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Van de redactie 
 

  
 
Door Gerrit Schinkel 
 
Zo, daar is ie weer, de eerste editie van Gouds Rood van 2020. In deze 
editie zijn weer interessante bijdragen van betrokken partijleden te lezen. 
En we hopen op onze ALV partijvoorzitter Nelleke Vedelaar te begroeten, 
 
De volgende editie van Gouds Rood zal verschijnen in juni 2020. Heeft u 
iets interessants te melden dat ook in ons ‘clubblad’ geplaatst zou kunnen 
worden, laat u zich er dan niet van weerhouden dit te mailen naar de 
redactie. 
 
 
 
 

 

 

Van de voorzitter 
 

  
 
Door Joost van Lier 
 
 
Daar waar de landelijke PvdA in mijn ogen een beetje afwezig is in actuele 
debatten, zoals over de woningnood, klimaat en integratie geldt dat de 
Goudse PvdA-fractie zich na twee jaar nog steeds blijft profileren. Sophie 
is op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau actief met onder meer 
het door haar omarmde onderwerp: schaamte-armoede. Op diverse 
onderwerpen laat onze fractie meer dan eens haar stem horen. Naast 
diverse moties en amendementen over lokale onderwerpen in de vorige 
raadscyclus sprongen de schriftelijke vragen over de bedreigingen aan het 
adres van islamitische gebedshuizen het meest in het oog. Het trok niet 
de meeste media-aandacht maar het is belangrijk om dergelijke 
bedreigingen op z’n tijd te blijven adresseren, want het mag niet gewoon 
worden om bedreigd te worden!  
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Ook organiseerden we samen met de GroenLinks, SP en Partij voor de 
Dieren de Goudse Klimaat-battle. Het team dat de klimaatverandering 
ontkende heeft de battle gewonnen. Deze politieke avond werd 
georganiseerd door de vier progressieve partijen. Maar we kunnen 
zeggen dat onze fractie de aanvoering heeft verzorgd en in het bijzonder 
Mohammed. Ik wil de organisatoren hartelijk danken voor deze mooie 
avond.  
 
Vanaf deze plek wil ik ook terugkijken op een zeer geslaagde 
nieuwjaarsbijeenkomst. Soms wordt gezegd dat politiek helemaal niet 
gezellig is, maar ik denk dat we het tegendeel bewezen hebben. Naast 
onze eigen leden, waren leden van andere partijen aanwezig. Ook onze 
nieuwe burgemeester Pieter Verhoeve, die zijn ketting aflegde en een 
biertje meedronk, deed fanatiek mee aan de quiz. Na de quiz een mooi 
geïmproviseerd verhaal van de burgemeester en speeches van mij als 
voorzitter, Mohammed Mohandis als fractievoorzitter en Rogier Tetteroo 
als wethouder. Kortom wat ons betreft een geslaagde avond.  
 
De komende periode staan er interessante en leuke activiteiten op de 
planning. Zo gaan we 13 maart met elkaar in debat tijdens een politiek 
café over de jeugdzorg. Waarna de maandag erop (16 maart) de 
Algemene Leden Vergadering plaats vindt. Tijdens deze bijeenkomst zal 
Nelleke Vedelaar, voorzitter van de PvdA, haar opwachting maken. 
Voorafgaand aan de ALV gaan we met Nelleke op werkbezoek en tijdens 
de ALV kunnen alle leden met haar in discussie. 
 
Wat we tijdens de ALV ook moeten doen is de jaarrekening over 2019 
goedkeuren. Half februari komt de kascontrolecommissie bij elkaar en 
doet hierover verslag tijdens de ALV. Wat ook op de agenda staat is de 
herbenoeming van Bram van Welie. Bram is op dit moment algemeen 
bestuurslid en zou graag deze functie blijven bekleden.  
 
Kortom, we hopen jullie de komende tijd allen te mogen verwelkomen.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
 
Joost van Lier 
Voorzitter PvdA Gouda 
 



 

 5 

.                                                              

 

 

Uitnodiging ALV dd. 16 maart 2020 
 

  
 
Datum 

 
Maandag 16 maart 2020 

Plaats Buurthuis De Speelwinkel,  
Raam 60-62  

Tijd 20.00 uur 
  

 
 

AGENDA 
 

 Opening door voorzitter  

 Vaststelling agenda  

 Introductie en korte inleiding door Nelleke Vedelaar  

 Discussie met Nelleke Vedelaar  

 Vaststelling jaarrekening 2019  

o Verslag door voorzitter/penningmeester  

o Verslag door kascontrolecommissie  

o Decharge door ALV. 

 Herverkiezing Bram van Welie  

 Rondvraag  

 Afsluiting door voorzitter 
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Gendersensitief beleid is ook in 
Gouda hard nodig 

 

  
 
Door Sophie Heesen, raadslid 
 

Toen ik de mogelijkheid had om de politiek in te gaan in Gouda heb ik 
geen moment gewacht. Ik schreef een brief met mijn motivatie waarom ik 
op de lijst wilde, en nee: niet op een lage plek, ik zei :,,zo hoog mogelijk”. 
Zonder enige ervaring en diploma’s gooide ik mezelf in een kooi. Een kooi 
die dichtzat en waar politici vaak elkaar het leven zuur maakten: ook in 
Gouda, ook in de lokale politiek. Ik vind dat politiek toegankelijk moet zijn, 
maar ook beleid en de wetgeving. De wetten en regels die worden 
gemaakt gelden voor ons allen, dus moeten die ook duidelijk zijn voor 
iedereen en niet alleen voor hooggeleerde mannen.  
  
Mijn fractie bestaat uit een mannelijke fractievoorzitter en twee mannelijke 
raadsleden en ik als achttienjarige had de gemiddelde leeftijd behoorlijk 
omlaag gegooid. Mijn wens en behoefte was om iets te betekenen voor 
kinderen en jongeren in Gouda en daarom koos ik voor de gemeente-
politiek. Mijn speerpunten zijn: meer leerplekken wat leidt tot meer 
diploma’s die behaald worden, meer en beter LHBTI-beleid, toegankelijke 
evenementen behouden en armoede tegengaan. Ik kom van het vmbo en 
heb daarna mijn havodiploma behaald. Ik studeer nu HBO Bestuurskunde/ 
Overheidsmanagement in Den Haag en ik zit in studiejaar 1.  
  
Het is 2020 en wij zijn hier allemaal gekomen om te praten over 
gemeentepolitiek en gender-stereotypering. Vrouwen doen minder mee in 
de gemeentepolitiek en daarnaast krijgen wij als vrouwen vaak te maken 
met genderstereotypering.  
  
