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Roerige tijden ….        Paul Witteman 

 
Weer eens een nieuwsbrief. Een nieuwsbrief om even van gedachten te wisselen en de actualiteit te 

delen. Voor ons allen is het de laatste maanden een onwaarschijnlijke tijd geweest. Het Coronavirus, een 

intelligente lockdown waarbij ons dagelijkse leven volledig verandert en nu weer proberen een “nieuw 

normaal” te creëren. Ook in de lokale politiek gaat het zo. Alle vergadering achter een schermpje zitten 

en standpunten uitwisselen. Echt debatteren is er niet bij. En dat met overvolle agenda’s omdat blijkbaar 

alles nog even moet. 

 

We hebben genoeg zaken om ons druk over te maken. De jeugdzorg blijft ondoorzichtig. Pogingen van 

Sandra om met een sociale monitor hier meer inzicht in te krijgen gaat langzaam. Dit geldt overigens 

voor de gehele informatievoorziening vanuit het college. Als raadslid ben je ongeveer de helft van je tijd 

kwijt naar het zoeken van informatie. Je zou zeggen dat dit in onze hedendaagse samenleving toch 

allemaal eenvoudig zou moeten zijn.  

 

Een ander heikel punt is woningbouw. In Teylingen is een tekort van 330 woningen in de sociale 

huursector. Met de nieuwe woonvisie waarover eind 2020 wordt besloten, wordt dit tekort alleen maar 

groter. Het tempo van realisatie gaat te langzaam en het aandeel woningen boven de 4 ton is veel te 

groot. We hopen dat we hier nog iets aan kunnen veranderen.  

 

Eerst even vakantie! 

 

Mag ik u iets vragen?       Sandra Groenendal 

 
Beste PvdA-leden in ons mooie Teylingen, ik wil het met u eens hebben over zwarte Piet. Geen 

gemakkelijk onderwerp en een die zeker veel verhitte discussies met zich meebrengt. U weet van onze 

fractie dat wij die zeker niet uit de weg gaan en deze keer zoek ik hem zelf op. Met u. Laat ik het gelijk 

maar op tafel gooien, ik ben voor de afschaffing van zwarte Piet. Ik zal daar ook na de zomer voor 

pleiten in de gemeenteraad. Natuurlijk heb ik als jong kind ook Sinterklaas gevierd of zoals dat bij ons 

thuis heette Sint Nicolaas. Wat dat nu precies betekende, ik had geen flauw idee maar ik had wel door 

dat ik belazerd werd. Nu deed dat er niet veel toe want van Sint Nicolaas kreeg je cadeautjes en 

mandarijnen, tenminste als je lief was geweest. Maar dan die zwarte Piet... Dat was toch een figuur dat 

ik maar moeilijk kan plaatsen. Hij was overduidelijk opgemaakt dus helemaal niet zwart maar wit. Ik 

wist dat zeker want een van mijn ooms komt uit Suriname. Hij was echt zwart en zag er helemaal niet 

uit als die pietermanknecht. Daar klopte dus toen al iets niet. 

 

Veel heel veel jaren later leerde ik op school over slavernij en discriminatie en rassenongelijkheid. En 

hoorde ik van mijn zwarte vrienden en mijn nichtje dat zij als kind veel verdriet hadden gekend rondom 

Sinterklaastijd omdat ze dan gepest werden. Maar in het openbaar daar iets over zeggen, nee dat mocht 

niet. En dat is in 2020 nog altijd zo. Dat wij allang niet meer een wit land zijn lijkt aan de liefhebbers 

van zwarte Piet geheel voorbij te zijn gegaan. Dat het kinderen niets uitmaakt hoe de sidekick van 

Sinterklaas eruitziet ook niet. Dat er veel kinderen zijn die niet wit zijn nog altijd rondom Sinterklaas 

gepest worden ook niet. En dat zwarte Piet een erfenis is van onze eigen geschiedenis met slavernij ook 

al niet. Wist u bijvoorbeeld dat in Praag ook Sinterklaas wordt gevierd? En dat Sinterklaas daar 
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vergezeld gaat van engeltjes en duiveltjes? Die versie zit dichter op de legende die Sint Nicolaas heet. 

