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Van de redactie 
 

  
 
Door Gerrit Schinkel 
 
Coronacrisis, ik kan dit woord niet meer horen. Het hele leven ligt min of 
meer stil en begint nu zo langzamerhand weer een beetje op gang te 
komen. Voor onze politici zijn het ook vreemde tijden. Sommigen hebben 
het Huis van de Stad al maanden niet meer van binnen gezien. 
Vergaderen via Zoom, ja het blijft behelpen. 
 
Veel (grotere) bijeenkomsten zijn helaas nog niet mogelijk. Een volle zaal 
bij onze ALV, het is voorlopig nog een droom. Toch is er op maandag 22 
juni a.s. een (digitale) ALV.  
 
En bij een ALV hoort gewoontegetrouw een editie van Gouds Rood. En 
die ligt nu voor u. Met weer bijdragen van betrokken partijgenoten. Frank 
van der Knaap met een interessant artikel over gerrymandering en met 
een aantal ethische vragen. Ook heeft hij een boze droom over Gouda dat 
helemaal onder water staat. In de serie grote socialisten schrijft Peter van 
Diesen over de dichteres Henriette Roland-Holst van der Schalk. Sophie 
Heesen breekt een lans voor verjonging in de PvdA. Peter van Diesen 
blikt terug op de 1 mei-viering. Co Caljouw schrijft over de onzichtbaarheid 
van onze partij en is ernstig bezorgd over de teloorgang van het 
cultuurlandschap Groene Hart. En Hans Du Pré houdt een pleidooi voor 
de Visbrug   
 
Dank aan Peter van Eijkelenburg voor zijn redactionele stofkam. 
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Van de voorzitter 
 

  
 
Door Joost van Lier 
 
Ondertussen is het eind mei en duurt de intelligente lockdown al 
gauw zo’n 2,5 maand. Wel zien we tekenen van verlichting en gingen 
per 1 juni de terrassen weer openen. Mogelijk kunnen we deze zomer 
weer op vakantie, maar veelal in eigen land. Een mooie gelegenheid 
om de bijzondere plekjes in Nederland te verkennen.  
 
Als eerste wil ik zes leden van onze afdeling vanaf deze plek in het 
zonnetje zetten. Henk Hartveld, Elizabeth Hoogveld, Henk Reefhuis, Peter 
Schekkerman, Marie-José Schwegler, en mevrouw Trooster-Perdijk zijn 
dit jaar 50 jaar lid van onze partij! Deze leden dragen al een halve eeuw 
bij aan een eerlijke, rechtvaardige samenleving waarin iedereen de kans 
krijgt die hij of zij verdient. Een samenleving die we samen bouwen en die 
gebaseerd is op maatschappelijke solidariteit. Zeker nu, in een periode 
waarin het corona-virus ons dwingt allerlei vaststaande waarden te 
heroverwegen, zijn we blij dat wij kunnen rekenen op steun van deze 
trouwe partijgenoten, maar ook de partijgenoten die nog maar kort lid zijn!  
 
In de tussentijd gaan de vergaderingen van de gemeenteraad door. In 
eerste instantie virtueel, maar begin juni ook voor het eerst weer in 
levende lijve in de raadszaal van het Huis van de Stad. Hier wordt op 
sommige momenten nog steeds gesproken over corona, maar langzaam 
maar zeker ook weer over geagendeerde onderwerpen. Denk dan aan 
onderwerpen zoals het regelement van orde van de gemeenteraad en 
begrotingen van diverse organisaties waarin de gemeente samenwerkt of 
participeert.  
 
Ongemerkt gaan we al hard richting de zomer en het daarbij gepaard 
gaande zomerreces. Om de leden bij te praten over de ontwikkelingen in 
de stad organiseren we op maandag 22 juni een extra ALV. Onze 
wethouder Rogier Tetteroo en fractievoorzitter Mohammed Mohandis 
zullen de leden op het gebied van de gemeentelijke politiek bijpraten. Zelf 
zal ik jullie vanuit het bestuur bijpraten.  
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Helaas vanwege de beperkingen kunnen we er nog geen fysieke 
bijeenkomst van maken, maar wel een virtuele. We zetten hiervoor de 
nieuwe mogelijkheden voor digitaal vergaderen van de PvdA in. Om 
hierop in te loggen heb je een account op mijn.pvda.nl nodig. De 
handleiding daarvoor op de Samen Online omgeving is op de website 
opgenomen. Een link naar de handleiding staat helemaal onder op de 
pagina onder het kopje ‘ handig ‘.  
 
Vanuit deze plek wil ik ook een oproep doen. Het landelijk partijbureau is 
ondertussen gestart met het opstellen van het verkiezingsprogramma voor 
de Tweede-Kamer verkiezingen van 2021. Om het programma vorm te 
geven is men op zoek naar verhalen van niet-leden. Ken je iemand die 
een mening over de PvdA heeft en die wil opschrijven? Vraag diegene 
dan om zijn verhaal achter te laten op de site 
https://www.hoekanmorgenbeter.nl.  
 
Wij hopen vele leden digitaal te mogen begroeten tijdens de bijeenkomst 
op 22 juni 2020.  
 
Voor nu wens ik iedereen heel veel sterkte en voor straks een mooie 
zomer toe. En onthoud: heb je ergens hulp bij nodig, wil je een praatje 
maken? Laat het ons dan weten dan gaan wij proberen iets te regelen.  
#StaySafe 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur 
 
Joost van Lier 
Voorzitter PvdA Gouda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hoekanmorgenbeter.nl/
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.                                                              

 

 

Uitnodiging ALV dd. 22 juni 2020 
 

  
 
Datum 

 
Maandag 22 juni 2020 

Plaats  
digitaal (samen online omgeving op 
mijn.pvda.nl.) 
  

Tijd 20.00 – 21.30 uur 
  

 
 

AGENDA 
 

 Opening door voorzitter  

 Toelichting lopende bestuurszaken 

 Toelichting politieke ontwikkelingen door fractievoorzitter 

Mohammed Mohandis 

 Toelichting politieke ontwikkelingen vanuit B&W door wethouder 

Rogier Tetteroo 

 Discussie 

 W.v.t.t.k. 

 Afsluiting 
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De 1 mei viering (een terugblik) 

  
 
Door Peter van Diesen 
 
 
Omdat wij in dit bijzondere jaar 2020 vanwege de Corona-maat-
regelen geen traditionele 1 mei-bijeenkomst konden organiseren, 
maar deze dag toch ook niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan, 
hebben wij dit jaar twee activiteiten bedacht die toch onze gehecht-
heid aan de Dag van de Arbeid en de onderlinge solidariteit moesten 
onderstrepen. 
 