Opmerkingen als “meisje” heb ik vaak gehoord. Niet dat ik per sé heel oud 
en grijs ben, maar ik ben wel een volwassen vrouw die zich even goed 
inzet voor de Gouwenaars als een man. Ook de opmerking “ben je wel 
ervaren genoeg” heb ik vaak gehoord. Nee is mijn antwoord, maar ik 
probeer, ik leer, ik wil en hoop dat ik op een dag heel veel ervaring heb om 
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mij in te zetten voor een groter geheel. Maar de opmerking: “Je hebt geen 
levenservaring als jong meisje” heeft mij wel geraakt. Een opmerking als 
“Je komt uit een ei”, is zo’n voorbeeld hiervan. Hieruit kan ik iets opmaken: 
gender-stereotypering, de focus op de rolverdeling van man en vrouw, 
komt niet alleen voor op de basisschool waarin jonge meisjes leren dat het 
spelen met poppen juist is en dat jonge jongetjes stoere auto’s moeten 
aanschaffen om te kunnen voorzien in een genderrol. Deze norm is 
schadelijk: niet alleen voor vrouwen, maar de gehele samenleving. 
Wanneer mensen zich maximaal kunnen ontplooien en gelukkig zijn is dit 
goed voor het welzijn en de welvaart.  
Kortom: gender-stereotypering komt juist voor in de politiek. Zolang deze 
norm blijft leven, kunnen vrouwen minder participeren in het maken van 
beleid en meedoen in de politieke besluitvorming van de hedendaagse 
maatschappij. Pijnlijk, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
wanneer vrouwen een plek krijgen in de politiek is er meer aandacht voor 
zorg, onderwijs, participatie, armoede, mensenrechten en het feminisme. 
Hierdoor krijgen vooral de allerarmsten de kans om mee te doen en 
kunnen zij stijgen in de beroepsladder.  
  
Maar wacht eens even, zijn de vrouwen wel goed vertegenwoordigd? 
“Een langzame, maar gestage weg naar de top voor de vrouwen” las ik in 
een document over vrouwen in de politiek van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid. Het valt mij ook direct op dat vrouwen wel meer 
meedoen, maar dat er heel vaak geen wederzijdse wisselwerking is. 
Vrouwen staan namelijk aan de zijlijn in informele netwerken. De 
sociologie zou dit een old boys network noemen en helaas maak ik dit ook 
van dichtbij mee.  
  
In Gouda hebben we 12 partijen waarvan er maar 3 een vrouw als 
fratrievoorzitter hebben. Toevallig zijn deze 3 fractievoorzitters die niet in 
de coalitie zitten en 2 partijen die maar beiden 1 zetels van de 35 
raadszetels bezitten. Tijdens een presidiumvergadering gaat het om de 
agendavorming, een formele bijeenkomst waarin fractievoorzitters met 
elkaar gaan discussiëren welk onderwerp hoog op de politieke agenda zal 
staan. Hieruit kan ik opmaken dat de machtsverhoudingen intern nog 
schever zijn en dat vrouwen dus aan de zijlijn staan. Genderevenwicht, 
40% vrouw, 60% man is niet bereikt: van gendergelijkheid is nu al 
helemaal geen sprake: 50%-50%- verhouding. Vrouwen in Gouda zijn niet 
goed vertegenwoordigd. Uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt 
dat vrouwen niet tevreden zijn: de helft van alle vrouwen ( 51% ) vindt dat 
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vrouwen onvoldoende vertegenwoordigd zijn en een derde van de 
mannen vindt dat er teveel mannen in de politiek zitten.  
  
“Maar meisje, wat doe jij dan in de politiek?”, terugkomend op de gender-
stereotypering: uit het rapport van het Europees Instituut voor 
Gendergelijkheid blijkt ook dat deze stereotypering leidt tot het 
verhinderen dat vrouwen topposities bekleden. Als we aan de politiek 
denken, zien we een Mark Rutte of een Frans Timmermans, maar geen 
vrouw. We zien te weinig vrouwen die topfuncties bekleden in 
coalitiepartijen. We zien dat er te weinig leiderschapsfuncties worden 
vervuld door vrouwen. Kenmerken als dominant, rationeel en assertiviteit 
worden te vaak gekoppeld aan mannen, alsof ik als vrouw niet dominant 
mag zijn? Er zijn zelfs in Nederland politieke partijen die het modern 
feminisme zien als bedreiging en vrouwen het liefst in de keuken zien.  
  
Gender-stereotypering in de vorm van bejegening komt vaak voor, maar 
ook in beleid, regelgeving en wetgeving... Ik wil in Gouda vragen gaan 
stellen of het sportbeleid ook vooral de Goudse meiden helpt met 
beweging en ontwikkeling, of dat de subsidies voornamelijk gericht zijn op 
de mannen in de Goudse samenleving. Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor sportbeleid. Hoe is het sportbudget in gemeenten in de praktijk 
verdeeld naar m/v? Uit het onderzoek bleek dat in alle gemeenten in 
verhouding meer geld wordt besteed aan sportfaciliteiten voor mannen 
dan voor vrouwen (Almere: 64%, Heerhugowaard: 55%, Alkmaar: 54%, 
Groningen: 58%, Tiel: 56%, en Tilburg: 57%)16. Uiteraard is dit geen 
bewuste verdeelsleutel, maar het resultaat van een budgettering waarin 
vooraf geen rekening is gehouden met gender. In de praktijk blijkt de 
investering dan ongelijk uit te werken.  
  
Onderzoek naar vrijetijdsbesteding toont aan dat vrouwen in Nederland 
minder vrije tijd hebben dan mannen, en dat ze deze vrije tijd in kleinere 
aaneengesloten tijdseenheden hebben. Hun vrije tijd wordt vaker 
onderbroken door zorgtaken zoals kinderzorg en huishouden, wat 
sportdeelname bemoeilijkt. Het is dan ook belangrijk niet alleen in te 
zetten op een eerlijke verdeling van sportbudget naar m/v, maar ook 
aandacht te besteden aan dergelijke onderliggende mechanismen en 
samenwerking te zoeken met arbeid-en-zorgbeleid. 
  
Kortom: we moeten samen stereotypering tegengaan om ervoor te zorgen 
dat vrouwen echt kunnen meedoen in de politiek, of dit nu in een 
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commissie is in een dorpje in Groningen of in de gemeente Den Haag. 
Ons beleid moet ook vriendelijk zijn voor vrouwen: vrouwen moeten ook 
kunnen sporten. Participatie van vrouwen in de politiek is niet alleen maar 
democratischer, het is een mensenrecht en nodig om op te komen voor de 
belangen van vrouwen.  
  