Hij versloeg met zijn staf de duivel met hulp van de engelen. Pietermanknecht komt in het hele verhaal 

niet voor en is een echt puur Nederlands fenomeen. Een slaaf, de knecht van de bisschop die een beetje 

dom is en alle vooroordelen over zwarte mensen staaft. Maar neem je daar aanstoot aan dan heb je mooi 

pech gehad want zo is het nu eenmaal. 

 

Voorstanders zeggen “het is traditie” maar de roe van Piet was ook traditie en dat je in de zak mee naar 

Spanje ging als je niet lief was, hebben we ook afgeschaft in een keer zonder enig protest. Zwarte Piet is 

een traditie die niet langer past in onze tijd, een anomalie. Nederland is niet langer wit en dat is 

geweldig. Waarom blijven er dan toch mensen volharden in het opleggen van witte normen aan iedereen 

in Nederland? Ik wil ook geen zwarte Piet zien en met mij vele zwarte, bruine en witte Nederlanders en 

ik ben het beu dat mij de wet wordt voorgeschreven door mensen die vinden dat vroeger alles beter was 

en iedere goede en slechte gewoonte tot traditie bestempelen. Oerwoudgeluiden in stadions aan de kaak 

stellen, mensen die over het slavernijverleden van Nederland willen praten, gewoon beschaafd erover 

praten, wordt het zwijgen opgelegd. Nederland is een tolerant land, zeggen deze mensen dan, en racisme 

heeft hier geen plaats. Maar erover praten, nee dan mag niet dan schreeuwen we je de discussie uit.  

 

Zwarte Piet is tot token geworden van de mythe die tolerant Nederland heet. De schreeuwende 

minderheid die de meerderheid haar regels wil opleggen daar moeten we nu mee stoppen. Stop met 

zwarte Piet! Het is ondemocratisch, is vernederend voor vele zwarte Nederlanders die onze buren, 

vrienden en familie zijn en zij worden effectief monddood gemaakt. Stop ermee en laat Sinterklaas tot in 

de eeuwigheid een feest voor kinderen zijn zonder kijvende volwassenen eromheen. 

Mag ik u iets vragen? Wat vindt u eigenlijk van zwarte Piet? 

 

Even voorstellen… 

 
Hi allemaal,  

 

Net voor het zomerreces heb ik mij aangesloten bij de fractie van de 

PvdA in Teylingen en zal mij daarom nog even in het kort digitaal 

voorstellen: Ik ben Murielle Posthuma. Ik ben 20 jaar en geboren en 

getogen in Voorhout. Sinds enkele weken ben ik afgestudeerd aan de 

Vrije Universiteit in Amsterdam en in september zal ik beginnen met 

mijn master International Relations aan de Universiteit Leiden.  

 

Bij de PvdA ben ik al enige tijd redelijk actief. Zo ben ik sinds enkele 

maanden stagiair communicatie voor de Eerste Kamerfractie van de 

PvdA en sinds kort ben ik ook algemeen bestuurslid bij de Jonge 

Socialisten Den Haag-Leiden. Voor mijn stage houd ik mij onder 

andere bezig met de communicatie van de fractie via de sociale media 

kanalen. Daarnaast zal ik proberen de fractie in Teylingen te 

ondersteunen bij verschillende onderwerpen, waaronder 

duurzaamheid.  

 

Ik hoop jullie na het zomerreces in het echt te kunnen ontmoeten en mocht je nog vragen hebben, 

kun je die altijd aan mij stellen! 
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In memoriam 
 

Vorige week kregen we een bericht van mevrouw Drenth – Delweg dat op 22 juni jl. haar man 

Heike Drenth is overleden. Hij is 85 jaar geworden. Wellicht kennen jullie hem nog. Hij was in 

Sassenheim de eerste PvdA wethouder in een CDA-college. Hij had financiën en woningbouw in 

zijn portefeuille. Hij is gestart in 1984 en in 1990 moest hij stoppen (zie het onderstaande 

krantenbericht). In die jaren is hij o.a. bezig geweest met de aanleg van de Postwijk en renovatie 

van de Zandslootkade.  

 

 
 

 

Woningnood         Paul Witteman 
 

Als je woningnood hoort denk je al snel aan de grote steden. Maar ook binnen veel gemeenten binnen de 

Randstad is er woningnood. Waarom? Er zijn meer eenpersoonshuishoudens, meer 65-plussers die in 

hun eengezinswoning blijven wonen, meer (arbeids)migranten en zo zijn er nog een aantal redenen. Ook 

in Teylingen en de gemeenten om ons heen is er een tekort aan woningen. 

