
Ingezonden brief voor plaatsing in AD Haagsche Courant 
 
Geachte redactie, 
 
In uw artikel “Kritische man gearresteerd bij vergadering” (AD Haagsche Courant, 22-10-10) zijn 
de feiten ernstig vertekend weergegeven: 
 
(1) Het betrof een vergadering van huurdersvereniging ABo en niet van WijWonen. 
(2) De kritiek betrof met name het fundamenteel onstatutaire karakter van de algemene 
ledenvergadering. Op een vijftiental punten was ernstig strijd met de verenigingsstatuten. 
(3) Ik wilde de aanwezige ABo-leden vooraf wijzen op hun aansprakelijkheid voor het 
onrechtmatig houden van een ledenvergadering. De instemming van dertig aanwezigen maakt de 
bijeenkomst nog geen algemene ledenvergadering, wanneer duizenden leden niet zijn uitgenodigd. 
(4) Het bestuur heeft mij als voorzitter van bewonerscommissie Renswoude 2 bij voorbaat en 
herhaaldelijk het spreekrecht proberen te ontzeggen. 
(5) Het uiten van de bewuste kritiek is stelselmatig door het bestuur gedwarsboomd. 
(6) Het ABo-bestuur was tijdens de vergadering niet bevoegd. 
(7) Ik weigerde plaats te nemen voordat ik de gelegenheid zou krijgen om vooraf aan de 
vergadering mijn kritiek te uiten. 
(8) Ten onrechte suggereert uw journaliste dat ik gearresteerd zou zijn na de bewuste kritiek geuit te 
hebben. De arrestatie vond nota bene plaats vooraf aan de meningsuiting. 
(9) Dit is de derde keer dat de politie Haaglanden mij ernstig belemmert bij het normaal uitoefenen 
van mijn vrijheid van meningsuiting in het kader van het democratische debat, door me oneigenlijk 
en onrechtmatig te verwijderen (ondermeer uit het openbare kantoor van woningcorporatie Duwo). 
(10) Het achterliggende conflict betreft de dreigende huisuitzetting van duizenden reguliere 
huurders in de Randstad om plaats te maken voor studenten. Het ABo-bestuur spant samen met 
woningcorporatie Duwo tegen niet-student huurders ten gunste van woningzoekende studenten. 
De huurdersvereniging behoort echter op te komen voor álle huurders. 
(11) Ik word breed gezien als aanvoerder van het verzet tegen de huisuitzettingen. 
(12) Begin dit jaar heb ik mijn ABo-lidmaatschap opgezegd vanwege het stelselmatig 
disfunctioneren van de huurdersvereniging, met name de onrechtmatige machtsovername door 
studentenvakbond VSSD en gemeenteraadspartij STIP – en het samenspannen met Duwo – tegen 
de eigen leden met reguliere huurcontracten en voor de afbraak van de huurbescherming. 
(13) Alles draait om de eigen studenten-achterban. ABo is niet langer voor en door alle huurders. 
ABo ondermijnt de landelijke huurbescherming. ABo’s motto WijWonen is een eufemisme voor 
“eigen volk eerst”. Geen wonder dat ABo afglijdt tot machtspolitiek, fysieke dwang en censureren 
van het vrije woord. 
 
Meer informatie: 
www.campuscontract.com 
www.campuscontract.com/abocrisis/inbreng_ABoALV_201010.pdf 
 
Hoogachtend, 
 
Hans Talmon 
voorzitter BC Renswoude 2 
 
 
Bewonerscommissie Renswoude 2 
Hans Talmon, voorzitter 
Clara van Sparwoudestraat 120 
2612 RW Delft 
 
telefoon: 015-2138265 
info@campuscontract.com              26-10-10 


