in de twilight zone 
terecht ben gekomen, komt Lodewijk mij uit mijn lijden verlossen met een rustig en volstrekt oprecht verhaal. 
Opgewekt, optimistisch en volledig in de realiteit.  Onze partij heeft zich gehandhaafd, een verlies van 1 zetel in 
de Eerste Kamer is tussen al dit verliezersgeweld boven verwachting te noemen. Het lijkt erop dat we ons 
stabiliseren en dat we het vertrouwen van de kiezer weer langzaam terugwinnen. Alles zoals voorspeld dus 
maar toch zijn er een paar hele bijzondere ontwikkelingen die ons als sociaaldemocraten positief mogen 
stemmen. Voor het eerst in lange tijd zijn we in de provincie Groningen, van oudsher een echt rood bolwerk, 
weer de grootste. Waar de SP ons in de vorige drie verkiezingen steeds meer kiezers af wist te nemen, hebben 
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wij ze nu weer terug weten te winnen. In de provincie Drenthe hebben wij koploperpositie weten te 
handhaven en daarmee zijn wij in de twee meest activistische provincies opnieuw de of nog steeds de grootste. 
 
Populistische kiezers zijn zo loyaal als internetshoppers. De ene keer kies je voor die en de volgende keer voor 
de ander. Waarom zouden er anders toch Groningers hebben gekozen voor de enige partij die de Slochterenbel 
tot de laatste druppel wil leeghalen en zegt hij daarmee fuck die aardbevingen en dat Groningen maar. Ook 
gehoord gisteren van een voormalig PVV-kiezer “Ik vind de PVV te links” Echt waar ik lieg niet en ook al zien 
wij natuurlijk allemaal dat de sociaaleconomische agenda van de PVV inderdaad links is, om die partij nu links 
te noemen daar heb je toch meer dan een beetje fantasie bij nodig. 
 
Tenslotte, voor wie gisteren heeft gekeken en volstrekt geen idee heeft wie of wat dan toch de “Uil van 
Minerva” is waar Baudet het steeds maar over had en bij zijn publiek steeds meer lege blikken opleverde het 
volgende. Meneer de Uil, wie kent hem niet, van de onvolprezen Fabeltjeskrant, is een representatie van 
diezelfde uil van Minerva! En dan snapt u nu ook meteen waarom FvD het niet al te nauw neemt met de feiten. 
De Fabeltjeskrant, meneer de Uil, ik zeg maar verder niets meer. 
Rest mij u allen te danken voor uw steun! 
 
 

Analyse …         Paul Witteman 
 
Na de verkiezingen waag ik altijd een poging om Teylingen te doorgronden.  Hoe denken de inwoners? Wat is 
er veranderd ten opzichte van de vorige verkiezingen.  

 
Hoe verhoudt Teylingen zich tot de 
landelijke trend voor wat betreft de 
stemmen op de PvdA. We zitten bijna altijd 
onder de landelijke trend. Alleen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen is het verschil 
klein. Bij landelijke verkiezingen was het 
verschil altijd 5 à 7 procent. Naar mate het 
percentage PvdA stemmers daalt wordt het 
verschil kleiner. Bij de laatste landelijke 
verkiezingen was het verschil 1 à 2 procent.  
 

 
Oprukkend populisme? Als 
we binnen Teylingen kijken is 
er de afgelopen jaren niet veel 
veranderd in de verhoudingen 
tussen het linkse, rechtse en 
centrum spectrum. Geen ver-
rechts-ing in Teylingen. 
Hooguit een kleine 
verschuiving tussen het 
midden en rechts. De indeling 
rechts/midden/links is 
natuurlijk discutabel. Voor de volledigheid aan de rechterkant mijn indeling.  
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Actuele zaken …          

 

Wonen 
5 jaar geleden diende de PvdA twee motie's in die de de bebouwde omgeving in Teylingen zou moeten 
verduurzamen. Eén motie moest sociale huurwoning gaan voorzien van zonnepanelen. De twee motie zou 
projectontwikkelaars moeten verplichten duurzaamheid opties aan kopers aan te bieden zodat hun huis 
energie neutraal zouden zijn. Na 5 jaar wordt het maar eens tijd om te vragen wat het college met deze moties 
heeft gedaan. Wij weten het antwoord al, namelijk niets! Toch bijzonder voor een college dat de mond zo vol 
heeft duurzaamheid.    
 