 

Om de groei bij te houden moet er de komende 10 jaar minimaal 2000 woningen bij komen in 
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Teylingen. Het “moeten” is natuurlijk een keuze. We kunnen ook zeggen dat Teylingen vol is. Wat 

gebeurt er dan? Waarschijnlijk zullen de huizenprijzen harder gaan stijgen dan gemiddeld, jongeren 

moeten hun heil zoeken buiten Teylingen met vergrijzing tot gevolg en het zoeken naar mensen in 

cruciale beroepen wordt lastiger omdat woonruimte ontbreekt. Gelukkig hebben we in Teylingen de 

keuze gemaakt om wel de vraag naar woningen in te vullen. 

 

Om de vraag naar woningen in te vullen ligt er een nieuw woonvisie en staan er diverse projecten 

gepland. Projecten voor grote aantallen woningen als Hooghkamer en straks Nieuw Boekhorst maar ook 

projecten als Bloementuin (op oude tennisbanen in Sassenheim), Langeveld (bij de Sportpark de 

Rodemolenpolder) of Mariengaarde. Nieuwbouw, renovatie of inbreidingslocaties. We zien echter dat 

woorden een stuk makkelijker zijn dan daden. Vanuit de fractie zijn we kritisch op deze zaken. 

 

De belangrijkste punten: 

• Duidelijke kaders voor betaalbare woningen. De nieuw woonvisie biedt meer mogelijkheden 

voor woningbouw met meer diversiteit, om zelfbewoning af te dwingen en de realisatie van 

betaalbare koopwoningen. De nieuwe woonvisie schiet echter flink te kort voor de sociale 

woningbouw. In Teylingen is nu een tekort van 325 sociale huurwoningen. Met andere woorden 

325 huishoudens zoeken en wachten op een betaalbare woning. Om dit tekort weg te werken is 

het noodzakelijk om de komende jaren minimaal 35 à 40 procent van de nieuw te realiseren 

woningen te bouwen als sociale huurwoningen. In de nieuwe woonvisie wordt 25 procent 

genoemd. Hiermee zal het tekort gaan oplopen. Wij zullen daarom ook met een motie komen om 

percentage op te hogen. 

• Grip op de realisatie. Zoals afgelopen jaren is gebleken, is het vastleggen van afspraken in een 

woonvisie geen enkele garantie dat hier ook naar wordt gehandeld. Dit betekent bij elke 

woningbouwlocatie vroeg moet worden ingezoomd op welke woningen (type, prijsklasse, 

koop/huur) gebouwd kunnen worden. Dit moeten wij als raad bepalen en niet overlaten aan 

projectontwikkelaars. De woningcorporatie kan geen grote hoeveelheden sociale woningbouw 

meer realiseren. Dit mag echter niet betekenen dat daarom een onevenredig deel huizen aan de 

bovenkant van de huizenmarkt wordt gerealiseerd. Op ons aandringen komt er een monitor die 

meer inzicht geeft in de afspraken en de realisatie hiervan.  

• Daadkracht. Als we nu kijken met welke snelheid woningbouw wordt gerealiseerd is dit zeer 

teleurstellend. Alleen de grote projecten als Hooghkamer en Nieuw Boekhorst (>500 woningen) 

lopen goed. De kleinere projecten als bijvoorbeeld Bloementuin en Langeveld lopen al vele 

jaren. Het antwoord op onze vragen over de voortgang van Langeveld laat zien dat het niet 

opschiet en urgentie bij het college ontbreekt. Hopelijk kunnen we komende maanden een vinger 

krijgen achter de oorzaken en leren hoe het beter kan.  

 

Nemen we dit niet serieus dan wens ik mijn kinderen veel succes bij hun zoektocht straks naar een 

betaalbare woning. Of ze blijven gewoon thuis wonen en de ouders verhuizen naar het oosten van het 

land. Genoeg motivatie voor mij om er vol mee aan de slag te gaan. 
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Column         Gerrit van der Meer 

 

Geld 
De bedragen waarmee de Europese Unie strooit, eerst voor de Green Deal van Frans Timmermans en nu 

voor de bestrijding van de corona-crisis, gaan mijn voorstellingsvermogen te boven. Bij een miljard kun 

je je misschien nog een beeld vormen – behalve als dat privévermogen is – maar waar staat duizend 

miljard voor? Geld werd ooit gebruikt om de waarde van goederen te vertegenwoordigen, en als je een 

brood of een auto koopt, is dat nog steeds zo. Maar al die miljarden die in de EU omgaan zijn virtueel, 

het is in de meest letterlijke zin nep geld. Economen maken zich daar zorgen over: als de bubbel van dat 

nep geld knapt, is de economische ramp helemaal niet te overzien. 