 ’s Avonds hebben we iedereen uitgenodigd om gezamenlijk online de 
Internationale te zingen en op elkaars gezondheid te proosten. Een tiental 
leden heeft daarvan gebruik gemaakt. De artistieke waarde was wellicht 
niet geheel optimaal, maar de symboliek was des te sterker. Ook in 
moeilijke tijden weten we elkaar te vinden! 
 
Overdag heeft een aantal vrijwilligers (aan wie onze hartelijke dank) 
telefonisch contact opgenomen met de senior leden van de partij, om hen 
te bedanken voor hun vaak jarenlange inzet voor de sociaaldemocratie, 
hen een hart onder de riem te steken en te informeren hoe zij met de 
lockdown omgaan. Ook is hen gevraagd hoe we het onderlinge contact 
binnen de PvdA kunnen onderhouden en mogelijk zelfs verbeteren. 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van deze 
belronde.  
 
Een eerste uitkomst was dat niet alle bij de administratie bekende 
telefoonnummers juist waren. Omdat wij die administratie niet zelf 
beheren (dat gebeurt landelijk), moeten de leden zelf mutaties doorgeven. 
De secretaris zal de leden waarvan de telefoonnummers verouderd zijn, 
mailen met het verzoek het nieuwe nummer door te geven. Dat mag direct 
aan het landelijk partijbureau, maar kan ook aan de secretaris, die dan de 
mutaties zal doorgeven.  
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Nagenoeg iedereen die gebeld werd (een enkeling vermoedde kennelijk 
een verkapte wervingsactie) bleek deze vorm van contact te waarderen. 
De meeste gesprekken waren lang en hadden betrekking op de wijze hoe 
mensen met “corona” omgaan, hoe het contact met familie en andere 
medemensen wordt gehandhaafd en hoe we als partijleden met elkaar 
omgaan. Zo was er een mevrouw die de partijbijeenkomsten te 
hoogdrempelig vond omdat zij niemand kende. Zij deed de suggestie om 
voor de leden een contactpunt aan te wijzen, zodat die persoon de 
nieuwkomers bij anderen kan introduceren en daardoor een eerste 
contact kan bewerkstelligen. Anderen deden de suggestie om actiever te 
streven naar verjonging van de PvdA, omdat de ideeën en idealen van de 
partij wel degelijk ook voor jongeren van belang zijn, maar deze doelgroep 
kennelijk onvoldoende bereiken.  
 
Alom werd gesteld dat de PvdA in deze crisistijd een belangrijke 
voortrekkersrol dient te spelen. Gewezen werd op het interview dat 
Esther-Mirjam Sent (Eerste Kamerlid van de PvdA) in de Volkskrant van 4 
april heeft gegeven, en waarvan de belangrijkste punten zijn: welzijn 
omvat méér dan economische groei, en na de corona-crisis mag niet 
opnieuw bezuinigd worden op de publieke sector (zorg, politie, onderwijs 
e.d.). Ook werd genoemd de recente zondagbrief van Lodewijk Asscher, 
waarin werd opgeroepen tot aanhoudende en waar mogelijk intensievere 
maatschappelijke solidariteit, zodat het leven na de corona-crisis 
menselijker en mooier kan worden.  
 
Iedereen hoopt dat we volgend jaar weer een meer traditionele 1 Mei-
viering kunnen houden. Het bestuur denkt nog na over een manier om de 
jubilarissen van de partij, die er uiteraard ook dit jaar weer waren, op 
gepaste wijze in het zonnetje te zetten, maar vermoedelijk zal dat pas na 
een aanzienlijke versoepeling van de lockdown kunnen gebeuren. Al met 
al hebben we het gevoel dat we van de nood een deugd hebben gemaakt 
en dat we de onderlinge solidariteit, die toch de basis van de PvdA vormt, 
een impuls hebben gegeven.  
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De verjongingsstorm van de PvdA 

  
 
Door Sophie Heesen, raadslid 
 
Steeds vaker individualiseren jongeren. Dit houdt concreet in dat 
jongeren bijvoorbeeld geen lid zijn van een vakbond en daarmee 
minder verantwoordelijkheid dragen voor het collectief. Het 
toejuichen van persoonlijke keuzevrijheid is positief, alleen vergeten 
we dat dit kan leiden tot een verlies van sociale controle. Zaken als 
flexibilisering op de arbeidsmarkt, toenemende particuliere scholen, 
het marktdenken in de publieke sector zoals in de zorg, zijn 
schadelijk voor de toekomst van de volgende generatie. Het is dan 
ook belangrijk dat de PvdA toegankelijk blijft voor jongeren, want zij 
kunnen de leiders zijn van morgen.  
 
Na twee jaar raadslidmaatschap is het mij opgevallen dat jongeren een 
mening hebben over concrete zaken. Soms krijg ik vragen hoe zij een 
laptop kunnen aanvragen en hoe het zit met de WMO. Ook zijn er 
jongeren die een mening hebben over het onderwijs, veiligheid, wonen, 
duurzaamheid, een leefbare stad en emancipatievraagstukken. Ook 
maken jongeren steeds vaker mee dat hun contract niet meer kan worden 
verlengd en zij met lege handen staan. Het gevolg is dat zij niet meer de 
hoge huren kunnen betalen en noodgedwongen bij hun ouders moeten 
wonen. Door de ernstige gevolgen van het COVID-19 zijn de onzeker-
heden voor die groep nog groter geworden.  
 
De taskforce verjonging is alweer een tijdje bezig met plannen om meer 
jongeren te bewegen actief te worden voor de PvdA. Het is belangrijk dat 
wij hen kunnen helpen met coaching, communicatie en uiteindelijk het 
allerbeste uit iemand te kunnen halen. Het geloof in optimisme, activisme 
en daadkracht zijn de ingrediënten die nodig zijn voor het verjongings-
drankje van de PvdA. Natuurlijk zijn er ook acties nodig om die waarden in 
de lucht te houden en dat willen wij doen op een aantal manieren. 
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Als eerste heeft de programmacommissie de taskforce gevraagd om input 
te leveren voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021. Er zijn standpunten geleverd die jongeren 
aangaan op het gebied van eerlijk delen, leven, duurzaamheid, wonen, 
leren, werken en veiligheid. Er dient volgens ons bijvoorbeeld een 
alternatief te komen voor het leenstelsel. Hiermee willen we druk door 
leningen voorkomen omdat wij dit onnodig en onrechtvaardig vinden. Ook 
dient het studentenreisproduct voor het VAVO, MBO, HBO en het WO 
toegankelijk te zijn en dienen de Nederlandse lessen voor niet-
Nederlanders gratis zijn. We willen ook dat het minimumloon verhoogd 
wordt naar 14 euro per uur. Collectieve verzekeringen mogen niet worden 
overgelaten aan de markt! Ook moet Nederland koploper zijn van 
experimenteren van het basisinkomen. Dus genoeg concrete zaken die 
veranderd moeten worden volgens de jeugd van de PvdA. 
 