 

 

 

 

Jean Jaurès 
 

  
 
Door Peter van Diesen 
 

"Ik wil jullie graag iets vertellen over één van mijn helden, de voormalige 
leider van de Franse socialisten Jean Jaurès. Hij werd geboren in een 
middenklasse-gezin in september 1859 in Castres (Zuid-Frankrijk). Jaurès 
volgde een opleiding als onderwijzer en was ook een aantal jaren als 
zodanig werkzaam. Maar al spoedig werd hij geconfronteerd met de 
armoede van de opkomende arbeidersklasse in zijn district en, zoals zou 
blijken, in de hele westerse wereld. Hij besloot tot een carrière als politicus 
en werd in 1885, mede door zijn alom geroemde redenaarstalent, 
gekozen als jongste lid ooit van het Franse parlement.  

De eerste grote zaak waar Jaurès zich mee bemoeide, was de massale 
staking van mijnwerkers en glasblazers van Carmaux, niet ver van zijn 
geboortegrond. Wat hem met name tegen de borst stuitte, was dat de 
werkgevers niet in wilden gaan op de eis van politieke organisatie; de 
stakers werden buitengesloten en vervangen door werkwilligen die 
daardoor de staking braken. Jaurès kreeg gedaan dat sommigen weer 
toegelaten werden, maar over het algemeen was de staking geen succes.  

Jaurès bemoeide zich ook actief met de zaak van kapitein Alfred Dreyfus, 
die ten onrechte van spionage voor de Duitsers was beschuldigd. Samen 
met andere intellectuelen, zoals Emile Zola, kreeg Jaurès gedaan dat 
Dreyfus in ere werd hersteld en in de Eerste Wereldoorlog in het Franse 
leger vocht. De kwestie verdeelde echter de Franse politiek tot op het bot.  
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Een ander bewonderenswaardig aspect van Jaurès was dat hij het 
internationalisme van de arbeiders uiterst serieus nam. Samen met 
andere prominente socialisten, zoals de Duitser Karl Liebknecht (over wie 
meer in een toekomstige GR), probeerde hij de komende oorlog te 
voorkomen, omdat zij van mening waren dat deze oorlog slechts de 
kapitalisten zou dienen.  

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, 31 juli 1914, werd Jaurès 
vermoord door een Franse nationalist die van mening was dat Jaurès de 
Franse belangen verkwanselde. Typerend voor de verdeeldheid in het 
land was het feit dat de moordenaar na de oorlog is vrijgesproken. Zijn 
daad voorkwam dat Jaurès, op dat moment 55 jaar oud, getuige zou zijn 
geweest van het feit dat miljoenen arbeiders, aan alle zijden van het front, 
werden gedood in een oorlog die inderdaad niet de hunne was.  

Natuurlijk, Jaurès leefde in een andere tijd dan de onze. Maar zijn streven 
naar sociale rechtvaardigheid en vrede is nog altijd even actueel. Zo 
schreef hij in 1904: "De hoogste inspanning van het internationale 
proletariaat is het verenigen van alle volkeren in algemene sociale 
gerechtigheid. […] Aan deze realisatie van menselijkheid werken alle 
socialisten".  

Ik wil graag eindigen met een citaat uit het lied van Jacques Brel 
"Pourquoi ont-ils tué Jaurès?" (Waarom hebben ze Jaurès vermoord?": 
"Quelle vie ont eu nos grand-parents, entre l'absinthe et les grand-
messes? Ils étaient vieux avant que d'être." (Wat voor leven hebben onze 
grootouders gehad, tussen de absint en de hoogmissen? Ze waren oud al 
vóór ze 't waren).  
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Een sociale coöperatie in Gouda 
 

  
 
Door Rogier Tetteroo, wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen, Werk en 
Inkomen 
 

 
In 2015 - op een werkbezoek aan Breda - werd ik enthousiast van wat een 
sociale coöperatie heet. 
 
Een groep mensen, sommigen met een bijstandsuitkering en anderen 
niet, sommigen met ervaring als ondernemer en anderen niet, werkten 
samen in een coöperatie.  
 
Nu kende ik als notarieel jurist het begrip coöperatie wel, maar had van 
deze variant, sociale coöperatie, niet eerder gehoord.  
 
De coöperatie is een heel oude rechtsfiguur. Het is een soort vereniging 
(met leden, en een bestuur en een ledenvergadering) met als 
wezenskenmerk dat alle deelnemers/leden, bijvoorbeeld als “producent”, 
een bijdrage leveren aan de coöperatie in de vorm van arbeid/creativiteit/ 
ondernemen om daarmee economische invloed en schaalvoordelen ten 
nutte van de coöperatie en haar leden te bewerkstelligen. Iedereen kent 
wel de boerencoöperaties of inkoopcombinaties als supermarkt de Co-op. 
 
Maar een sociale coöperatie dus. Daar wilde ik het fijne van weten. In 
Gouda kon de uitvoering van de bijstand namelijk wel eens wat nieuws en 
onbekends gebruiken. We zaten midden in een discussie over aanpak van 
de sociale dienst en tijdens mijn inloopspreekuur kreeg ik ook geregeld de 
vraag wat de gemeente kon doen voor een voormalig beroepsfotograaf, 
kledingontwerper, broodbakker etc. Alleen maar op cursus CV-schrijven 
sturen zou ’t namelijk niet worden. 
 
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet kwam ook het 
zogenoemde “experimenteerartikel”. PvdA Kamerlid John Kerstens had er 
persoonlijk bij de staatssecretaris (Jetta Klijnsma) voor gepleit om 
gemeenten meer vrijheid te geven bij de uitvoering van de Participatiewet, 
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met als resultaat een amendement van Kerstens dat “experimenten” 
mogelijk maakte.  
Interessant, dus op partijmomenten en zelf georganiseerde werkbezoeken 
heb ik herhaaldelijk met zowel Kerstens als Klijnsma gesproken om de 
mogelijkheden van een experiment op grond van de Participatiewet in 
Gouda te bekijken.  
 
Dat viel niet mee. Op de eerste plaats door de manier waarop - niet 
vergeten, de VVD zat ook aan de knoppen - het wettelijk experiment bij 
Algemene maatregel van Bestuur enorm was ingeperkt voor wat betreft 
omvang, duur en doel. Op de tweede plaats doordat een experiment 
volledig wetenschappelijk moest worden begeleid (Gouda heeft geen 
universiteit en ook geen toepasselijke HBO). En op de laatste plaats door 
de maximale reikwijdte van een experiment: essentiële onderdelen van 
het oorspronkelijke amendement Kerstens waren door regeringspartner 
VVD op cruciale onderdelen ingeperkt (men moest bijvoorbeeld te allen 
tijden aan re-integratieverplichting blijven werken, ook gedurende het 
experiment). 
 