Geld verliest zijn oorspronkelijke functie als ruilmiddel. Die was ooit handig, want als je een stuk vlees 

van een koe ruilde voor tien broden, kreeg je dat brood nooit op zolang het nog te eten was. Dat stadium 

zijn we dus al lang voorbij. Dat heeft tot een heel fout verschijnsel geleid: geld is voor velen al lang 

geen middel meer, maar een doel op zich. Velen willen er zoveel mogelijk van hebben, inderdaad, koste 

wat kost. Geld gebruiken om geld te maken, dat is een kernachtige omschrijving van het kapitalisme. En 

dat leidt ertoe dat ‘gewone’ wereldburgers er niets meer van begrijpen. Of laat ik voor mezelf spreken: 

ik begrijp er niets meer van. 

 

Nu heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, het niet nodig dat ik haar 

begrijp. Maar als het overgrote deel van de Europeanen haar niet begrijpt, heeft ze toch een probleem. 

De Pavlov-reactie van veel politici – ‘dan moeten we het beter uitleggen’ – gaat misschien nog werken 

bij de Green Deal, in mijn geval zeker, maar ik vrees dat het bij de corona-crisis tekort schiet. We zien 

het al in Nederland: als die miljarden steun vooral ten goede komen aan de aandeelhouders en 

topbestuurders van multinationals, zijn we alle gezonde verstand en dus het begrip van ‘de burger’ 

kwijt. Prioriteit voor gezondheid en banenbehoud, dat snappen we natuurlijk en dat is ook goed. Maar 

de gretigheid waarmee bedrijven, die in de afgelopen jaren veel dividend hebben uitgekeerd en 

bonussen aan hun bestuurders hebben betaald, een beroep doen op overheidssteun, is niet te snappen en 

ook niet uit te leggen. Disclaimer van deze gepensioneerde: pensioenfondsen zijn ook aandeelhouders. 

Aandeelhouders en topbestuurders van bedrijven deden er tijdens de kredietcrisis alles aan om zo weinig 

mogelijk te verliezen of zelfs om van de crisis nog rijker te worden. Bij de coronacrisis gebeurt precies 

hetzelfde. Gaan al die miljarden voorkomen dat miljoenen Europeanen, die nu al een minimum inkomen 

hebben er nog verder op achteruit? Nee, ik ben bang van niet. De armoede in Europa én in Nederland 

zal nog meer toenemen en nóg schrijnender worden. Mensen met een laag inkomen hebben de prijs van 

de kredietcrisis betaald en ze zullen opnieuw de prijs voor de coronacrisis betalen. 

Dat geldt wereldwijd ook voor landen: de armste landen en hun inwoners kregen en krijgen de hardste 

klappen. Daar is voor velen een inkomen van 1,90 dollar per dag (de grens van extreme armoede die de 

VN hanteren) niet eens meer haalbaar, daar beschikt de gezondheidszorg over de minste middelen en 

daar vallen de meeste corona-doden. Weliswaar staan de VS door het idiote beleid van hun president in 

die cijfers nog bovenaan, maar dat komt ook omdat er in arme landen niet eens goed kan worden 

geregistreerd. 

 

Moet de EU dan maar ophouden met miljarden te strooien? Nee, natuurlijk niet. De corona-crisis is een 

heel serieuze bedreiging, waar we ons tegen moeten verweren. Wat wel heel anders en beter moet is de 

verdeling van die miljarden. Die moeten gebruikt worden om de werknemers van de steun ontvangende 

bedrijven fatsoenlijk te betalen en om voor de mensen die hun baan kwijtraken een menswaardig 

bestaan te garanderen. Dat kun je namelijk wél aan iedereen uitleggen. 
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Een persoonlijke notitie       Remco Huisman 

 

Wat heeft jarenlange beslissende invloed van het neoliberalisme Nederland 

opgeleverd? 
 