Sociaal domein 
Inkoop jeugdhulp: Leiden en Katwijk stappen uit Holland Rijnland en het solidariteitsprincipe is losgelaten 
echter de vraag naar jeugdhulp stijgt dus wij verwachten kostenstijging. Het college denkt van niet. De eerste 
calculaties leveren, onnavolgbare, kostendaling op. Echter, HollandRijnland waarschuwde de gemeenten deze 
wat nu meevaller lijkt niet in te boeken omdat zij verwachten dat deze zal omslaan in een financiële 
tegenvaller. Ons college wil het echter wel omlaag bijstellen. Binnenkort in de raad spreken we hier verder 
over. 
De uitvoering van de moties vroeg-signalering en monitor sociaal domein laten op zich wachten. Wethouder 
van Kempen heeft laten weten e.e.a. in april te verwachten. 
 

Verkeer 
De herinrichting van de Herenstraat in Warmond is een groot PvdA succes geworden. Door dicht op de bal 
oppositie te voeren in combinatie met actieve Warmonders is het ons met een amendement geluk om van de 
hele Herenweg in Warmond een 30 km zone te maken met de bijbehorende inrichting. Wij hopen dat na het 
realiseren van dit project de leefbaarheid en veiligheid in het dorp verder toeneemt.     
 

Afvalbeleid 
In de vorige raadsperiode kreeg het college het niet voor elkaar, een nieuwe visie op afval. Er kon geen keuze 
gemaakt worden tussen omgekeerd inzamelen of een meer traditionele vorm. Wethouder ten Boden die niet 
bepaald bekend staat om het hebben van een visie gaat het nu weer proberen. Nog voor de zomer moet de 
knoop doorgehakt worden. Wij zijn benieuwd waar de wethouder mee komt.  

 

Ruïne van Teylingen 
Via het proces van beeld-, oordeels- en besluitvorming (BOB) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de 
Ruïne van Teylingen. Ons oordeel is een keuze voor een ontwikkeling die past bij de gemeentelijke omgeving. 
Goede zorg voor behoud van de ruïne en ontwikkeling van de huidige ruimte daar omheen, bijvoorbeeld door 
mooie tuin aan te leggen. Hiermee wordt de ruïne aantrekkelijk voor toerisme en educatie maar wel op een 
schaal die bij de omgeving past.  
 

Schiphol 
We kiezen voor onze inwoners en steunen het 
streven om de groei van Schiphol te stuiten. "De 
Nederlandse economie heeft sterk geprofiteerd 
van de groei van Schiphol en de haven van 
Rotterdam", aldus de voorzitter Jan Jaap de 
Graeff, voorzitter van de Raad voor de 
Leefomgeving en infrastructuur in 2016. We 
hebben daarom de motie ondersteund die 
streeft ernaar de groei van Schiphol te stoppen 
en deze liefst terug te dringen.  
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Kafka         Gerrit van der Meer 
(Deze column verscheen ook op de website van de Landelijke Cliëntenraad, waarvan Gerrit van der Meer (nog tot 1 mei aanstaande) voorzitter is.) 

 

Op 4 maart mocht ik aanwezig zijn bij de voorvertoning van de documentaire ‘Lost Boys, 5 jaar later’, die 
diezelfde avond werd uitgezonden op NPO 2. Sindsdien wil hij niet meer uit mijn hoofd. Het verhaal van Demo, 
die heel hard werkt om zijn schulden af te lossen, maar steeds weer keihard wordt teruggeduwd, is schokkend 
en niet te bevatten. 
 
