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Van de redactie 
 

  
 
Door Gerrit Schinkel 
 
‘t Is weer voorbij die mooie zomer. Dat ik ooit een grote zomerhit van 
Gerard Cox zou aanhalen had ik nooit kunnen denken. Maar wat het weer 
betreft was het zeker een mooie zomer. Maar hij is voorbij en we zijn weer 
aan het werk, althans velen van ons. De fractie is begonnen met het 
nieuwe raadsjaar (welkom Jan-Kees, Aline en Remco en succes gewenst) 
en onze wethouder Rogier Tetteroo gaat met frisse moed verder in het 
College van B&W. 
 
In het novembernummer van Gouds Rood is genoeg te lezen. Naast de 
bijdrage van voorzitter Bram van Welie, maakt Frank van der Knaap zich 
bezorgd over het scheefshoppen. Peter van Diessen plaatst enkele 
kanttekeningen bij de Russische inval in Oekraïne en de rol van de NAVO. 
Wim Sonnemans beschouwt de linkse samenwerking en het bestuur heeft 
afscheid genomen van (burger) raadslid Johan Veld. 
 
Dank wederom aan Peter van Eijkelenburg voor het meelezen. 
 
Wellicht tot ziens op de ALV van 3 november a.s.  
 
 

 
Om de kosten te drukken wordt Gouds Rood ook nu weer alleen op papier 
bezorgd bij leden die GEEN emailadres hebben, althans niet bij ons 
bekend. Heeft u toch een e-mailadres, wilt u dat dan s.v.p. doorgeven aan: 
ledenadministratie@pvda.nl ? Bedankt.  
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Van de voorzitter 
 

  
 
Door Bram van Welie 
 
Beste partijgenoten, 
 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, valt de herfstzon - tussen de 
regenbuien door - zachtjes het raam binnen. Na een zinderende zomer 
maken we ons op voor een nieuwe winter, die hopelijk niet al te streng zal 
zijn. Want, hoe diep het verlangen onder sommigen van ons ook is naar 
tijden van weleer met Elfstedentochten en witte winters, met de huidige 
energietarieven wensen we elkaar vooral gematigde winterse omstandig-
heden toe zodat een ieder - ongeacht de dikte van de portemonnee - 
heelhuids de lente haalt.  
 
Over dat voorjaar gesproken: de optimisten onder ons durven voorzichtig 
te dromen van een sociaaldemocratische renaissance (in de eerste - en 
hopelijk niet laatste plaats) bij de PS-verkiezingen. Want los van de vraag 
op welke wijze het kabinet de winter wel of niet doorkomt, de tempera-
turen in en rondom de Trêveszaal dalen nu al richting Siberische propor-
ties. Dat dit niet helpt niet bij het uitvoeren van de machtige opgaven waar 
dit kabinet voor staat mag helder wezen.  
 
Een bedroevende zaak, want meer dan ooit - zo lijkt het - heeft het land 
behoefte aan een sterke en verstandige overheid met een robuust bestuur 
en dito uitvoeringsdiensten. Het decennialange neoliberale beleid (waar 
ook onze partij op momenten met enige hartstocht aan heeft bijgedragen) 
heeft onze overheidsdiensten (of het gebrek hieraan) en semipublieke 
instellingen tot een bedenkelijk niveau doen laten zinken. Onlangs hoorde 
ik zelfs een corpsbal terugverlangen naar het ziekenfonds.  
 
Als zelfs sommige liberalen (met een tamelijk eendimensionaal wereld-
beeld) vinden dat de privatisering van elementaire overheidsverantwoor-
delijkheden is mislukt of teruggedraaid dient te worden, laten we dan 
hopen dat er een wending op komst is en de kiezer zich langzamerhand 
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realiseert dat een genuanceerde sociaaldemocratische koers (met een 
sterke overheid op de onderwerpen die we simpelweg niet aan de 
kapitalistische markt kunnen overlaten) nu niet allen de meest moedige, 
maar ook de meest intelligente weg voorwaarts is. 
 