Nu de politieke partijen zich opmaken voor de Tweede Kamer verkiezing in maart volgend jaar, wagen de 
media zich aan allerlei beschouwingen en analyses. Zeker nu de lijsttrekkers bekend zijn. Als het niet over de 
schoenen van Hugo de Jonge gaan of over zijn vrouwelijke tegenkandidaat, Mona Keijzer, dan gaat het wel over 
het vrouw zijn van Sigrid Kaag, of de jongensachtige manier van doen en laten van onze premier, Mark Rutte. 
Op zich is daar allemaal niets op tegen. Integendeel; zelf vind ik dat het tijd wordt voor een vrouwelijke 
premier. Belangrijker zijn de inhoudelijke vragen: ’Wat levert jarenlange beslissende invloed van het 
neoliberalisme allemaal op”. En vervolgens de vraag: ”Moeten we met zo’n rechts neoliberaal kabinet verder, 
of met een nog rechtser kabinet dan het huidige” Het kan allemaal. Zeker in Nederland als de kiezers 
persoonlijke vrijheid en het individu belangrijker vinden dan het geheel van Nederland. En zeker de jonge 
kiezers, die het allemaal best vinden en lam geslagen lijken. 
 
Bij beantwoording zijn de inhoudelijke overwegingen het allerbelangrijkst. Even het geheugen opfrissen. Weet 
u het nog. Eerst het gedoog kabinet van 10 jaar geleden. Inhoudelijk geen succes. Het struikelt over de 
pensioenen, ouderenbeleid en de PVV. Vervolgens een samengaan van de VVD met de PvdA in één kabinet. 
Nederland wordt van de afgrond gered. Drastische maatregelen zijn het gevolg en de afrekening daarvan komt 
de PvdA tijdens de verkiezingen duur te staan. Niet de VVD! Wel is toen de basis gelegd van jarenlange 
economische groei. Tijdens de formatie van het huidige kabinet is Groen Links weggelopen voor zijn 
verantwoordelijkheid en de Christen Unie kwam erin, ondanks D’66. Bij aanvang gaat het florissant met dit 
kabinet. Nou ja, een klein oneffenheidje in de vorm van miljarden euro’s aan de aandeelhouders. Daar staat 
tegenover jarenlange economische groei, waarvan de Staat profiteert met een Staatsschuld van even onder de 
50% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en waarvan ook de bedrijven met hun bestuurders profiteren. 
Nederland als geheel kent weliswaar een heel lage werkloosheid, maar de armoede in Nederland is blijvend. 
De voedselbanken blijven zorgen voor de allerarmsten en daklozen.  
 
Het gemor groeit als duidelijk wordt dat er in de 4 belangrijkste pijlers van de Nederlandse samenleving crises 
heersen. Veroorzaakt door kabinettenlang wanbeleid. Dus eigenlijk door ons allen. Het leraren tekort en 
onderbetalingen van deze leraren zorgen voor een crisis in het onderwijs. Het tekort aan verpleegkundigen en 
artsen beheerst de crisis in de zorg. Tekorten aan politieambtenaren en mismanagement op het landelijke 
niveau zorgen ook hier voor een crisis. En tenslotte de militairen. Alle achterstanden moeten worden 
ingelopen. Bijna alle extra investeringen gaan naar het materieel en niet naar de militair. Armoedig worden de 
internationale verplichtingen vervuld en de nazorg voor de veteranen moeten worden afgedwongen. 
Daarnaast komen, niet geheel onbelangrijk, de stikstof-, CO2-crisis en de woningnood in zicht.  
De neoliberale keuzen zijn duidelijk. Het systeem heeft altijd het primaat boven de mens. Deze stand van zaken 
van Nederland is er al voor de covid19 pandemie. Het vertaalt zich in steun aan en vrij baan voor de bedrijven 
als belangrijkste pijler van ons systeem. Werk boven armoede. In tegenstelling daarmee zijn de crises steeds 
bestreden met, jawel, een doekje voor het bloeden. Een oplossing wordt in het neoliberale denken steeds 
uitgesteld met het adagium werk, werk en nog eens werk. Nog deze week is bijvoorbeeld na de goedkeuring 
over de bonus, de motie voor structureel loonsverhoging in de zorg weggestemd. (Waarbij Lodewijk Asscher 
voor een unicum zorgde door niet aanwezig te zijn bij de stemming van zijn eigen motie.) 
Toch ligt er iets onder dit denken dat te denken geeft. Iets wat tegen het democratisch gevoel ingaat. Neem 
bijvoorbeeld het beroemde bonnetje op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Of het verzwijgen van 
informatie op het Ministerie van Defensie. Ook de affaire bij de belastingdienst, waarbij mevrouw Leijten (SP) 
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en de heer Omtzicht (CDA) zich hebben onderscheiden. Het niet op tijd leveren van informatie aan de 
controlerende en taakstellende macht, de TK, is op zich antidemocratisch. Niet van de ambtenaren van de 
lagere regionen. Wel van het hogere kader. Dit heeft niets te maken met pragmatisch denken, maar alles met 
een bepaald soort mentaliteit. Ook het stelselmatig weigeren van het bevriezen van de huren per 1 juli van dit 
kabinet. De motie van afkeuring in de Eerste Kamer is door de Minister Kajsa Ollongren bijna schouder 
ophalend en lachend geïncasseerd. 
 
