
KOFFIE DRINKEN

Deze documentatie gaat over de grote negatieve publiciteit rondom de Lijsttrekker Liane den
Haan en de nummer 3 Ellen Verkoelen. Deze publiciteit heeft grote invloed gehad op de
verkiezingsuitslag.

Waarom werd het conflict niet onmiddellijk beëindigd? Wat deed het Hoofdbestuur er aan?
Het Hoofdbestuur hecht eraan hier uitgebreid op te reageren.
Het Hoofdbestuur heeft er echt alles aan gedaan om nadelige publiciteit te beperken. Het
wilde direct een foto van beide betrokkenen, koffie drinkend en het conflict was afgedaan.
Door lijsttrekker Liane den Haan werd dit ondanks de vele pogingen onmogelijk gemaakt.
Ook zegde zij een na de verkiezingsdag gemaakte afspraak af.
Dat betekent dat ook aan de vele activiteiten van het HB geen ruchtbaarheid werd gegeven.
Dat zou opnieuw nadelige publiciteit gegeven  hebben.
Naast vele gesprekken en telefoontjes deden we het volgende schriftelijk. De schriftelijke
feiten.

ELLEN VERKOELEN.

De nummer drie op de kandidatenlijst Ellen Verkoelen leverde op vrijdag 26 februari in het
tv-programma Nieuwsuur persoonlijke kritiek op lijsttrekker Liane den Haan.
Direct daarna op 27 februari stuurde partijvoorzitter Jan Nagel  een email naar Ellen.
“De uitzending van Nieuwsuur gisteravond heeft een juist weer wat stijgende 50PLUS
behoorlijk wat negatieve publiciteit opgeleverd. Jouw uitspraken hebben daartoe
bijgedragen.
Dit schaadt de partij. Ik vraag je met klem dit niet meer te doen. We rekenen op je.” Dit werd
ook telefonisch ondersteund.
Op woensdag 10 maart, een week voor de verkiezingen, verscheen er o.a. op Teletekst
pagina 105 een bericht: “Opnieuw onenigheid 50PLUS”. Daarin meldt Ellen Verkoelen dat de
lijsttrekker geen tijd voor haar heeft om koffie te drinken.
De partijvoorzitter stuurt haar direct op 10 maart opnieuw een email: “We verliezen
waanzinnig veel leden en stemmen. Dit moet stoppen. Ik vroeg je dit al eerder. Daarom
dringend. Nu geen verder commentaar, de partij gaat kapot. Als voorzitter heb ik ook met
Liane gesproken”.
Op 11 maart vraagt Ellen Verkoelen per mail aan het HB een persbericht uit te geven met de
strekking:
“Maak duidelijk dat Liane den Haan niet zomaar een verkiezingsprogramma kan
herschrijven en niet publiekelijk een oproep kan doen aan de nummer drie op te stappen”.
Op 11 maart stuurt de partijvoorzitter Ellen opnieuw een bericht:
“Ik roep alle partijen op te stoppen met voor de partij schadelijke verklaringen.
Ik doe een beroep op de lijsttrekker bruggen te slaan en op jou om elke schadelijke uitlating
te stoppen.
Het gaat om grotere belangen zoals het gigantische ledenverlies en de derde zetel die we
waarschijnlijk niet gaan halen.
Het Hoofdbestuur laat zeker niet over zich lopen maar zorgt wel dat deze smerige olievlek
zich publiekelijk niet nog eens verder uitbreidt”.
Resultaat: voor zover bij het HB bekend zijn er daarna van Ellen geen publiekelijke
verklaringen meer gekomen.



LIANE DEN HAAN

In dit verband willen wij slechts kort melden dat een door de lijsttrekker in februari op de
website aangebrachte wijziging/toevoeging in het door de Ledenvergadering
12 december 2020 vastgestelde verkiezingsprogramma door het HB zonder ruchtbaarheid
hieraan te geven werd hersteld.
Op 26 februari schreef de partijvoorzitter haar het volgende media-advies voor de uitzending
Nieuwsuur:
“Radio of Nieuwsuur: absoluut niet ingaan op ruzie. Direct afkappen, onderbreken. Voor het
eerst stijgen we weer in de peilingen”.
Na de publiciteit over de ruzie met Ellen Verkoelen drong het HB aan op het met spoed
publiekelijk samen koffie drinken.
Op woensdag 10 maart schreef partijvoorzitter Jan Nagel aan Liane:
“Ik heb Ellen vanavond nogmaals gemaand nu te stoppen met berichten. Trek je er niks van
aan. Niet op reageren. Opkomen voor de ouderen!”
Op donderdag 11 maart schreef de partijvoorzitter aan Liane:
“Van diverse kanten wordt geadviseerd de kwestie met Ellen vandaag nog op te lossen. In
het partijbelang maar ook is het goed voor jou. Even bellen?”.
Net als Ellen vroeg ook Liane om publieke acties van het HB. Op 11 maart antwoordde de
partijvoorzitter:
“ Acties door mij gaan niet in het openbaar. Dat is contraproductief en een gevaar voor
nieuwe publiciteit.
Anders dan je zei heeft Ellen vandaag over dit onderwerp en/of lijsttrekker geen berichten
meer verzonden”.
In dezelfde mail schrijft de partijvoorzitter:
“Er moet zo snel mogelijk een eind komen aan het conflict tussen jou en Ellen. De oplossing
ligt binnen handbereik.
Zorg als bindende lijsttrekker dat het morgen uit de wereld is. De gigantische schade die
door dit conflict is aangericht, moet verder beperkt worden.”
Opnieuw werd aan de lijsttrekker gevraagd snel even bij elkaar te komen. Foto en de zaak is
uit de wereld.
Liane weigerde dit en zei geen tijd te hebben voor de verkiezingen.
Op vrijdag 12 maart schrijft de partijvoorzitter aan Liane:
“Ik vraag jou als politiek leider met klem in eensgezindheid bij elkaar te komen en geen
tweespalt te veroorzaken.
In het partijbelang dat wij samen moeten dienen.”
Na de verkiezingsuitslag op 17 maart zegde Liane de gemaakte afspraak koffie drinken af
omdat volgens haar Ellen verantwoordelijk was voor “zetelverlies en verlies banen van de
fractiemedewerkers”.
Omdat Liane ook weigerde voor de Ledenvergadering op 8 mei met de Eerste Kamerfractie
te vergaderen en evenmin de  Hoofdbestuursvergaderingen wilde bijwonen, vond  het HB
het niet zinvol nog verdere pogingen te ondernemen.


