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Ben Paulides beschouwt de aanduiding ‘luis in de

pels’ als een geuzennaam.  ,,Als iedereen blij met me

was, zou er maar één partij in Wassenaar zijn”, zegt 

de uitgesproken lijsttrekker van DLW.

Hans Klippus

I
k ben een echte keuken-
prins”, zegt Ben Paulides.
,,Als ik kook, gaan we uit
eten.” Een kop koffie maken?
,,Dat gaat nog net.” 

Maar vindt hij zichzelf wel een
smaakmaker in de politiek? ,,Ja!”,
reageert hij met een brede lach. ,,Ik
zeg altijd wat ik vind. Ik behoor
niet tot het grauwe stemvee in de
gemeenteraad, dat allerlei afwe-
gingen maakt om maar een zo’n
goed mogelijke indruk te maken.”

Hij wijst op de recente kwestie
met voormalig burgemeester Jan
Hoekema, waardoor Wassenaar
weer eens negatief in het nieuws
kwam. ,,Geef nou echt opening
van zaken”, vindt Paulides. ,,Daar
hebben de inwoners recht op. Het

gaat wel om gemeenschapsgeld.
Maar ze blijven met z’n allen op de
deksel van de beerput zitten.”

Nee, hij zou zich geen Don Qui-
chot van de Wassenaarse politiek
willen noemen. ,,Ik voel me zeker
geen roepende in de woestijn. Ik
krijg vaak van mensen bij de ge-
meente anoniem geheime stukken
toegestopt. Toen ik laatst op va-
kantie was geweest, waren er

ambtenaren die vroegen of er iets
met me aan de hand was. Ze had-
den mijn tweets gemist. ‘Door jou
horen we nog weleens wat’.”

Kijk naar de kandidatenlijst van
Democratische Liberalen Wasse-
naar (DLW), zegt hij. Daar staan
negentien namen op. ,,Ik heb er
niets voor hoeven doen”, zegt Pau-
lides met trots. ,,De mensen heb-
ben zichzelf aangediend.  Bijna ie-
dereen heeft een titel, soms zelfs
twee of drie.”

Op de opmerking dat er zeker
ook veel mensen in Wassenaar
rondlopen die het niet in hem zien
zitten en waarschijnlijk zelfs een
hekel aan hem hebben, zegt Pauli-
des, grijnzend: ,,Als iedereen blij
met me was, zou er maar één partij
in Wassenaar zijn.” Een journalist
van deze krant noemde hem ooit
de ‘luis in de pels’.  ,,Dat  be-
schouw ik als een geuzennaam.”

Schijnheilig
Er was een tijd dat er mensen in de
gemeenteraad niet met hem spra-
ken. ,,Hoekema, bijvoorbeeld. Die
liep me straal voorbij. Zijn opvol-
ger, Aptroot, zeurde altijd over me,
hoorde ik. Maar in de raad kwam
hij altijd netjes een hand geven.
Schijnheilig. Ik weet niet wat ik
liever heb.”

Hij is niet vies van overdrijven.
Zegt bijvoorbeeld voor volgende
maand een reële hoop op een
oogst van vijf à zeven zetels te
hebben. Wel heel optimistisch
voor iemand die nu een eenmans-
fractie bestiert. ,,De mensen zul-
len me voor gek verklaren, maar ik
sluit niets uit.”

Paulides (64) werd gebo-
ren in Den Haag. Op zijn

zesde verhuisde hij met zijn ou-
ders naar Wassenaar. Zijn vader
had een technische groothandel.
Ben kwam in dezelfde branche te-
recht en reisde de hele wereld
over. Bijna 25 jaar was hij uit Was-
senaar weg, maar hij woont er
sinds 2003 weer. Samen met oude
jeugdliefde Anly de Jong. Ze run-

den onder meer een woon-
decoratiewinkel.

Als bekende ondernemer werd
hij in 2010 door de VVD gevraagd
voor de lokale politiek. Hij kwam
op voorkeursstemmen in de ge-
meenteraad. Hij raakte in conflict
met de VVD, werd zelf geroyeerd
als lid, en scheidde zich af, met de
Democratische Liberalen Wasse-
naar. ,,Ik vond de liberalen van de
VVD niet echt democratisch.
Mooie naam, toch?”