De noodmaatregelen als gevolg van Covid19 zijn op pragmatische gronden genomen, maar leggen wel 
beperkingen op aan de grondwettelijke vrijheden. Het kabinet is er in eerste instantie labbekakkerig mee 
omgegaan. Ook door onze jongensachtige premier. Aan alle kanten is dit kabinet op de gevaren van Covid19 
gewezen. En vooralsnog prevaleert de economie en het eerdergenoemde adagium. Pas als men in de gaten 
krijgt dat de World Health Organisation een wereldwijde pandemie zal uitroepen, zijn de rigide maatregelen 
genomen. De anderhalve meter maatschappij is geboren. Het systeem is gered, ondanks dat er van alles mis is. 
Gebrek aan middelen en verwaarlozing van de ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het systeem is 
koste wat kost gered. Bravo zal het kabinet zeggen, maar de ouderen, hun familie en de verzorgenden kunnen 
dat niet over hun lippen krijgen. Is dit pragmatiek? Of toch een bepaald soort mentaliteit verweven met het 
systeem. 
 
Intussen zijn er miljarden aan steun naar de bedrijven gesluisd. De Europese 60% grens BBP wordt zonder 
tegenstand overschreden. Immers, het systeem moet gered worden. Deze morgen hoorde ik via de radio dat er 
een akkoord van €3,4 miljard is bereikt als steun voor onze nationale trots de KLM. Daar staat dan tegenover 
dat er harde maatregelen over duurzaamheid, nachtvluchten, bonussen, etc. worden ingevoerd. Toevallig 
herken ik deze maatregelen. Het vorig jaar zijn deze maatregelen al afgesproken; hoezo harde maatregelen! 
Maar u begrijpt het al het systeem Schiphol is voorlopig gered en daarmee houden zo’n paar duizend inwoners 
van Teylingen voorlopig hun baan. Maar zekerheid heb je in dit leven niet. Wederom een pragmatische 
oplossing, maar van vernieuwing van de luchtvaart bij de herstart geen sprake. Dus weer is de nachtrust niet 
gewaarborgd en evenmin de uitstoot van schadelijk stoffen. Dan heb je het wel over de menskant. Het systeem 
moet overleven.  
 
Een hoopvolle en verassende reactie van burgers, vooral jongeren, met hun demonstraties tegen racisme. Is dit 
een begin van een roerige tijd? En nog een lichtpuntje is de voorzichtige kritiek van de Rekenkamer: ”Denk 
eens aan geen steun aan bedrijven als alternatief.” In het verleden is van alles met staatsteun misgegaan. De 
ervaringen met DAF, en Rijn-Schelde-Verolme in het verleden spreken boekdelen. Deze laatste is met een 
staatsteun van 2,7 miljard gulden failliet gegaan. Zijn we niet doorgeslagen met het beleid van dit kabinet? Mag 
het systeem en de mens wat meer in balans komen? En dat kan met de verkiezingen van volgend jaar. 
Ik hoop dan dat de BTW naar de oude waarden teruggaan. En dat de staatsschuld blijvend op een Europese 
grens van 80% BBP komt te liggen. Immers, de bepalende economieën in deze wereld hebben een staatsschuld 
van meer dan 100% BBP. We moeten in deze veranderingen als Nederland meegaan als we het systeem 
Nederland staande willen houden. Ook blijven de Nederlanders dan gevrijwaard van de ergste pijn van de 
onvermijdelijke bezuinigingen volgend jaar. 
 