 
 
In gesprek met Europarlementariër Lara Wolters over de coronacrisis en 
het effect op de jeugd in Europa.  
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Ook is er een groep die werkt aan het Coach-programma. Wij willen 
ervoor zorgen dat ambitieuze jongeren gecoacht kunnen worden door een 
partijkopstuk. Het hele jaar kan de jongere in gesprek gaan met een 
ervaren bestuurder of iemand die heel actief is in de politiek van lokaal tot 
Europees niveau. Zij staan klaar voor de jeugd en we willen hiermee 
werken aan hoe idealen voor een mooiere wereld kunnen worden 
gerealiseerd. Uit eigen ervaring heb ik mogen meemaken hoe belangrijk 
het is om coaching te ontvangen van, in mijn geval, ondermeer 
Mohammed Mohandis en Rogier Tetteroo. Het zou ontzettend gaaf zijn 
als meer jongeren hun dromen kunnen verwezenlijken.  
 
Tot slot zijn er genoeg plannen om nog meer jongeren te bereiken door 
goed te blijven communiceren met Tweede Kamerleden, de Europese 
fractie, lokale afdelingen en de provincies. De taskforce wil na de 
coronacrisis goed in contact blijven met de jeugd en activistisch te werk 
gaan. Iedere jongere verdient het om op te staan voor het collectief, ook in 
tijden van crisis.  

 

 

Jonge Socialisten in de PvdA 
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Henriëtte Roland Holst - van der  
Schalk 

  
 
Door Peter van Diesen 
 
In onze reeks “grote socialisten uit het verleden” ditmaal aandacht 
voor Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk, dichter en maatschap-
pelijk activiste. Zij is ook degene die de Internationale, het van 
oorsprong Franse strijdlied van de socialisten, in het Nederlands 
vertaalde.  
 
Henriëtte werd in 1869 geboren in een welvarend, liberaal-christelijk gezin 
in Noordwijk. Zij was een stil en teruggetrokken kind. Ze bezocht een 
kostschool in Velp en studeerde een jaar Frans in Luik, maar al vroeg 
stond voor haar vast dat zij dichter wilde worden. Ze stond dan ook in 
nauw contact met een groot aantal schrijvers, zoals Willem Kloos, Albert 
Verwey en Herman Gorter. Laatstgenoemde was degene die Henriëtte 
opmerkzaam maakte op het werk van Karl Marx. Het Kapitaal maakte een 
zodanige indruk op haar dat ze vanaf dat moment socialistisch geïnspi-
reerde literatuur schreef (naast gedichten ook essays, toneelstukken en 
pamfletten). Daarnaast bleef ze overigens dichten over de natuur en de 
invloed daarvan op haar eigen gemoed. Haar stijl doet de moderne lezer 
soms hoogdravend en gecompliceerd aan, maar de diepgevoelde liefde 
voor de natuur is onmiskenbaar. 
 
Gorter was ook degene die haar voorstelde aan de beeldend kunstenaar 
Richard (“Rik”) Roland Holst, met wie Henriëtte in 1892 trouwde. Enkele 
jaren later werd zij lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
(SDAP), de voorloper van de PvdA. Henriëtte behoorde tot de radicale 
linkervleugel en al spoedig trad ze toe tot het partijbestuur. In dat kader 
werd ze ook afgevaardigd naar vergaderingen met andere sociaal-
democratische partijen en ontmoette internationale grootheden als Rosa 
Luxemburg en Leon Trotski. SDAP-voorman Pieter Jelles Troelstra (over 
wie meer in een volgend nummer van Gouds Rood), schreef over haar: 
“De wetenschappelijke propaganda, die Mevrouw Holst en Gorter de 
eerste jaren hebben gevoerd, is voor de ontwikkeling van de 
arbeidersklasse van groot belang geweest”.  
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Tekenend voor Henrietta’s inzet was ook haar deelname, tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, aan de Zimmerwaldconferentie. Daar werd door 
socialisten uit verschillende landen een (overigens mislukte) poging 
gedaan om de oorlog, waarin proletariërs in hun visie werden afgeslacht 
ten dienste van het kapitalisme, te beëindigen.   
 
Henriëtte was echter in toenemende mate teleurgesteld over de revisio-
nistische koers van de SDAP en in 1911 zegde ze haar lidmaatschap op. 
Ze schreef: “Ik die had kameraadschap uitgegeven tot levenswachtwoord 
in mijn jong getij, ik word nu door de makkers uitgedreven en kan geen 
schred (gelijke tred) meer houden met hun rij”. Ze richtte een orthodox-
marxistische partij op, die uiteindelijk opging in de Communistische Partij 
van Nederland (CPN). Ook daar voelde Henriëtte zich echter niet thuis en 
in 1927 werd ze partijloos. Dat wil evenwel niet zeggen dat ze haar sociale 
engagement opgaf. Zo onderhield ze goede betrekkingen met de 
Vrouwenbeweging en met Indonesische nationalisten die streefden naar 
onafhankelijkheid van Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
ze actief in het verzet tegen de Duitse bezetter.  
 

 
 
Toen Henriëtte in 1952 overleed, schreef de literator Garmt Stuiveling 
over haar: “De poëzie van Henriëtte Roland Holst (…) is één 
ononderbroken belijdenis van wat haar hart bewoog. (…) Zij voelde zich 
verantwoordelijk voor het lot van haar medemensen. De gang der historie 
heeft haar telkens weer doen ervaren, dat het individuele nauwelijks 
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belang heeft in de grote conflicten, of dit nu stakingen, oorlogen of 
revoluties zijn”. 
 
In Achtmaal (zuidwest-Brabant), waar Henriëtte en Rik vaak de zomer-
maanden doorbrachten, is een Henriëtte Roland Holst-wandeling. In een 
gebied waar bos, heide en ven elkaar afwisselen, vindt de wandelaar 
plekken waar Henriëtte vaak verbleef en enkele van de vele gedichten die 
zij in de loop van haar lange leven heeft geschreven.  

