jaarverslag 2021 van het bestuur van
Stichting De Linker Wang

Bestuur
Het bestuur bestaat op 1 januari 2021 uit Tjeerd de Jong (voorzitter), Pieter van Abshoven
(penningmeester en ledenadministratie), Harmen Binnema, Rianne ten Veen en Nuweira
Yuskine. Het secretariaat wordt door meerdere bestuursleden gezamenlijk gedaan.
Vanaf de vergadering in januari draait Jaap van ’t Riet mee als kandidaat-secretaris, in juli
treedt hij formeel toe tot het bestuur in die functie.
Nuweira legt in februari haar bestuurslidmaatschap neer, onder meer omdat ze er niet de
tijd, aandacht en energie aan kan geven die ze daarvoor noodzakelijk vindt.
Rianne verlaat het bestuur op 27 april. Belangrijkste reden is dat ze vindt dat diversiteit niet
geïntegreerd is binnen GroenLinks, maar vooral als apart beleidsonderdeel bestaat (bestuurslid met diversiteit in portefeuille). Ze stapt over naar een andere partij.
Het bestuur vergadert zeven maal, vanwege corona altijd digitaal: 14 januari,
11 februari, 26 maart, 31 mei, 6 juli, 13 oktober en 23 november.
Op zondag 31 januari houdt het bestuur, samen met eindredacteur Lucas Brinkhuis, een
online brainstormsessie. Belangrijk onderwerp is het jaarplan 2021, met als belangrijk
element het symposium dat we later in het jaar willen organiseren ter gelegenheid van ons
dertigjarig bestaan. Het onderwerp daarvan wordt levensbeschouwing/religie binnen
GroenLinks.
Magazine & redactie
Het magazine De Linker Wang heeft in 2021 447 betalende abonnees. In totaal zijn er dit
jaar 12 proefabonnementen, hiervan worden er 3 omgezet naar een jaarabonnement, 3
worden er opgezegd, de rest loopt aan het einde van het jaar nog.
Het magazine verschijnt vijf keer. Elk nummer verzorgt een ander bestuurslid de column
Een andere wang.
Het blad wordt op papier verstuurd naar (gemiddeld) 535 adressen, daarnaast nog 12 als pdf.
Gemiddeld betalen abonnees €29,78, dat is €1,89 meer dan in 2020. Er is in 2021 geen
prijsverhoging.
Website
De website https://www.linkerwang.nl wordt beheerd door Bas Joosse.

Digitale nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. In 2021
wordt hij zes keer gestuurd.
13 april
21 april
12 juli
22 okt.
3 nov.
25 nov.

uitnodiging webinar De leugen regeert als nooit tevoren 24 april
uitnodiging webinar De leugen regeert als nooit tevoren 24 april (herinnering)
lustrumsymposium 13 november, uitnodiging uitreiking Ab Harrewijnprijs
lustrumsymposium 13 november
(ook vermeld in Jouw weekupdate van GroenLinks landelijk)
Uitnodiging lustrumsymposium 13 november
Uitnodiging online bijeenkomst - Praat mee over 2G
(ook vermeld in Jouw weekupdate van GroenLinks landelijk)

