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Cultuurliberalen

Op Facebook en Twitter voert (extreem)rechts al jaren een lobby tegen wat zij noemen de ‘cultuurmarxisten’. Ze
stellen het voor alsof marxisten alle media, theaters en onderwijsinstellingen beheersen en daarmee proberen de
samenleving in een linkse greep te houden. Deze ideeën worden op de sociale media gretig gesteund door De
Telegraaf en mensen zoals Wierd Duk, Joost Niemöller en Patrick Simons.
Afgezien nog van het feit dat De Telegraaf zelf een voorbeeld is dat kranten lang niet allemaal door links geredigeerd
worden, zijn ook ons eigen Tiliander en Den Boogaard toch bepaald geen marxistische bolwerken te noemen.
De afgelopen tijd zaten in het theaterbestuur landelijk CDA-prominent Sylvester Eijffinger en ondernemer Rob
Mallens, die actief is in de lokale VVD-afdeling. Een Moergestelnaar voor het bestuur ontbrak nog, maar onder het
wethouderschap van VVD’ster Ina Batenburg werd eind 2017, enkele maanden voor de nieuwe raadsverkiezingen,
alsnog iemand gevonden: Albert van der Wijk. En u raadt het al: ook ondernemer Van der Wijk was actief in de lokale
VVD-afdeling. Ten slotte kwam na de raadsverkiezingen van 2018 oud-wethouder Ina Batenburg (die de theaters in
de portefeuille had en de geldkraan naar Tiliander open zette) zelf ook nog eens de gelederen van het
theaterbestuur versterken.
Het begint er in Oisterwijk dus meer op te lijken dat onze theaters beheerst worden door ‘cultuurliberalen’. En die
‘cultuurliberalen’ hebben in het verleden ook de trol Miranda Koster beschermd.
Toen eind juli 2017 vanuit Oisterwijk Nieuws aan de gemeente werd gemeld dat een mail van ‘Miranda Koster ‘ werd
ondertekend met de naam van het raadslid Patrick Simons, kwam deze informatie op het gemeentekantoor terecht
bij loco-burgemeester Ina Batenburg, omdat de burgemeester op dat moment met vakantie was. Zij besloot niks met
de gegevens van Oisterwijk Nieuws te doen en ze verzuimde ook het presidium te informeren. Wel gaf ze een
verklaring aan het Brabants Dagblad en stelde daarin dat ‘het niet duidelijk was dat dit een raadskwestie zou
worden’. Haar lakei en vicefractievoorzitter van de VVD Anton van Tuyl vulde aan ‘omdat het op dat moment
ons nog aan de nodige kennis ontbrak’. Wel werd in opdracht van gemeentesecretaris Ineke Depmann door de
afdeling communicatie van de gemeente een bericht aan het Brabants Dagblad gestuurd waarin gesteld werd dat de
mededelingen van Oisterwijk Nieuws voor de gemeente geen aanleiding vormden een onderzoek te doen naar
eventuele betrokkenheid van raadslid Patrick Simons bij de Facebook-account ‘Miranda Koster’. Dankzij Ruud van de
Ven (fractievoorzitter AB) was echter diezelfde dag het presidium bijeen geroepen en die hadden juist besloten de
burgemeester te vragen een onderzoek in te stellen naar de achtergrond van de zaak ‘Miranda Koster’ omdat het
mogelijk de integriteit van de raad aantast. Ook de VVD was binnen het presidium daarmee akkoord gegaan. Maar

nog voor het persbericht van het presidium de pers kon bereiken bleken VVD’er Van Tuyl, wethouder Batenburg en
gemeentesecretaris Depmann dus al een geheel eigen uitleg aan het Brabants Dagblad te hebben gegeven waarin
het niet reageren van loco-burgemeester Batenburg en het gemeentebestuur gelegitimeerd werd. Feitelijk werd
daarmee het presidium en de gemeenteraad in zijn hemd gezet door de ‘cultuurliberalen’ van Oisterwijk. Diezelfde
‘cultuurliberalen’ die Patrick Simons nu weer in genade hebben aangenomen als manusje van alles.
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