 

 
 
Hoewel Henriëtte Roland Holst uit een burgerlijke familie kwam en steen-
rijk was, kan niemand twijfelen aan haar inzet ter verbetering van het lot 
van de arbeiders. Zij probeerde hen een stem te geven, maar ontkwam 
daarbij niet altijd aan taalgebruik dat te hoog gegrepen was voor diezelfde 
arbeiders. Een klassiek voorbeeld is haar vertaling van de Internationale, 
die welsprekend pleit voor sociale gerechtigheid, maar in woorden en een 
structuur ook heden ten dage door vele aanhangers als gecompliceerd 
wordt ervaren. Henriëtte was doordrongen van het socialistische 
gedachtengoed, maar zó rechtlijnig dat zij niet in staat was compromissen 
te sluiten met andersdenkenden. Daardoor is haar werk, ook voor mensen 
van nu, nog altijd zowel een bron van inspiratie als een waarschuwing: 
maatschappelijke rechtvaardigheid is van levensbelang, maar eendracht 
maakt macht.  
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Elke stem telt 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 
Algemeen kiesrecht is een verworvenheid. Sociaaldemocraten en 
feministen kennen de strijd die daarvoor gestreden is. En wij zullen 
die verworvenheid te vuur en te zwaard verdedigen, nietwaar? Maar 
toch zijn er een paar vraagtekens te plaatsen bij dit fundament van 
de democratie. Want iedere stem telt...maar niet even zwaar. 
 
In veel democratische landen geldt het principe van one man, one vote. 
Ook als er in districten wordt gestemd, geldt het principe van evenredige 
vertegenwoordiging. In die landen telt elke stem even zwaar. In andere 
democratische landen, vaak Angelsaksische landen, wordt gewerkt met 
een regionaal districtensysteem met een getrapt kiesstelsel. Laten we 
daar eerst even naar kijken. 
 
De VS laten zich er graag op voorstaan de bakermat van de moderne 
democratie te zijn. Of dat historisch juist is, is zeer de vraag. Feit is dat de 
onafhankelijkheidsverklaring van 1776 toch meer over de onafhankelijk-
heid van het Britse koninkrijk ging, dan over gelijkheid voor alle burgers. 
Daar was nog eeuwen van strijd voor nodig van onder meer arbeiders, 
vrouwen en van Afro-, Latin- en native Americans. Een strijd die nog niet 
is voltooid. 
 
Maar ook na al die strijd, is er nog lang geen sprake van de gelijkwaardig-
heid van stemmen. In de VS wordt bij de presidentsverkiezingen gewerkt 
met het systeem van kiesmannen per staat. Volgens het principe van The 
winner takes all (in de VS noemen ze het First past the post) krijgt de 
kandidaat met de meeste stemmen de stemmen van alle kiesmannen van 
die staat. Het college van kiesmannen kiest vervolgens de president. 
Hierdoor kan het gebeuren dat de kandidaat die de meeste stemmen van 
de bevolking krijgt, toch niet de president wordt. Dat gebeurde bijvoor-
beeld in 2000 toen Al Gore meer stemmen kreeg dan George W. Bush, 
maar de laatste toch tot president werd gekozen. En nog recenter, in 
2016, behaalde Hillary Clinton de meeste stemmen van de bevolking, 
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maar kreeg Donald Trump de meeste kiesmannen achter zich. Twee 
voorbeelden waarin de stemmen van de (Republikeinse) minderheid 
zwaarder bleken te wegen dan die van de (Democratische) meerderheid. 
 
Gerrymandering 
Het kan echter veel gekker. De staten zijn opgedeeld in kiesdistricten. Die 
kiesdistricten zouden ongeveer een gelijk aantal kiezers moeten bevatten. 
Dat klinkt logisch, maar dat is precies de aanleiding om naar hartenlust te 
kunnen manipuleren met de vorm van kiesdistricten. Bovendien blijkt ‘een 
gelijk aantal’ in de praktijk een rekbaar begrip. Elke tien jaar wordt in de 
VS een volkstelling gehouden en op grond van die telling mag de lokale 
politiek besluiten om de vorm van de kiesdistricten aan te passen. Mág, 
maar het hoeft niet. Zo zijn er voorbeelden dat halsstarrig wordt 
vastgehouden aan een indeling uit de 19e eeuw, terwijl bijvoorbeeld de 
groei van een stad inmiddels een andere indeling zou rechtvaardigen. 
Door de lijnen op een bepaalde manier te trekken kan een politieke partij 
of kandidaat flink worden bevoordeeld. Dat is het perverse verschijnsel 
van gerrymandering. (Genoemd naar Elbridge Gerry, de toenmalige 
gouverneur van Massachusetts, die dit in 1812 voor het eerst toepaste 
door een salamandervormig -mander- kiesdistrict goed te keuren.)  
 
Eenvoudig en schematisch uitgelegd werkt gerrymandering zo: neem een 
regio en verdeel het in vijf kiesdistricten die elk één afgevaardigde 
oplevert. Voor het gemak zeggen we dat 60% van de bevolking van die 
regio oranje stemt en 40% paars. Onderstaand zijn verschillende 
manieren afgebeeld hoe je die regio in kiesdistricten kunt opdelen, 
zodanig dat oranje alles wint of dat toch paars met de meerderheid naar 
huis gaat. De manier waarop de lijnen worden getrokken doet er dus toe.  
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Het perverse van dit systeem is dat de basis van de democratie, het tellen 
van stemmen van de bevolking, is verworden tot een onderwerp van 
politieke machtsspelletjes en geavanceerde studies. Want wat bijvoor-
beeld te denken van een studie waarbij keurig in kaart wordt gebracht hoe 
de opkomst bij bepaalde bevolkingsgroepen ligt. Om dicht bij ons 
schematische voorbeeld te blijven: als de opkomst van oranje laag is en 
die van paars hoog, kan het maar zo gebeuren dat de 5 oranje afgevaar-
digden omslaan in 5 paarse. 
 