Alles afwegende, de gesprekken met Klijnsma en Kerstens waren 
fantastisch, alleen een experiment op grond van de Participatiewet ging 
het niet worden.  
 
In de gemeenteraad gingen ondertussen ook steeds meer stemmen op 
om iets te regelen voor Gouda. Een soort regelvrije bijstand. Er werd zelfs 
even gesproken over een basisinkomen. Nu is dat laatste weer een 
geheel nieuw hoofdstuk. Daarover wellicht een andere keer. 
 
Terug naar die regelvrije bijstand zoals de raad dat formuleerde. Er is 
goed over en weer over gesproken en het viel op dat dit werd gesteund 
door zowel links als rechts in de lokale politiek. Voor rechts appelleerde 
het aan “eigen keuzes maken” en “eigen verantwoordelijkheid” en voor 
links stond als een paal boven water “vertrouwen in de mens”, 
“waardigheid en zelfrespect” en voor iedereen was akkoord dat de 
gemeente de teugels iets zou laten vieren en niet betuttelend te werk zou 
gaan. Een motie werd met ruime meerderheid aangenomen. 
 
Indachtig het werkbezoek aan Breda dacht ik meteen aan de figuur van de 
sociale coöperatie. 
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Wat was dat dan? Kort: deelnemers bestonden onder andere uit 
bijstandsgerechtigden die het leuk vonden om te “ondernemen” in de 
breedste zin van het woord. Als nagelstylist, taartenbakker, 
boekenschrijver, kapper, meubelmaker, boekhouder, adviseur etc etc.  
 
Een woningcorporatie had ruimte beschikbaar gesteld voor de ateliers, 
winkeltjes, behandelkamers, vergaderingen etc.  
 
Eenieder ontving een klein startkapitaal van de gemeente (paar honderd 
euro) en ambtenaren maar vooral ook vrijwilligers en oud-ondernemers 
hielpen mee om er een (commercieel) succes van te maken.  
 
Wat werd verdiend met ondernemen, werd niet meteen gekort op de 
uitkering (inderdaad, men bleef voor het overgrote deel afhankelijk van de 
bijstand), maar ging naar de spaarpot van de coöperatie (een eigen 
rechtspersoon, dus met eigen middelen, zoals geld).  
 
Eens in de zoveel tijd kwam het coöperatiebestuur bij elkaar om te 
besluiten wat er met het kapitaal gedaan zou worden. Zo werd 
geïnvesteerd in een professionele kappersstoel, goede stoffen om kleding 
te maken etc. 
 
De deelnemers bloeiden op, werden zelfverzekerder, konden steeds meer 
op eigen benen staan en een aantal wist op deze manier ook de bijstand 
te verlaten. Maar - en dat was de crux - dat was niet het doel op zich. Een 
mooie bijvangst, dat wel. Hoofddoel was weer meedoen en een eigen 
netwerk opbouwen en bezig zijn met datgene waar men goed in was. 
 
Het heeft nog even geduurd (onder andere door een bestuurscrisis en 
verkiezingen en weer formeren) maar in Gouda gaat er nu ook een sociale 
coöperatie komen. Het college heeft daartoe september jl. besloten. De 
bespreking in de gemeenteraad verliep voortvarend en - met het groene 
licht van de raad - zitten we nu middenin het optuigen van de coöperatie.  
 
Daarbij zoeken we als vanzelfsprekend naar samenwerking met andere 
Goudse initiatieven. Cordaid/Memisa ondersteunt bij het juridisch 
vormgeven.  
 
Als de basis staat, gaan we kandidaten selecteren. Uitgangspunt daarbij is 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En - heel belangrijk - 
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participeren staat voorop. Re-integreren op de arbeidsmarkt is niet per se 
het doel. Natuurlijk, als het de kandidaat past, zal niemand aarzelen, maar 
vooropstaat dat we in coöperatief verband willen werken aan 
zelfvertrouwen, eigenwaarde, doen waar je goed in bent, netwerk 
oppakken en geloof in de toekomst. 
 
Iedereen doet mee! 
 
(Volg de sociale coöperatie. Als er meer te melden is, komt dat ook weer 
in Gouds Rood). 
 
 
 
 

 

 

De echte en eerlijke prijs 
 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 
We betalen niet graag te veel. Maar we betalen wel vaak te weinig. En 
dat heeft een prijs. Het is beter om meteen de echte en eerlijke prijs 
te betalen. 
 
Als je iets wilt kopen, wil je natuurlijk niet te veel betalen. In de winkel of 
vanachter je pc zie je de prijs van het artikel dat je wilt kopen en maak je 
de afweging of die prijs redelijk is. Soms maak je een ruwe schatting van 
de kosten die de fabrikant of verkoper heeft gehad. Of je maakt een 
prijsvergelijking: als het bij de concurrent ongeveer hetzelfde kost, dan 
maakt het niet veel uit waar je het koopt en zal de prijs wel ongeveer 
kloppen. En is het wel goedkoper bij de concurrent, dan haal je het daar. 
Want we betalen niet graag te veel, toch?  
Maar wat als we niet alles in rekening gebracht krijgen? En wat als we 
misschien wel de rekening achteraf dubbel en dwars gepresenteerd 
krijgen? Moeten we er wel zo blij mee zijn als we misschien te weinig 
betalen? 
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Het produceren van goederen gaat vaak gepaard met bepaalde 
ecologische of sociale kosten. Bij veel producten worden deze kosten niet 
door de producent betaald en ook niet doorberekend aan de consument. 
Ze blijven buiten beeld en worden daarom wel externe factoren genoemd. 
Een paar voorbeelden om te verduidelijken wat ik bedoel. 
Bij veel productieprocessen wordt CO2 uitgestoten. De schade die dat 
met zich meebrengt aan het milieu en de maatregelen om dat te 
compenseren worden niet door de producent betaald en (dus) ook niet 
doorberekend aan de consument. Als je een houten kast koopt, betaal je 
wel voor de gekapte boom (materiaal) en het kappen (productiekosten), 
maar je betaalt niet voor het herplanten van een boom. 
Een ander voorbeeld: bij de productie van kleding worden veel schadelijke 
chemicaliën gebruikt. Doorgaans hebben we in het rijke Westen strenge 
milieuwetten. Dus wordt de productie verplaatst naar landen met minder 
strenge milieuregels, zoals India, Bangladesh en China. Bovendien zijn de 
lonen daar lager. Zo kunnen we lekker goedkoop onze kleren kopen bij 
Primark of H&M. Maar de rekening krijgen we toch een keer 
gepresenteerd, bijvoorbeeld in de vorm van uitkeringen aan de 
werkzoekenden hier die hun werk zagen verdwijnen. En er is niet betaald 
voor de aanzienlijke milieuschade die in die andere landen is aangericht.  
Als we zien welke schade de productie van veel goederen veroorzaakt, en 
de kosten daarvan nu niet worden verrekend, en als we zien dat de 
winsten doorgaans bij de aandeelhouders van de multinationals terecht 
komen, wordt het dan niet eens tijd dat we de echte en een eerlijke prijs 
voor onze producten gaan betalen?  
  