Demo heeft een verleden bij de bende ‘Bloods’ en heeft in de gevangenis gezeten. Maar hij heeft in volle 
overtuiging besloten om zijn leven op de rit te krijgen en dat lijkt prachtig te lukken. Hij heeft een baan als 
reporter bij radiostation FunX, is genomineerd voor een belangrijke radioprijs en is manager van een label bij 
een platenmaatschappij. Zo verdient hij een salaris waar hij prima van zou kunnen leven. Zou kunnen, want er 
is een grote hindernis. In de gevangenis kon hij geen rekeningen betalen en daardoor is er bij zijn vrijlating een 
schuld. Zodra de schuldeisers in de gaten krijgen dat hij kan betalen, storten ze zich als aasgieren op hem. Hij 
kan inderdaad betalen, maar niet alle rekeningen tegelijk. En zeker niet alle boetes, incasso- en andere kosten. 
Ook niet als hij op een absoluut minimum leeft, want de schulden lopen volkomen autonoom op en daar is niet 
tegenaan te verdienen. Een rekening van nog geen € 700 kan in korte tijd oplopen naar meer dan € 2000 en 
dat is maar één van de vele voorbeelden. Demo leest in het begin alle brieven die hij krijgt en reageert overal 
op. Hele dagen zit hij aan de telefoon. Tientallen malen stuit hij daar op de betonnen muur van ‘het systeem’. 
De medewerkers die hij belt, kunnen geen andere uitleg geven: helaas, meneer, zo is het systeem. 
 
De schulden van zijn inmiddels verdubbeld tot € 60.000. Hij krijgt, tot zijn eigen verbazing, een lening van de 
bank, waarmee hij alles kan aflossen. De opluchting is groot en Demo beleeft enkele gelukkige dagen. Tot 
nieuwe brieven en rekeningen uit het niets op de deurmat vallen. Afzenders waar Demo nog nooit van heeft 
gehoord, bedragen die hij op geen enkele manier kan verklaren. Binnen korte tijd heeft hij weer te maken met 
loonbeslag. De conclusie dringt zich op: hij zal nog vele jaren of zelfs zijn hele leven te maken hebben met 
loonbeslag en dus met leven in armoede. De gevangenisstraf was beperkt, maar de echte straf is levenslang. 
Kafka had het niet kunnen bedenken. 
 
Tijdens het kijken naar de documentaire zat ik de haren uit mijn hoofd te trekken. Hyena’s bijten naar hun 
prooi, maar ook naar elkaar. Dat is het beeld dat ik van schuldeisers krijg: we willen allemaal geld zien: maar ik 
mag eerst. En als we dan ons slachtoffer nog niet helemaal hebben leeggezogen, mag jij. En als ik een manier 
kan bedenken om nog meer veren van een al kale kip te plukken, dan zal ik dat zeker niet nalaten. 
 
U merkt het: het verhaal van Demo maakt mij boos. Niet alleen omdat ik het gevoel heb dat ik Demo heb leren 
kennen en ik heel veel bewondering heb voor zijn doorzettingsvermogen en veerkracht. (Daar kreeg hij bij de 
voorvertoning van de documentaire een staande ovatie voor, en terecht). Ik ben vooral ook boos omdat er 
honderdduizenden mensen zijn, die door het systeem volledig worden uitgeknepen. Het systeem ziet geen 
mensen, maar alleen geld. Het systeem is dus letterlijk mensonterend. 
 
In de zaal van de voorvertoning met zo’n tweehonderd mensen was iedereen geschokt, boos of beschaamd. 
Maar er zat helemaal niemand die kon vertellen hoe we aan dat verrotte systeem een eind gaan maken. 
Deeloplossingen zijn er veel – en daar gaan de overheid en alle andere betrokkenen ook mee aan de slag – 
maar dé totaaloplossing is niet voorhanden. Echt onthutsend: daarvoor is het systeem te ingewikkeld. 
 
Documentaire bekijken? Klik hier. 
 
 

  

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2019/maart/lost-boys-5-jaar-later.html
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Een persoonlijke notitie       Remco Huisman 

 
Van Baudet’s vlaggenschip van de renaissance “Forum voor Democratie” naar Timmerman’s “rechtstaat en 
vrede binnen Europa”. 
 