Gerrymandering is niet iets uit de 19e eeuw. Integendeel, het gebeurt tot 
op de dag van vandaag. Sterker nog, met behulp van computers en 
enorme hoeveelheden data worden allerlei mogelijkheden en scenario’s 
berekend en gesimuleerd.  
Velen, zowel Democraten als Republikeinen, zullen zeggen dat het nu 
eenmaal bij de Amerikaanse cultuur hoort. Zolang je maar niet overdrijft. 
Nog in 2017 diende bij het Amerikaanse Hooggerechtshof een zaak tegen 
de staat Wisconsin die het op dit punt te bont zou hebben gemaakt. Er 
wordt regelmatig strijd om gevoerd. En meestal wordt die strijd gewonnen 
door de zittende machthebbers.  
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In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat het systeem van kiesdistric-
ten de grootste machthebbers in de kaart speelt en gerrymandering is de 
perverse overtreffende trap daarvan. De NOS liet in 2017 een studie 
uitvoeren naar hoe de Tweede Kamer er na die verkiezingen volgens het 
Brits/Amerikaanse districtenstelsel uit zou hebben gezien. Houdt u vast 
voor de natte droom van Klaas Dijkhoff: de VVD zou met 110 van de 150 
zetels een ruime absolute meerderheid hebben gehaald en de PvdA zou 
niet eens vertegenwoordigd zijn.  
 
Genoeg over de Amerikanen. Je kunt zeggen wat je wilt, maar zij kiezen 
tenminste nog hun staatshoofd en politiek leider. En hun burgemeesters 
en vele andere overheidsfunctionarissen. Dus laten we ons als 
Nederlanders voorlopig maar even niet op de borst kloppen.  
Maar laten we hier concluderen dat als het om de kwantiteit van stemmen 
gaat, we het principe van one man, one vote moeten koesteren als de 
juiste basis van elke democratie. 
 
De ene stem is de andere niet 
Maar ik wil nog iets anders zeggen over de waarde van stemmen. Het 
gaat niet alleen over de vraag of elke stem kwantitatief even zwaar telt. Je 
kunt je ook afvragen hoe terecht het is als elke stem wél even zwaar telt. 
Is er behalve de kwantiteit van een stem ook niet zoiets als de kwaliteit? Is 
de ene stem beter dan de andere? En zou die dan ook zwaarder mogen 
wegen? Denk even met mij mee op een glibberig pad. 
 
Het Britse volk heeft gekozen voor de Brexit. Nou ja, rectificatie, een nipte 
meerderheid van degenen die hebben gestemd (die de moeite namen of 
die überhaupt mochten), hebben voor de Brexit gekozen. Democratisch, 
zul je misschien zeggen. Maar als we nu eens nader inzoomen op de 
feiten en meningen die naderhand bekend werden, vallen tenminste twee 
zaken op: 1. heel veel mensen stemden op basis van hun onderbuik-
gevoel en niet op basis van degelijke informatie, en 2. onder jongeren was 
een zeer ruime meerderheid tegen de Brexit.  
 
Laat ik met dat laatste beginnen, en de vraag opwerpen hoe terecht is het 
dat de stem van een jongere, die heel veel meer toekomst heeft dan een 
oudere, toch net zo zwaar telt? Nu zul je wellicht tegenwerpen dat 
jongeren minder ervaring hebben dan ouderen en dus wellicht een minder 
gefundeerde mening kunnen hebben. Uit politicologische onderzoeken is 
herhaaldelijk gebleken dat de meeste kiezers hun stem voor slechts een 
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kwart baseren op ervaringen uit het verleden en voor driekwart op beloftes 
voor de toekomst. Dus ik blijf nog even bij de gedachte dat het niet zo gek 
is dat de stem van iemand die (statistisch gezien) veel toekomst heeft 
misschien wel zwaarder zou mogen wegen, dan die van iemand die het 
grootste deel van zijn of haar toekomst achter zich heeft.  
 
En dan even terug naar dat eerste punt: is het terecht dat de stem van 
iemand die vanuit zijn of haar gevoel stemt, of die zich laat leiden door 
vooringenomenheden en borrelpraat, net zo zwaar telt als de stem van 
iemand die ergens goed over heeft nagedacht en zorgvuldig alle voors en 
tegens heeft afgewogen? Of een variant daarop: is het terecht dat de stem 
van iemand die louter uit eigenbelang z’n keuze bepaalt net zo zwaar 
weegt als de stem van iemand die bij zijn keuze rekening houdt met de 
belangen van andere groepen in de samenleving?  
En als we dan toch lekker bezig zijn: waarom hebben 17- en 16-jarigen 
nog geen stemrecht? Op de middelbare school worden scholieren 
uitgedaagd, en met succes, om na te denken over allerlei maatschappe-
lijke vraagstukken. Waarom mogen ze niet hun visie vertalen in een stem?  
 
Boemerang 
Laat ik zelf de eerste zijn om een paar tegenwerpingen te formuleren. Hoe 
bepaal je of iemand louter uit eigen belang stemt of omdat iemand het 
beste voor heeft met de samenleving? En hoe waardeer je dat dan? Als 
iemand op een bepaalde politieke partij stemt, omdat die partij heeft 
beloofd om de energiekosten te drukken en voor deze kiezer in kwestie is 
dat het allerbelangrijkste want hij wil gewoon minder betalen, dan is dat 
eigenbelang. We willen deze persoon natuurlijk niet van het kiesrecht 
beroven, maar in ons gedachtenexperiment straffen we hem voor zijn 
egoïsme en kennen z’n stem een weegfactor toe van 0,9. En als iemand 
bewust kiest voor een partij die voor duurzame energie is, ook al betekent 
dat een hogere energierekening, dan kun je zeggen dat diegene een 
weloverwogen, maatschappelijk verantwoorde stem uitbrengt. Deze stem 
weegt 1,1. Maar als nou iemand kiest voor een pro-kernenergiepartij? 
Moet je hem belonen voor een goedkope en CO2-neutrale keuze of 
straffen voor het nemen van onverantwoorde risico’s en het opzadelen 
van vele toekomstige generaties met kernafval? Daar zou allicht veel 
discussie over ontstaan.  
Als je nu een dijk van een inkomen hebt en geen Mark Zuckerberg heet, 
dus misschien wél netjes belasting betaalt, draag je dan meer bij aan de 
samenleving dan iemand met een minimuminkomen? Je zou al snel in 
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aanmerking komen voor een hogere weegfactor. (Waarmee we weer met 
een been in het censuskiesrecht staan dat in Nederland tot 1917 gold.) En 
leef je van een bijstandsuitkering, dan kom je niet hoger dan 0,7. Tenzij je 
je natuurlijk inzet voor Greenpeace. Dan plus je er weer een tiende bij.  
Natuurlijk wordt er niet gediscrimineerd op basis van ras, maar als 
inkomen wel een legitieme factor is, dan weet je in welke groepen de lager 
betaalde functies zijn oververtegenwoordigd. Zo krijgt ook de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen opnieuw betekenis.  
Hoe weeg je religie? Is het een plusfactor, omdat je geeft om je mede-
mens, of is het een min omdat je een andere macht boven mensen 
plaatst? Ik heb vrijwel overal een mening over, maar aan dit soort ethische 
vraagstukken zou ik m’n vingers niet willen branden.  
 