Inbreng in de partij
GroenLinkscongres 23 januari 2021
In 2020 heeft De Linker Wang invloed gehad op onderdelen van het conceptverkiezingsprogramma, dat op het digitale congres van 23 januari 2021 wordt vastgesteld.
Dat gaat met name om de thema’s vrijheid van onderwijs en voltooid leven.
Het grootste gedeelte van de ingediende amendementen wordt uiteindelijk verwerkt in het
verkiezingsprogramma.
evaluatie verkiezingen
Helaas verlopen de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart niet goed voor GroenLinks. De uitslag
valt erg tegen. GroenLinks evalueert deze uitslag, onder leiding van het Wetenschappelijk Bureau.
Vanuit De Linker Wang nemen we deel aan een evaluatiebijeenkomst en sturen we een brief aan de
evaluatiecommissie met onze analyse waaraan dit verlies te wijten is.
Kern van deze brief is:
“Wat we misten is een wervend verhaal dat een wenkend perspectief schetst voor Nederland en
kiezers bindt. Natuurlijk, het ontbreekt niet aan de kwaliteit van plannen. Ons
verkiezingsprogramma is een geweldige set ideeën. Maar worden kiezers er ook enthousiast van?
Biedt het een wenkend perspectief? Zoeken we de motivatie voor deze plannen niet teveel in wat er
mis gaat, in crises en problemen?
Helaas stonden tijdens de verkiezingscampagne - en dan met name de optredens in de media – deze
geweldige ideeën niet centraal. Bij de uitleg en in debatten zagen we veel politiek met een kleine p:
focus op details, cijfers achter de komma’s, haarkloverij en politieke spelletjes. Natuurlijk, de vorm
waarin politici door de media worden gedwongen helpt daar ook niet bij.”
In het uiteindelijke verslag zien we deze inzichten opgenomen.
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Bijeenkomsten
Het bestuur organiseert meerdere ledenbijeenkomsten in 2021.
Zondagmiddag 24 januari 2021 een online nieuwjaarsbijeenkomst.
Daarbij hebben we Kauthar Bouchallikht als spreker. We leren haar graag beter kennen: wat
is haar visie voor een klimaatrechtvaardig Nederland? Wat is haar plan om polarisatie rond
klimaat tegen te gaan? Hoe inspireert haar geloof haar visie op klimaat?
Er zijn 38 deelnemers, plus een journalist.
Belangrijkste wat ze ons voorhoudt: Identiteit is gelaagd, bijvoorbeeld: je kunt goed met het
milieu omgaan omdat je moslim bent, niet omdat je een klimaatactivist bent.
Webinar De leugen regeert als nooit tevoren! op zaterdagochtend 24 april.
Rens Vliegenthart, hoogleraar Media en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam, gaat in op digitale campagnes van politieke partijen bij de afgelopen Kamerverkiezingen. In hoeverre worden kiezers in dit soort campagnes beïnvloed met sturende of zelfs onjuiste informatie? Op welke manier worden kiezers bereikt op sociale media en hoe zoeken
politieke partijen daarbij specifieke doelgroepen op met een op die groepen toegespitste
boodschap? De berichten op bijvoorbeeld facebook zijn voor anderen afgeschermd en partijen kunnen hier rechtstreeks contact zoeken met kiezers in plaats van gefilterd door de media. Welke verantwoordelijkheid hebben sociale mediaplatforms zelf om de verspreiding
van fake news op te sporen en tegen te gaan.
James Kennedy, hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van
Utrecht, beschouwt de actualiteit. Hoe betrouwbaar zijn onze politici? Spreken zij de waarheid als die hen uitkomt en gebruiken zij een leugentje om bestwil als instrument voor
machtsbehoud? Dit thema gaat terug tot de Griekse oudheid, maar is sinds de opkomst van
het populisme weer uiterst actueel. Transparantie, openheid, verantwoording, cancelcultuur
zijn de begrippen die het debat over de kwaliteit van het openbaar bestuur beheersen. Wat
waarheid is en wat een leugen verschilt per context en heeft ook totaal verschillende gevolgen. Terug te zien via https://www.youtube.com/watch?v=578ef12tRhQ&t=1s.
Het bestuur van De Linker Wang stuurt op 15 november een brief aan de Tweede Kamerfractie van GroenLinks met als onderwerp 2G, doe er niet aan mee.
Zie https://www.linkerwang.nl/CMS/wp-content/uploads/2021/11/Oproep-geen-2G.pdf.
Bij 2G gaat het er om dat je alleen toegang hebt tot horeca, musea e.d. als je gevaccineerd
bent of corona hebt gehad. Bij 3G is het daarnaast nog mogelijk om te zijn getest, bij 1G
moet iedereen vooraf worden getest.
Het bezwaar van het bestuur bestaat er uit dat we ons afvragen of waarden als ‘menswaardigheid’ en ‘gemeenschap’ niet worden geschonden. Daarbij raakt het ook aan het
grondrecht om zelf te beslissen over je eigen lichaam en ook het grondrecht om in vrijheid
deel te nemen aan de samenleving raakt besmet wanneer een deel van de bevolking wordt
belet in deelname aan het maatschappelijk verkeer.
Omdat de fractie het eveneens een belangrijk onderwerp vindt, vraagt het partijbestuur aan
ons om hierover een debat te organiseren. Dit vindt plaats op zaterdagavond 27 november,
voorafgaand aan de week waarin het onderwerp in de Tweede Kamer wordt besproken.
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GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld licht de positie van de Tweede Kamerfractie
toe.
Op 9 januari 2022 krijgt dit nog een vervolg door een door GL georganiseerd digitaal ledengesprek over coronamaatregelen.
Naar een waardegedreven, progressieve politiek
– het jubileumsymposium dat niet doorgaat
Het jaar 2021 staat vooral in het teken van het dertigjarig bestaan van ons blad en de stichting. We zijn druk met de voorbereidingen voor ons jubileumsymposium. Dit zou
plaatsvinden op zaterdag 13 november in het Stadsklooster in Utrecht, waarbij het eveneens
online te volgen zou zijn.
Donderdag 11 november is er een – tot dat moment – recordaantal van 16.364
coronabesmettingen. Er hangen ook nieuwe maatregelen in de lucht die mogelijk het
weekeinde van de 13e november al in gaan. Bovendien blijken in deze omstandigheden
twee sprekers niet te kunnen. Verschillende politieke partijen cancellen hun bijeenkomsten.
In een extra overleg besluit het bestuur het symposium uit te stellen, omdat we het niet
verantwoord vinden om het door te laten gaan. Het alternatief om het volledig online te
doen vinden we geen recht doen aan de sprekers, en beperkt ons ook in ons doel met het
symposium: verbinding en dialoog. Een fysieke bijeenkomst is bij uitstek een gelegenheid
om onze leden te ontmoeten. Om al die redenen besluiten we het uit te stellen naar het
voorjaar van 2022.
Op 16 november ontvangt het bestuur een mail van Corinne Ellemeet. Ze zou spreken op
ons symposium en hoewel dit is uitgesteld wil ze toch graag haar verhaal delen en hierover
binnen GroenLinks in gesprek gaan.
Het wordt gepubliceerd op de website van GroenLinks en ook in de ledennieuwsbrief van
18 november komt haar essay voor, ‘ter ere van het dertigjarige bestaan van werkgroep de
Linkerwang’.
https://groenlinks.nl/corinne-ellemeet-over-progressieve-politiek
Ze schrijft een inspirerend betoog dat politiek, naast vertrouwen en menswaardigheid, voor
haar ook draait politiek om gemeenschap. Dat progressieve politiek gaat om het aanpakken
van de grote opgaven van deze tijd en van de toekomst, waarbij het belangrijk is de oorzaken weg te nemen in plaats van symptomen te bestrijden. En: zonder een sociale agenda
geen groene agenda.
Progressieve politiek betekent blijven nadenken over nieuwe uitdagingen en dit vraagt om
moedige politiek.
Zo zijn er, ook in 2022, voldoende onderwerpen waarbij De Linker Wang een waardevolle
bijdrage kan leveren.
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