De echte prijs 
Laten we proberen iets meer grip te krijgen op deze kwestie. Om te 
beginnen heb ik het steeds over de echte en eerlijke prijs gehad. Maar 
‘echt’ en ‘eerlijk’ zijn niet precies hetzelfde. Met een eerlijke prijs wordt 
meestal bedoeld dat iedereen die aan het (eind)product bijdraagt daar een 
redelijke vergoeding voor krijgt. Ik kom daar straks op terug. 
Eerst de echte prijs. Wat is dat precies? In de economische wetenschap 
hanteert men meestal deze definitie: echte prijzen zijn de monetaire 
waardering van sociale en milieu externiteiten. In gewoon Nederlands: de 
echte prijs van een artikel is de prijs waarin alle sociale kosten en 
milieukosten zijn meegerekend. De echte prijs van een product is de prijs 
die we betalen in de winkel als daarin de sociale kosten en de ecologische 
kosten zijn meegenomen. Als de winkelprijs gelijk is aan de echte prijs, is 
een product werkelijk duurzaam. Zo niet, dan zijn er kosten die je niet 
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direct betaalt voor een product, maar waarvan jij of anderen op een later 
moment alsnog de rekening krijgen gepresenteerd. Die rekening kan vele 
vormen hebben: belastingmaatregelen of speciale toeslagen, maar het 
kan zich ook voordoen als een vermindering van de economische groei of 
zelfs als een economische achteruitgang.  
 
Diverse onderzoeksinstituten en ideologische organisaties hebben zich 
ten doel gesteld de echte prijs van producten zichtbaar te maken. Actief 
zijn bijvoorbeeld True Price, een sociale onderneming die het hanteren 
van de echte prijs op vrijwillige basis wil bevorderen, en The Impact 
Institute, die werkt aan het smeden van netwerken om het hanteren van 
de echte prijs te bevorderen. En met succes. Steeds meer bedrijven en 
zelfs banken zijn geïnteresseerd in het onderwerp. En natuurlijk houdt ook 
de wetenschap zich niet afzijdig. De Universiteit van Wageningen doet 
veel onderzoek, publiceert rapporten en is actief in de promotie. 
 
Ik neem graag een stukje over van de bovengenoemde instituten over hoe 
het nou eigenlijk komt dat van veel producten sociale en ecologische 
kosten buiten beschouwing worden gelaten. De oorzaak is dat de prijs die 
we voor een product betalen op een traditionele en eigenlijk verouderde 
manier tot stand komt. De traditionele manier van het berekenen van een 
prijs -het inkopen van grondstoffen, kosten van arbeid om het te bewerken 
en het toerekenen van een winst- werkt goed in een lokale economie. In 
een beperkt gebied vallen de lokale markt en de mondiale samenleving 
niet samen. Je kunt gemakkelijk abstraheren van de schade die je elders 
toebrengt. Maar in onze tijd van wereldhandel, flitskapitaal, 
informatiestromen en mondiale klimaateffecten werkt dat niet meer. De 
wereld is als het ware één grote markt. Je krijgt niet alleen met de 
voordelen te maken, maar ook met alle nadelen. Als je hier strenge 
normen toepast op het genetisch manipuleren van gewassen of het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen en je gaat vervolgens de goedkopere 
gewassen toch massaal importeren, dan krijg de nadelen meegeleverd in 
de vorm van milieuschade en sociale onrust. Bovendien is dat weinig 
ethisch; we kloppen ons op de borst voor onze strenge milieuregels en 
sociale wetgeving, maar we zijn door het massaal kopen van die 
producten net zo schuldig aan de vervuiling en uitbuiting die elders 
plaatsvindt. 
 
Wordt nu alles duurder, omdat we de échte prijs moeten gaan betalen in 
plaats van de huidige winkelprijs? Nou dat is maar ten dele waar. Zeker is 
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dat het beter is om de sociale en milieuschade van een product inzichtelijk 
te maken en te koppelen aan het product. Het is eigenlijk het consequent 
doorvoeren van het motto: ‘de vervuiler betaalt. (Of in het geval van 
sociale schade: ‘de uitbuiter betaalt’.)  
Maar nog veel beter dan de winkelprijs te verhogen tot de echte prijs is het 
verlagen van de echte prijs in de richting van de winkelprijs. Dat kan door 
de sociale schade of de schade aan het milieu te beperken en te gaan 
produceren met respect voor mens en milieu. En het aardige is dat die 
zelfde wereldschaal waarop de economie vandaag de dag werkt, het ook 
mogelijk maakt om de kosten van de sociale en milieuschade te beperken.  
Door informatie-uitwisseling en mondiale geldstromen, kan de markt 
efficiënter opereren. En door het  inzichtelijk maken van de schade en ons 
er meer bewuster van te zijn, zijn we beter in staat om schade te 
voorkomen dan te herstellen. En dat is eigenlijk altijd goedkoper. Ook 
innovaties kunnen helpen om de kosten van de duurzaamheidsschade te 
verkleinen. 
 
De eerlijke prijs 
De eerlijke prijs verdeelt de kosten en opbrengsten over de hele keten van 
productie en handel. In Nederland kennen we als voorbeeld de discussie 
over de opbrengst voor boeren, die slechts een zeer geringe vergoeding 
voor hun producten krijgen, terwijl de positie van de grote 
supermarktketens door hun massasale inkoop steeds sterker is geworden. 
In Zuid- en Midden-Amerikaanse landen zijn het vaak de boeren met 
koffie- of bananenplantages die amper het hoofd boven water kunnen 
houden, terwijl de grote exporteurs profiteren. Maar het is bijvoorbeeld ook 
een discussieonderwerp in de gezondheidszorg. Grote farmaceutische 
producenten die nieuwe geneesmiddelen, als vruchten van hun research, 
afschermen met patenten en licenties. Het gevolg is peperdure 
geneesmiddelen voor de zorginstellingen en patiënten en torenhoge 
winsten voor de aandeelhouders.  
Ook hiervoor geldt dat bij een eerlijke prijs, de prijs die de consument 
uiteindelijk betaalt niet hoger hoeft te zijn dan wat nu gangbaar is. De 
verdeling moet alleen eerlijker. Eerlijker in verhouding tot de gemaakte 
kosten, maar ook in de verhouding van de winsten van de verschillende 
producenten en handelaren tot elkaar. 
 