Maar je snapt waar dit toe leidt. Er zou een buitengewoon ingewikkeld 
systeem ontstaan van waarderingen van alles wat je doet of laat in het 
leven. Daar schrijf je niet even een stukje software voor, want dat is een 
boekwerk aan algoritmen. Ondoorzichtig voor wie het betreft. Je zou er 
een stevige en onafhankelijke toezichthouder op zetten. Maar één 
vleugellamme Autoriteit Persoonsgegevens is wel genoeg.  
Kortom, de keuzes aangaande de onderwerpen en de toegekende 
waardering zouden altijd het onderwerp van discussie zijn. En wie gaan 
daarover? Wie winnen die discussie? Juist, de zittende machthebbers. 
Voor je het weet ontstaat er een gerrymandering. Ditmaal niet op de 
geopolitiek van kiesdistricten, maar op het manipuleren van weegfactoren. 
Ik ben blij dat dat geen onderdeel is van de Nederlandse cultuur. 
 
En toch… 
Niet aan beginnen dus. En toch blijf ik zitten met de ethische vragen 
waarom de stem van jongeren niet zwaarder zou mogen wegen dan die 
van ouderen. En waarom een weloverwogen en maatschappelijk 
georiënteerde stem niet meer waard mag zijn dan een stem uit de 
onderbuik van het eigenbelang?. 
Ik blijf met deze vragen zitten, maar wie weet hoe je dit moet aanpakken, 
mag het zeggen via f.vdknaap@worldonline.nl. 
 
 
 
 

mailto:f.vdknaap@worldonline.nl
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Vaarwel Gouda, 
een boze droom 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 
Het was een warme, zomerse dag, ofschoon het net begin mei was. 
Zoals wel vaker de laatste jaren, was het on-Hollands warm en 
benauwd. Het maakte loom en slaperig. Ook nu volgde ik mijn vaste 
remedie daartegen. Ik ging buiten in een tuinstoel zitten en zette mijn 
voeten in een teiltje met koud water. Heerlijk verfrissend.  
 
Ik pakte een boek. Nou ja, meer een vlugschrift. De schrijver, Rutger 
Bregman, noemt het zelf een brief. Een brief aan alle Nederlanders. ‘Het 
water komt’, is de titel. Eerder had ik van hem ‘De meeste mensen 
deugen’ gelezen. Prikkelend en optimistisch, maar vol met doelredene-
ringen dat het boek als een te zwaar belaste boekenplank deed door-
buigen. Sinds hij echter bij de Verenigde Naties een gloedvol betoog heeft 
gehouden dat rijke mensen en bedrijven nu eindelijk eens behoorlijk 
belasting moeten gaan betalen, heeft Bregman bij mij veel krediet. 
Nu las ik dat door de klimaatverandering het zeewater veel meer zou gaan 
stijgen dan de 40 cm die we dachten als veiligheidsmarge nodig te 
hebben toen we de Deltawerken aanlegden. De laatste voorspellingen van 
wetenschappelijke instituten zijn dat we rekening moeten houden met een 
stijging van het zeeniveau van twee à drie meter in 2100, terwijl twee 
meter de kritieke grens lijkt te zijn voor wat ons land met duinen en dijken 
nog aan zou kunnen. Rutger Bregman weet dat gemakkelijk te overtreffen: 
de stijging zou nog eens 100 jaar later wel vijf tot acht meter kunnen 
bedragen. De oude steden in het laaggelegen westen van ons land, 
Amsterdam, Rotterdam, Delft, Leiden en Dordrecht zijn kansloos en 
moeten als verloren worden beschouwd.  
 
Dat lot treft ook Gouda. Gelegen onder de zeespiegel, is het een kwestie 
van tijd voordat ons mooie Gouda, nu nog veilig achter Schielands Hoge 
Zeedijk, langzaam maar onontkoombaar onder water zal verdwijnen.  
 
Ik wilde verder lezen, maar ik merkte dat mijn voetenbadje werd opgetild 
en wegdreef. Mijn huis ligt aan de Voorwillenseweg en de achtertuin 
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grenst aan een waterplas dat naast het dijklichaam ligt waarop de 
treinrails is. Het waterpeil van die plas stijgt al jaren en stroomt inmiddels 
gewoon mij achtertuin binnen. Het water in de tuin was nu zo ver 
gestegen dat mijn voetenbadje overbodig was geworden. 
 
Tot enkele maanden geleden reden er nog regelmatig treinen achter mijn 
tuin langs, maar door het hoge water is het dijklichaam verzadigd geraakt 
en verzwakt. Zou er nu een trein overheen rijden, dan zakt die onder zijn 
eigen gewicht weg. 
Er zouden trouwens ook nauwelijks reizigers zijn. Het openbare leven is in 
het westen van ons land vrijwel geheel tot stilstand gekomen. De meeste 
inwoners zijn weggetrokken naar de hoger gelegen gebieden in het zuiden 
en het oosten. Vorige maand heeft Duitsland zijn grenzen voor Nederland-
se vluchtelingen gesloten. In het zuiden en oosten van ons land is geen 
woning meer te krijgen. De mensen worden opgevangen in enorme 
tentenkampen. Het leger en het Rode Kruis doen wat ze kunnen, maar er 
is gewoon te weinig voedsel en amper sanitair. 
 
Hoe anders is het nog hier. In Gouda zijn de meeste huizen leeg en 
verlaten. In Goverwelle, Bloemendaal en Plaswijck -what’s in a name- 
staat in de meeste huizen al zo’n 30 centimeter water. En dat valt dan nog 
mee vergeleken met de situatie in Westergouwe. Van de huizen in 
Westergouwe is alleen de zolderetage nog bewoonbaar. Daar staan ze 
dan: spiksplinternieuw, maar onbruikbaar. Ik herinner mij dat ik destijds als 
raadslid bij een voorlichtingsavond van het Hoogheemraadschap was. 
Hans Oosters, toen dijkgraaf, legde uit hoe een vernuftig systeem van 
damwanden en afwateringssystemen er voor zou zorgen dat de bewoners 
van deze laaggelegen put droge voeten zouden houden. Maar tegen deze 
enorme stijging van het water is geen kruid gewassen.  
 
Ik besluit te gaan kijken hoe mijn geliefde Gouda er nu bij ligt. Met de auto 
lukt dat niet meer. Als ik met mijn auto de Joubertstraat indraai, kom ik 
meteen vast te zitten bij de spoortunnel. Daar staat nu permanent water 
in. Bovendien, het gebruik van elektrische auto’s is sinds een paar weken 
door de veiligheidsregio verboden in verband met het gevaar op 
elektrocutie.  
 