‘Ik behoor

niet tot het

stemvee’

Ik vond de

liberalen van de

VVD niet echt

democratisch
—Ben Paulides
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� De met magnetische souvenirs behangen deur van zijn ijskast in

zijn keuken openen, dat lukt Ben Paulides nog wel. FOTO FRANK JANSEN

STANDPUNTEN

DLW acht een fusie van Wasse-

naar met een andere gemeente

niet nodig en ‘zelfs onwenselijk’.

Er moeten dan wel keuzes wor-

den gemaakt, stelt lijsttrekker

Paulides. ,,Wassenaar moet niet

in alles nummer één willen zijn en

sommige dingen niet zelf doen.”

Dat betekent bijvoorbeeld niet

dat DLW Theater Warenar wil

zien verdwijnen. Integendeel.

,,Het hebben van een

theater hoort bij een ge-

meente als Wassenaar”,

aldus Paulides.

Ook belangrijk vindt DLW dat wat

mobiliteit en verkeer betreft de

inwoners gevrijwaard zijn van

overlast. ‘Geen sluipverkeer, een

bereikbaar Kerkehout, een goed

bereikbaar centrum, een goed

bereikbaar Maaldrift en onder-

tunneling van de Rijks-

straatweg’ is volgens

het verkiezingsprogramma

het streven.

DLW stelt dat ‘onze’ inwoners op

de eerste plaats dienen te

komen. ‘We komen op voor de

belangen van alle Wassenaar-

ders. Elke Wassenaarder verdient

het om in Wassenaar te kunnen

blijven wonen.’ 

LIEVELINGSETEN

POLITIEKE TERM

Oeps!
Nu het eind
van de college-
periode na-
dert, zijn coa-
litiepolitici
opvallend
openhartig
over de sa-
menwerking.
Neem Den
Haag: ‘veteraan’ Rabin Baldew-
singh spreekt in zijn afscheids-
interview ronduit over de
slechte samenwerking in de
vijfpartijencoalitie: ,,Het is echt
een hell of a job. Het is praten,
praten en praten tot iedereen op
één lijn zit. We wilden die ach-
terkamertjes niet, maar ik heb
nog nooit zoveel overlegd als
deze periode.’’ 
Oeps: met één uitspraak van de
vertrekkende wethouder wordt
een veelgeprezen verdienste
van dit college - de overlegcul-
tuur van de Haagse Kracht - van
tafel geveegd. 

-Verkiezingsdebat Laak: van-

avond van half acht tot half tien

gaan lijsttrekkers in debat over

thema’s die spelen in Laak.

Adres: Laak Theater, Ferrand-

weg 4-T.

-Wat vinden de lijsttrekkers van

thema’s als mobiliteit en werk en

inkomen? kijk op ad.nl/stem-

tram voor debatten tussen par-

tijleiders.

Verkiezingskoorts. Zoals bij

een sterke griepgolf voel je deze

koorts ook al een tijdje aanko-

men. De toon van het debat

wordt langzaam maar zeker fel-

ler, het incasseringsvermogen

van politici neemt af, het aantal

twitterfitties neemt toe. Hoe

dichterbij de stembusgang van

21 maart - hoe hoger de koorts. 

En de symptomen zijn legio: be-

halve dat ze prikkelbaar zijn, krij-

gen de lijsttrekkers enorme gel-

dings- en zendingsdrang: elk

voorstel wordt een ‘deltaplan’,

voor iedere klacht wordt een

speciaal ‘meldpunt’ geopend.

Artsen schrijven trouwens niks

voor bij deze koorts: na 21 maart

houdt het vrijwel vanzelf op.   

AGENDA

Wat eten betreft doe

je Ben Paulides het

meeste plezier met

een Indische rijstta-

fel. ,,Dat was als kind

al zo”, vertelt hij. ,,Als

je jarig was, mocht je

zeggen wat je die

dag wilde eten. Mijn

broertjes kozen

patat, kip en appel-

moes, maar ik vroeg

altijd om een rijstta-

fel van Het Verre

Oosten.”

Zijn partner Anly

leerde Indisch koken

van haar moeder, die

het weer van be-

vriende Indonesiërs

had in de tijd dat het

gezin in Australië

woonde. Paulides:

,,Een uitgebreide

rijsttafel doen we bij

bijzondere gelegen-

heden, maar we eten

toch wel één keer in

de week iets In-

disch.”