Steeds echter en eerlijker 
En lukt het een beetje om tot een echte en eerlijke prijs te komen? Of is 
het allemaal idealistische luchtfietserij? Nee, het lukt echt steeds beter. Bij 
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koffie en andere producten met het Max Havelaar-of Fair Trade-keurmerk 
weet je dat de boeren een aanvaardbare vergoeding krijgen. Bij 
biologische producten is de ecologische schade tot een minimum beperkt. 
En er zijn al heel veel producten op de markt waarbij de kosten van de 
vervuiling direct bij de vervuiler worden gelegd. Het verplichte roetfilter in 
dieselauto’s is daar al een lang bekend voorbeeld van. Een actueler 
voorbeeld is dat veehouders straks verplicht worden om installaties in hun 
stallen te plaatsen die het geproduceerde stikstof afvangen. 
 
En weet je wat nou zo mooi is? Als je het streven naar de echte en de 
eerlijke prijs met elkaar verbindt, ga je scherper en bewuster kijken naar 
de ecologische en sociale kosten en wie daar vooral van profiteert. Daarin 
ligt de sleutel om niet alleen tot een eerlijker verdeling van de kosten en 
opbrengsten te komen, maar het is zelfs mogelijk om tot lagere prijzen te 
komen. 
Een paar voorbeelden. Studie liet zien dat biologische suikerbieten uit 
Europa lagere milieukosten opleveren dan de conventionele suikerbieten 
en dat de milieukosten van suikerriet uit Mauritius liggen vier keer hoger. 
De echte prijs van Fair Trade biologische koffie uit Brazilië is zelfs lager 
dan conventionele Braziliaanse koffie. Een proef met certificering van 
cacaobonen uit Ivoorkust leidde tot een vergelijkbaar resultaat: niet alleen 
kon de ecologische schade worden beperkt, maar kon de echte prijs tot 
onder de eerdere winkelprijs dalen doordat de opbrengst op verantwoorde 
wijze met maar liefst 60% steeg. 
 
Zoals wel vaker ligt de sleutel van dit soort ingewikkelde problemen heel 
dicht bij huis. Bij de consument. Bij jou en bij mij. Telkens als we in de 
winkel een keuze maken kunnen we bepalen of we bereid zijn iets meer te 
betalen voor producten met minder ecologische schade of minder sociale 
kosten. We weten nu ook dat als we dat niet doen, we toch een keer de 
rekening gepresenteerd krijgen. Maar we weten nu ook dat als we als 
consumenten massaal kiezen voor producten met een echte en eerlijke 
prijs, die prijs zal dalen. Mogelijk zelfs tot onder de huidige winkelprijzen. 
Hoe mooi is dat?! 
 
Wil je meer weten over true en fair pricing? Kijk op info@trueprice.org, 
info@impactinstitute.com, info@fairwear.org, wur.nl/nl/onderzoek-
resultaten/de-echte-prijs-van-ons-eten.  
 
Wil je reageren op dit artikel? Mail naar f. vdknaap@worldonline.nl  

mailto:info@trueprice.org
mailto:info@impactinstitute.com
mailto:info@fairwear.org
mailto:f.%20vdknaap@worldonline.nl
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Vaarroute door kernwinkelgebied 
 

  
 
Door Hans du Pré 
 
 
Met zijn vele grachten en grachtjes werd Gouda vroeger het Venetië van 
het noorden genoemd. Helaas is veel van die watertjes gedempt, maar de 
grachten die we nog hebben worden door de inwoners van Gouda 
gekoesterd. In 2008 heeft de gemeente Gouda daar een prachtig project 
voor opgezet; Gouda Hollandse Waterstad met het Cultureel en 
Havenkwartier. Het daarin geplande Cultuurhuis, op de plek van het 
voormalige klooster van de Collatiebroeders in het Raoul 
Wallenbergplantsoen aan de Jeruzalemstraat, is toen niet van de grond 
gekomen. Maar voor Gouda als Hollandse Waterstad en het 
Havenkwartier is al veel gerealiseerd. Het bij het project vervaardigde 
rapport 'Intieme Vaarroute' dient de gemeente sindsdien als leidraad om, 
met de beschikbare onderhoudsbudgetten stap voor stap de vaarroute 
door het kernwinkelgebied weer bevaarbaar te maken. Die vaarroute voert 
over de grachten van Achter de Kerk, Jeruzalemstraat en Zeugstraat om 
uiteindelijk via de nu nog afgedekte gracht, onder het plein Achter de 
Waag en de gracht achter de Sint Anthoniestraat langs, in de Turfmarkt uit 
te komen. Over de Gouwe en Haven kan dan een heel interessant rondje 
worden gevaren. Daarmee wil Gouda de beleving op het water tot midden 
in het kernwinkelgebied brengen. De voorbijkomende bootjes laten dan 
zien dat Gouda nog veel meer te bieden heeft dan kaas en stroopwafels. 
Het mooie is dat dit vaarplezier voor iedereen bereikbaar is, zowel met 
een opblaasbare boot van de Action als met een sloep van twintigduizend 
euro.  
 
De aanzet voor de vaarroute door het kernwinkelgebied is in 2009 
gegeven met het weer bevaarbaar maken van de geheel verstopte 
onderdoorgang onder gebouw de Zon door (nu ING bank) aan de 
Wijdstraat. De waterkwaliteit van de daar achterliggende grachten is 
daarmee aanzienlijk verbeterd en vanaf de Gouwe en Haven kan je nu 
weer met een boot in de gracht Achter de Kerk komen. Rondvaartbedrijf 
'Reederij de IJsel’ heeft daar een speciaal aangepaste boot met 
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elektrische motor voor in de vaart gebracht. Op het smalste punt bij het 
kleine sluisje Achter de Kerk is de gracht namelijk slechts 1,60 meter 
breed. Die boot, de Jan Contant, is te huur en geschikt voor 6 tot 8 
volwassenen of nog veel meer kinderen. Menige Gouwenaar en bezoeker 
over water maakt ook met zijn eigen (bij)boot al gebruik van die route die 
momenteel al tot aan IJssalon Davids Gelato aan de Lange Tiendeweg 
bevaarbaar is. En, ja u kunt ook met de boot naar kapper Joe Derry aan 
de Zeugstraat (^_^)  
 