Ik pak daarom de roeiboot. Mijn buren hebben die achtergelaten toen ze 
zijn weggevlucht. Ik roei over de Karnemelksloot. Vreemd, je ziet alleen 
aan de hekken waar de sloot ligt en waar de straat. Maar het maakt nu 
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niet uit. Ik roei langs mijn oude huis aan de Burgemeester Martenssingel 
en langs Willy, wereldberoemd in Gouda om de beste gyros ooit. Maar 
alles is donker en verlaten.  
 
Ik besluit te roeien naar Bloemendaal. Grappig; het zwembad, zelf een 
bak met water, ligt nog droog op de Groenheuvel. Als haast vanzelf drijf ik 
langs de hockeyvelden van GMHC, waar ik menig uurtje als ‘ouder langs 
de lijn’ en vrijwilliger heb doorgebracht. De kantine is met welhaast 
vooruitziende blik op de eerste etage gebouwd; het steekt nog fier als een 
terp boven het water uit. Maar de velden zijn niet meer te zien. “Nou, 
hebben ze in ieder geval hun watervelden”, denk ik met de foute humor 
die ik helaas niet altijd van mij af kan schudden.  
 
Ik roei verder naar de binnenstad. Ook daar staan al grote delen onder 
water. De Turfmarkt was al als een van de eerste straten ondergelopen. 
De bouwplannen op de plek van de gesloopte kerk zijn nooit gerealiseerd. 
Als ik dichter bij de Markt kom merk ik dat de wegen droogvallen. De oude 
motte en de St. Janskerk houden het langst stand. Ik trek mijn bootje op 
het droge en besluit om nog éénmaal het oude stadhuis te bezoeken. 
Hoewel het nog droog staat, zie ik dat het wandkleed in de trouwzaal is 
aangetast door optrekkend vocht. Te laat om te redden. Ik ga de trappen 
op naar de oude raadszaal, waar ik menig politiek uurtje heb doorge-
bracht. Het was daar dat ik, vlak voor het begin van een vergadering, 
hoorde van de moord op Pim Fortuyn. Sommige gebeurtenissen vergeet 
je nooit. Ik kijk door de zolderramen uit over de stad. Eén grote 
watervlakte met daken die er bovenuit steken. Ik moet denken aan New 
Orleans na de orkaan Katrina. Iets dat ik van te dichtbij heb ervaren. 
 
Als ik weer naar buiten loop, merk ik dat het water verder is gestegen. 
Mijn roeiboot is weggedreven. Eenzaam sta ik op de trappen van het 
stadhuis, terwijl het water de onderste treden heeft bereikt. Het is tijd om 
Gouda definitief aan het wassende water over te geven. 
 
“Frank, wil je ook thee?”, hoor ik in de verte roepen. Ik schrik wakker. Het 
duurt enkele ogenblikken voordat ik weer bij zinnen ben. “Doe maar een 
bak sterke koffie”, mompel ik. “Ik geloof dat ik dat wel kan gebruiken.”  
Ik kijk naar beneden en zie dat het boekje van Rutger Bregman uit mijn 
handen is gegleden en in het voetenbadje terecht is gekomen. De 
bladzijden zijn los geraakt en verweekt. Vaag kan ik nog net lezen: Het 
water komt. 
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Teloorgang 

  
 
Door  Co Caljouw 
 
Daar stonden ze dan prominent en parmantig in het gras en op de buis: 
drie wethouders uit Het Groene Hart. Onder meer te verklaren dat de wei 
waarin ze stonden niets met natuur te maken had en dat er dus gerust en 
met verve woningbouw kon worden gerealiseerd (en derhalve incluis de 
zo broodnodige industrieterreinen en ontsluitings- en rondwegen). Wat er 
nog rest van een eeuwenoud en in de wereld uniek cultuurlandschap met 
eens hoge natuurlijke waarden stonden ze ordinair uit te venten. 
 
Geen weet (niet echt doorgeleerd) van de groei van miljarden harlekijns-
orchissen, honderden miljoenen kievietsbloemen alleen al nabij Gouda, de 
Krimpenerwaard in augustus egaal blauw van de klokjesgentianen. Tot in 
de jaren vijftig van de vorige eeuw. Door onder veel meer intensieve 
veeteelt en verstedelijking zijn deze rijkdommen vrijwel verdwenen en dus 
heb je als dynamische wethouder een alibi om het toch al zo geschonden 
Groene Hart verder vol te plempen met steen, beton en glas. Het restje 
landschap doet er dus ook niet meer toe. 
 
Heel recent kwam dagblad Trouw met een voor mij totaal niet verrassende 
uitslag van een onderzoek naar de biodiversiteit in ons land. Nederland 
bungelt steevast onderaan de lijst van Europese landen; en dit al decen-
nia lang. Koploper zijn we daarentegen op de rode lijsten van met 
uitsterven bedreigde planten en dieren. 
 
Waar ik, ook in ons eigen unieke medium Gouds Rood, al tientallen jaren 
over deze teloorgang heb bericht onthoud ik mij verder van commentaar 
over dit onderwerp. Wel wil ik nog even in het bijzonder voor dat drietal 
beunhazen waar het de natuurbescherming betreft wijzen op enkele 
verrassende uitkomsten in de Goudse heemtuin (waarvan ik de eer heb 
medeoprichter te zijn). Door verschraling en een uitgekiend maairegiem 
zijn er in het overbemeste weiland van weleer zes orchideeënsoorten 
terug naast kievietsbloem, klokjesgentiaan, blauwe knoop, zonnedauw en 
– sinds twee jaar – de uiterst zeldzame Spaanse ruiter (een stekelloze 
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distelsoort). In maar liefst drie groepen. 
 
Terug naar het voor de natuur en open ruimte harteloze drietal. Het wordt 
de allerhoogste tijd dat de rijksoverheid wat (woning)bouw betreft het 
initiatief naar zich toetrekt en uit handen neemt van al die nijvere lokale 
bouwpastoortjes. 
 
Grote delen van ons land zijn wat bevolking betreft aan het inkrimpen. 
Laat dan het rijk bepalen waar nog gebouwd kan worden en stop de 
instroom in de Randstad (waar overigens nog genoeg bouwlocaties 
binnen de bebouwde kom zijn te vinden). 
  