Hoe is het mogelijk dat Forum voor Democratie vanuit niets de grootste van de Statenverkiezingen is 
geworden? Wat een pompeuze overwinning speech vol met denkbeelden van de filosoof Oswald Spengler! En 
dan nog prominent gelardeerd met een Hegeliaanse “Uil van Minerva”. Spijtig genoeg is de dialectiek niet naar 
voren gekomen. Een these van een teloorgang van de mooiste beschaving ooit en met een antithese via zijn 
redding van onze verwaarlozing van wetenschap en kunst. Voorwaar een prachtige renaissance van een 
Boreale periode. Deze periode komt alleen voor bij zeer rechts extreme groeperingen, bij hedendaagse 
fascistische denkbeelden en in het verleden van nog niet tot volle wasdom gekomen nazistische ideeën. Ik wed 
dat de synthese een duizendjarig rijk in zich draagt. Waar heb ik dat toch meer gehoord. Is dit alles de moeite 
waard om te weten? Bedenk dan dat we met Baudet over een gesjeesde wetenschapper hebben. Dus niet zo 
interessant!  
 
Vol verbazing heb ik naar zijn overwinning gekeken. Een gebruik van denkbeelden die volgens mij niet passen 
bij de Nederlandse burger gezien ons verleden met nazi-Duitsland. Waarom is er dan zo op hem gestemd? 
Mijns inziens is het vooral de onvrede met de huidige koers van een liberale coalitie. De burger zal dan altijd 
het gelach moeten betalen. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat in 2017 1,2 miljoen huishoudens aan het 
eind van de maand de eindjes niet meer aan elkaar konden knopen. In 2018 waren het al 1,4 miljoen 
huishoudens. Aan het eind van 2019 wordt tussen 2,6-2,8 miljoen huishoudens verwacht.  
 
Ook het feit dat het Nibud heeft berekend dat grote groepen huishoudens op dit moment meer dan 50% van 
het netto-inkomen kwijt is aan de noodzakelijke vaste lasten. Dit feit raakt ook een groot deel van de 
middengroepen. Geen wonder dat de Nederlander van slag is en wanhopig zoekt naar een verlosser. Te meer 
daar de plannen rond de duurzaamheid de vrees van de Nederlander nog verder raakt. 
Onderliggend aan de huidige liberale coalitie is een mensbeeld van kort door de bocht geschreven: je hebt 
leiders en volgers. Leiders mogen en krijgen van alles en volgers moeten luisteren, doen wat er gezegd wordt 
en vooral betalen. (Eaglesclub van de miljardairs binnen de republikeinen in de USA). Baudet zal op basis van 
zijn ideeën uiteindelijk dit leidmotief nog stringenter toepassen. Uiteindelijk zal de burger nog harder 
uitgemolken worden. 
 
Nee, geef mij dan maar de idealen van de sociaaldemocratie. Zo veel mogelijk gelijke kansen voor iedereen aan 
het begin van zijn/haar leven, om zo een verantwoordelijke samenleving in stand te houden. Eerlijk delen is 
voor mij een ander belangrijk standpunt. Bij de Europese verkiezingen verwoordt Frans Timmermans deze 
uitgangspunten in zijn ideaal van een verantwoordelijke samenleving, zowel in rechtstaat als naar de 
onderkant van onze samenleving. En in zij streven naar vrede binnen en buiten Europa. 
Voor de burger is onze samenleving complex van aard en niet te overzien. De wereld staat op zijn kop. Er 
heerst bij de cao-onderhandelingen een solidariteit van werkgevers en is deze solidariteit bij de werknemers 
ver te zoeken. Het gevolg is een aalmoes bij de cao-onderhandelingen en een blijvend tekort in de 
portemonnee. Nog een reden om naar een verlosser te zoeken. Voor mij is het maar al te duidelijk dat niemand 
meer het overzicht heeft. Slechts door samen te werken en verbindend te zijn komen we tot een gedragen 
oplossing van de problemen. 
 
Vandaar dat ik eenieder wil oproepen om te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. Het liefst op de PvdA 
en bovenal het herstellen van de solidariteit door onder ander lid te worden van een vakbond. Liever dit dan 
volger te worden van een gesjeesde wetenschapper. 
 