Aan de Turfmarktkant van de vaarroute is met steun van de gemeente 
sindsdien de oude Marktpassagebrug verwijderd, die over de gracht 
achter de Sint Anthoniestraat lag en onderdeel was van bloemenwinkel 
Wim Jansen. Zo ontstond weer een mooie doorkijk over het water tussen 
de Hoogstraat / Kleiweg en Achter de Waag. Sindsdien heeft Gouda al 
meerdere bruggen vernieuwd en verhoogd voor de doorvaarbaarheid 
langs de Zeugstraat en Jeruzalemstraat. Dat betreft de Bostelbrug bij de 
Lange Tiendeweg, de Stoofsteegbrug, de Parkbrug naar het openbare 
parkje naast Arti Legi achter restaurant Chow en de Collatiebrug waarbij 
het over de gracht gebouwde trafostation is verplaatst. Met die laatste 
brug is het grachtje langs het Raoul Wallenbergplantsoen weer 
bevaarbaar en zichtbaar geworden vanaf de Jeruzalemstraat!  Op 
voorschrift van de gemeente werden ook meerdere particuliere bruggen 
op vaarhoogte gebracht over de gracht van de Zeugstraat en 
Jeruzalemstraat; de brug achter Arti Legi en de brug van Ad de Kaasboer. 
Ook in de Spieringstraat zijn sindsdien 2 particuliere bruggen op 
vaarhoogte gebracht. Stapsgewijs heeft de gemeente zo al best veel van 
de vaarroute door het kernwinkelgebied gerealiseerd. 
 
 
 
Kaderplan bodemdaling frustreert varen door kernwinkelgebied 
Met de voorgestelde maatregelen in het Kaderplan Bodemdaling 
Binnenstad (KBB) dreigt nu echter het varende kind met het badwater 
weggegooid te worden. De in het KBB voorgestelde afdamming van de 
gracht van de Turfmarkt bij de Lage Gouwe en de gracht langs de 
Jeruzalemstraat, is voor de wateroverlast die de bewoners daar ervaren 
een oplossing. Voor de vaarroute door het kernwinkelgebied zijn de 
maatregelen echter rampzalig. In het KBB staat daarover het volgende:  
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Verslechtering. Het is niet meer mogelijk om vanaf de gracht van de 
Turfmarkt naar buiten het compartiment te varen en omgekeerd. De door 
sommige partijen gewenste ‘intieme vaarroute’ is niet meer mogelijk. 
Met het slechts benoemen van ’sommige partijen’ doet de gemeente 
Gouda veel inwoners en zichzelf tekort. Verzuimd wordt te vermelden dat 
alle tot nu toe gedane investeringen en inspanningen voor het bevaarbaar 
maken van de vaarroute door het kernwinkelgebied grotendeels 'in het 
water gegooid geld’ dreigen te worden. Natuurlijk is het fraaier dat je nu 
weer onder een aantal bruggen door kunt kijken, maar het beeld van en 
het genieten van en met bootjes daar onderdoor varen verdwijnt. 
 
 
Het kan ook anders. Door op de twee plekken waar een afdamming is 
voorzien, twee sets zelfbedienbare klepstuwen aan te leggen kan er wel 
gevaren worden door het kernwinkelgebied. Elders in het land is dat een 
beproefd recept waarmee op een simpele manier gebieden met een klein 
verschillend waterpeil bevaarbaar gehouden worden. Het KBB is een 
uitgelezen moment om verder door te pakken met de realisatie van de 
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vaarroute door het kernwinkelgebied. Door het lagere waterpeil zullen er 
kademuren vervangen moeten gaan worden waar het vernieuwen en 
verhogen van de resterende bruggen aan gekoppeld kan worden. Verder 
zorgt het weer zichtbaar maken van het water van de gracht die onder 
Achter de Waag doorloopt, niet alleen voor een betere waterkwaliteit en 
bootjes, maar ook voor verkoeling in de binnenstad waar de hittestress ’s 
zomers steeds voelbaarder wordt. Kortom; hier liggen juist koppelkansen 
om de vaarroute door het kernwinkelgebied verder te brengen! Hier ligt 
een uitdaging voor de Gemeenteraad van Gouda en de Verenigde 
Vergadering van Rijnland. Daarbij zal kritisch gekeken moeten worden 
naar welk deel van de kosten voor rekening van Rijnland en voor de 
gemeente Gouda zijn.  
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Gezinsverdunning 

  
 
Door  Co Caljouw 
 
Vrijwel direct na de oorlog vierde ik in een van de twee door het 
oorlogsgeweld ontziene huizen in Vlissingen, dat van mijn tante, mede de 
40-jarige bruiloft van mijn grootouders. De dag erop ging ik achter op de 
fiets (met houten banden) met een oom naar het woonhuis van opa en 
opoe in Oost- en West Souburg. 
Dat kon alleen bij eb. Je had dan een kleine twee uur de tijd om niet door 
het zeewater verzwolgen te worden dat bij de hoogste stand tot aan de 
plafonds van de getroffen huizen reikte. Immers de geallieerden hadden 
de Westkapelse zeedijk weggebombardeerd. 
Wat mij in de woning trof waren in eerste instantie de schelpen aan de 
muur en de hoogwatergrens vanwaar het behang van de wand was 
gebladderd maar vooral toch de petieterigheid van het pandje. Dat in zijn 
onbewoonde staat, kaal en verwoest, nog minder oogde dan het kleinste 
arbeidersstulpje. 
En dan te bedenken dat mijn grootouders hierin 16 kinderen, onder wie 
mijn vader, grootbrachten. Het deed me onmiddellijk denken aan het 
rijtjeshuis van mijn vriendje Piet, die daarin met pa en ma en 13 broers en 
zussen bivakkeerde.  
Ik kan nog talloze voorbeelden geven van zeer grote gezinnen in 
piepkleine huisjes maar volsta met dat van mijn “grutjes” en vriend. Het 
was de tijd van de wederopbouw (ruim één miljoen huizen verwoest) en 
een afschuwelijke woningnood. Vadertje Drees moedigde emigratie aan 
en kon toen nog kinderbeperking proclameren. Nu zou dat volstrekt 
incorrect zijn. 
Inmiddels, 75 jaar later, kampen we met een immigratieprobleem, dat 
onze bevolkingsgroei in hoge mate beïnvloedt en zeker invloed heeft op 
de nog altijd heersende woningnood. Het begrip geboortebeperking blijft 
evenwel nog altijd een groot taboe ook al is het al lang achterhaald door 
een lelijk woord als gezinsverdunning. 
Nu zijn er enkele miljoenen alleenstaanden en niet alleen overgebleven 
ouderen. De vrouwen krijgen zeer laat ofwel in het geheel geen kinderen, 
een op de drie jong samenwonenden of gehuwden gaat scheiden, velen 
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blijven alleen. Hoe dit alles zij, zij dienen, grondwettelijk, gehuisvest te 
worden. Dus bouwen maar. 
Op termijn wordt kennelijk geen rekening gehouden met de babyboom, 
die zo langzamerhand aan zijn/haar levenseinde komt waardoor vele 
panden (vaak heel grote) vrijkomen maar die dan niet te bekostigen zijn. 
Zeker niet voor jonge woningzoekenden. 
Een goed geleide, weloverwogen ruimtelijke ordening is meer dan ooit 
geboden, gekoppeld aan correcte politieke beleidslijnen. 
Want neem nou, en tot besluit, Gouda. Dat telde in 1995 71.000 inwoners. 
Een kwart eeuw later zitten we op zo’n 73.000. En wat is er niet gebouwd? 
Er zijn zelfs gemeenten in het Groene Hart die kampen met krimp. 
Conclusie: bouw waar het nog kan en landschappelijk verantwoord is en 
voor een smalle beurs met inachtneming van het toch al zo zwaar 
geschonden stukje natuur dat ons nog rest. 
 