 
 
 
 

 

 

Zichtbaar 

  
 
Door  Co Caljouw 
 
Peilingen. Ik weet het: ze zeggen niet zoveel en vele van deze politieke 
verwachtingen zijn nimmer bewaarheid, maar toch… Een dikke maand 
geleden was mijn PvdA zowaar opgekrabbeld naar 17 parlementaire 
zetels; nu zijn de sociaaldemocraten weer terug op 13. Van een tweede 
positie naar de grauwe middenmoot der splinters. 
 
En dan Rutte, van wie ik nog duizend euro tegoed heb, gestegen tot maar 
liefst 44 zetels. Zijn we met steeds meerderen nou zo neo-liberaal 
geworden? Ik zie een andere oorzaak: weliswaar mede door de corona-
crisis is de premier maximaal zichtbaar. En dan hoef je het nog niet eens 
zo goed, politiek gesproken, te doen. De kijker (en in veel mindere mate 
de lezer, want over die hebben we het in feite) kan niet om onze nationale 
voorman heen. 
 
Die zichtbaarheid mist onze partij nationaal in grote mate. Ik lees maar 
liefst vier kranten per dag (een afwijking, ik weet het) en speur de 
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kolommen naarstig af naar uitgesproken standpunten, met nadruk 
verwoord, door de partij. Soms denk ik wel eens dat de media de PvdA 
min of meer met opzet veronachtzamen maar een meer voor de hand 
liggende conclusie is dat extra aandacht je pas dan gewordt als je je als 
splinter onderscheidt met stevige, vaak contraire, standpunten. 
Kamergeluiden die het doorsnee kaliber van het vragenuurtje verre te 
boven gaan. 
 
Vanzelfsprekend – ik geef nu wat voorbeelden – roerde de fractie zich bij 
het dreigend schrappen van de boeteclausule, gekoppeld aan 
overheidssteun aan bedrijven om mensen in dienst te houden. Maar daar 
morde de gehele oppositie tegen; geen onderscheid derhalve. 
De kongsi om de buitenlandse, veelal Oost-Europese arbeider, qua werk, 
salaris  en huisvesting in een betere positie te brengen werd nota bene 
gevormd door de SP en CU. 
 
Wie miste ik jammerlijk? Na vragen van D66, ondersteund door GL, SP en 
de PvdD over de coronagevaren in en rond de nertskwekerijen. Idem dito 
van hetzelfde. 
Een bewijs temeer dat mijn partij een duidelijke stadspartij is en geen weet 
heeft van alleen al de gruwelijke stank die deze bedrijven verspreiden (ik 
spreek uitervaring) en andere perikelen van het platteland. 
 
Al eerder betoogde ik hier dat de toekomst van de partij ligt in een 
samengaan ter linkerzijde. 
Tot die tijd wil ik echter wel het benodigde geluid van mijn fractie horen en 
er vooral veel over lezen. 
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De waterkant is de mooiste kant van 
Nederland 

  
 
Door  Hans De Pré 
  
De waterkant is de mooiste kant van Nederland, ook in Gouda. Vanuit die 
passie zetten vele Gouwenaars en organisaties met een hart voor de 
historische binnenstad zich al jarenlang in om de waterkant van Gouda 
nog aantrekkelijker te maken.  
Langzaam maar zeker ontstaat er in de grachten en singels van Gouda 
weer leven op en langs het water waardoor het voor iedereen prettig 
toeven is aan de waterkant. De fraaie monumenten vormen een prachtig 
decor. Over het water staren naar mooie weerspiegelingen en ‘drijf’vogels 
is gewoon fijn. Ook in deze corona-periode biedt de waterkant een 
uitlaatklep om ontspannen en op afstand van anderen op de rand of op 
een bankje te kunnen zitten.  
‘Ieder nadeel heb z'n voordeel’ zei onze grote voetbalfilosoof Johan Cruijff.  
De versoepeling van de Covid-regelgeving laat ons zien wat er in de 
toekomst op dat gebied nog meer mogelijk is.  
Tussen de Visbanken ligt nu ineens een brug die ‘geregeld’ is door Niek 
van restaurant Kamphuizen en Sjoerd van restaurant Brunel. De corona-
noodverordening maakte mogelijk dat zij met een tijdelijk terras ook onder 
de Visbank aan de Lage Gouwe op gepaste afstanden zo toch al hun 
terrastafels kwijt kunnen.  
Hopelijk gaat dat wat goed maken tegen hun omzetverlies van de 
afgelopen periode. De brug werd meteen ontdekt door wandelaars en 
terrasgebruikers die er al frequent gebruik van maakten. 
  
 
De Visbrug 
 
Eeuwenlang zijn deze twee visbanken verbonden geweest door een 
voetgangersbrug. Die brug heette de Visbrug en staat op meerdere oude 
stadskaarten afgebeeld. De Visbrug lag in het verlengde van de 
Peperstraat aan de Marktzijde van de Visbanken waar de landhoofden 
nog zijn te zien als vernauwing van de gracht. In 1850 is de brug 
afgebroken, voorafgaande aan een korte periode van een staande 



 28 

mastroute voor de scheepvaart door de binnenstad van Gouda. De 
vishandel heeft de afbraak blijkbaar toen niet kunnen tegenhouden.  
Daarmee verdween ook een logische looproute en verbinding tussen de 
buurtjes rond Achter de Vismarkt via de Vissteeg en de Peperstraat. Nu 
de binnenstad steeds meer het domein van voetgangers en wandelaars 
wordt, zou zo’n verbinding weer een welkome aanvulling kunnen zijn. De 
bewoners en bedrijven rond de Visbanken zien een permanente Visbrug 
wel zitten en ook het Gouds Gidsengilde zou deze route graag permanent 
aan hun stegenwandeling willen toevoegen.  
 

 
 
De Visbrug 
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Mogelijk kan de tijdelijke brug tussen de Visbanken (tot 1 september) het 
gemeentebestuur inspireren om hier werk van te maken. De onlangs 
geheel vernieuwde Parkbrug, naar het openbare parkje aan de Zeugstraat 
kan daarbij als voorbeeld dienen. De kosten van het vernieuwen van die 
brug (20.000,- euro excl. BTW) geven een indicatie van de kosten voor 
een ‘nieuwe' Visbrug.  
Het openen van die verbinding zou mooi passen in het feestjaar Gouda 
750 en wat dat betreft zou het een prachtig blijvend cadeau aan de stad 
kunnen zijn. 
Willen onze wethouder Ruimtelijke ordening Rogier Tetteroo en onze 
wethouder Binnenstad Thierry van Vugt zich daar eens over buigen?  
  

 
  
Parkbrug Zeugstraat 
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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 