 
 

 

 

Samengaan 

  
 
Door  Co Caljouw 
 
De ook in PvdA-kringen veelvuldig te beluisteren slogan “de kiezer heeft 
altijd gelijk” , vooral hoorbaar na een verkiezingsnederlaag, heeft nimmer 
mijn instemming gehad.  Ik beschouw hem/haar veelal als een 
ondankbaar, zelfzuchtig, opportunistisch, naar populisme neigend en op 
zijn best pragmatisch individu. Hoe anders te verklaren dat “de gewone 
man”, die zo verschrikkelijk veel aan de sociaaldemocratie heeft te danken 
de PvdA tot een splinterpartij kleineerde? Zowel in ons parlement als in de 
provinciale staten en de gemeenteraad? 
Nou hebben ook de andere voorheen grote (midden)partijen te maken met 
deze, laat ik dan maar milder gestemd zeggen, wispelturige kiezer met als 
gevolg een compleet versplinterd partijenstelsel, landelijk, provinciaal en 
lokaal. Met steeds meer kapers op de kust. 
Het aloude spreekwoord verdeel en heers heeft alleen het (neo-) 
liberalisme voordeel gebracht maar ook de VVD kan haar aan het 
kapitalisme ontleende principes maar zeer ten dele handhaven en moet 
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eveneens welhaast onwerkbare coalities met andere partijen aangaan. Dit 
alles leidend tot stroperigheid en besluiteloosheid uit angst die 
gelijkhebberige kiezer voor het hoofd te stoten. Zie als een van de 
schrijnende voorbeelden maar het vrijwel ontbreken van een krachtig 
klimaatbeleid. Boeren, bouwers, burgers en buitenlui te vriend houden en 
dus de armen over elkaar en de eigen, in verkiezingsprogramma’s vet 
onderstreepte principes en uitgangspunten verkwanselen. 
In zo’n situatie, met al die splinterpartijen, is het zeer wel mogelijk 
handjeklap te spelen met de PVV en FvD om tot een meerderheid te 
komen. Al was het maar om de stankoverlast te handhaven, sprak hij 
cynisch… 
De splinter PvdA, op links haar idealen zoveel mogelijk naar voren 
brengend, bereikt al jaar en dag nulkommaniks en kan alleen marginaal 
soms een puntje scoren. Het wordt derhalve de hoogste tijd dat mijn partij 
fuseert met Groen links en mogelijk ook de SP. De drie genoemde partijen 
zullen dan wel een flinke scheut water in hun partijwijn moeten doen maar 
waar de volgelingen van Drees toch al geen fervente wijndrinkers waren 
en zijn zal dit verdunde drankje toch naar meer smaken als het 
gefuseerde linkse machtsblok tot klinkende resultaten komt. 
Onze trouwe en standvastige partij-ideologen zullen temeer beseffen dat 
het vasthouden aan principes de sociaaldemocratie in een SGP-situatie 
brengt. Principieel (al valt hier soms ook wat aan af te doen) en 
veroordeeld tot hun laatste dag een splinter te blijven. 
Zij zullen dus mijns inziens aan de slag moeten om het almaar sterker 
wordende rechtse blok te weerstaan en zo, op termijn, mijn idealen als 
PvdA-er ten uitvoer te brengen. 
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Nieuwjaarsreceptie PvdA 

  
 
Het was zoals vanouds weer gezellig op de nieuwjaarsreceptie van de 
PvdA afdeling Gouda.  
 
In de Speelwinkel maakte ook onze nieuwe burgemeester Pieter Verhoeve 
zijn opwachting. 
 
En uiteraard werd ook nu weer onze beroemde nieuwjaarsquiz gespeeld.  
Het winnende team mag de quiz van 2021 maken. 
 

 
 
Het winnende team v.l.n.r.: Marion Suijker, Guido Prinsenberg, Bram 
Talman (D66), Peter van Diesen, Rogier Tetteroo en Fred de Mooij. 



 

 27 

TELEFOONNUMMERS 
 

 
AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Joost van Lier  voorzitter/penningmeester      06-35122643  
Peter van Diesen secretaris        06-20093322  
Bram van Welie         06-14387157 
Fred de Mooij         06-30360931 
 
WETHOUDER 

Rogier Tetteroo          06-43385611  

 
RAADSFRACTIE  
Mohamed Mohandis fractievoorzitter       06-28777993  
Sophie Heesen          06-39041019  
Ahmed el Haddaoui          06-36279162 
Max de Groot          520372 
 
Johan Veld burgerraadslid      06-10278000 
Jopke Kruyt burgerraadslid      06-20525875 
 
OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
vacature  Binnenstad      752969 
Bep Rijsbergen De Korte Akkeren/Weidebloemkwartier   06-43410070 
Will Oosterom Gouda-Noord    515617 
Gerrit Schinkel Plaswijck      531229 
Wim Sonnemans Achterwillens     516340 
Cok van de Graaf  Oosterwei     582009 
vacature Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis  
Peter van Diesen Goverwelle       06-20093322  
José van Eijkelenburg Bloemendaal     513220 
 
CONTACTPERSOON VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
 

 
 
 

Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mail naar: gj.schinkel@planet.nl 