Eddy Terstall in de Speelwinkel merkte tijdens onze 1-mei viering op: de 
premier wordt niet in de randstad, maar in de provincie gekozen. Des 
temeer reden niet met onverschilligheid of zelfs dedain naar de 
omgekeerde vlaggen te kijken. Het besef dat de ontevredenheid en 
frustratie buiten de steden veel dieper geworteld is dan het stikstofdebat 
helpt onze partij ook daar beter wortel te schieten. De stad en het 
platteland, en niet geheel vergelijkbaar - maar zo zeker zo relevant: ook 
de winnaars en de verliezers van de globalisering, zijn elkaar - zachtjes 
gezegd - een beetje uit het oog verloren.  
 

 
 
Populisten spelen handig in op het onderbuikgevoel van ongemak door 
met eenvoudige oplossingen te komen voor complexe vraagstukken, en 
voor verdeling en haat zorgen door voor de aanleiding van die 
vraagstukken dikwijls zondebokken aan te wijzen, terwijl het juist nu zaak 
is om vanuit vertrouwen het constructieve debat weer met elkaar aan te 



 

6 
 

kunnen gaan. Anders gezegd: we moeten de boel bij elkaar houden, door 
paradoxen te omarmen. Een volkspartij als de onze kan en moet daar het 
voortouw in nemen. We kunnen een genuanceerd perspectief bieden met 
goede ideeën gevoed door hoop en solidariteit. Onze volkspartij staat dit 
voor. Laten we daarom hopen dat Attje haar sterke ontwikkeling in de 
winter voortzet en de onbetwiste leider wordt op het linkse midden.  
 
Terug naar Gouda, waar onze fractie en wethouder zich ook sterk 
doorontwikkelen. Het maandenlange feest dat Gouda met recht en verve 
vierde ter gelegenheid van zijn 750ste verjaardag ligt inmiddels achter 
ons. Het zeer goed georganiseerde feest - mede dankzij de vrijwillige inzet 
van een aantal partijgenoten - was van grote verbindende waarde, maar 
aan al het goede komt een eind.  
 
Er is weer werk aan de winkel. Onder aanvoering van onze wethouder 
Rogier en lijsttrekker Max zijn college en fractie op volle kracht zichtbaar 
aanwezig in de Goudse politieke en bestuurlijke arena. Het bestuur is zeer 
trots op onze ploeg, we mogen in onze handen knijpen met onze wethou-
der, gemeenteraad- en burgerraadsleden: een energiek en complementair 
team met grote kwaliteiten. Dit vertaalt zich in de concrete resultaten die 
geboekt worden (vrijwel iedere week heeft onze fractie het nieuws 
gehaald met belangrijke stappen die gezet zijn of worden gemaakt). Dat 
de fractie zich niet laat verleiden tot zelfgenoegzaamheid, wordt niet 
alleen bewezen door de behaalde prestaties maar ook door de honger 
naar constante verbetering van kennis en vaardigheden, ook in de 
onderlinge samenwerking. Met die laatste reden verbleef de fractie en 
wethouder in oktober twee dagen op de Utrechtse Heuvelrug voor een 
trainingsprogramma waar onder andere Wim Cornelis en Ad Melkert 
gastsprekers waren.  
 
Voordat de winter definitief aanbreekt zien we elkaar nog op de 
eerstvolgende ALV ter afstemming en inspiratie van al datgene ons 
bezighoudt. We treffen elkaar in de Speelwinkel op donderdagavond 3 
november. Op deze algemene ledenvergadering zullen we - naast het 
formeel vaststellen van de begroting voor het nieuwe kalenderjaar - vooral 
stilstaan bij de actualiteit, de onderwerpen waar wethouder en fractie 
momenteel hard voor werken, en het permanente campagne-programma. 
Deze permanente campagne - die door samenspel van fractie en bestuur 
is ontwikkeld - gaat ons helpen om (1) ook buiten verkiezingstijd goed 
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zichtbaar te blijven en om (2) onze politieke agenda goed te kunnen 
blijven doorontwikkelen door volop in contact te staan met onze 
stadsgenoten voor wie wij uiteindelijk zijn opgericht en blijven opstaan. 
 

 
 
Zorg dus je erbij bent. Ik hoop veel leden te mogen ontmoeten op 3 
november. Wil je een introducee meenemen naar onze ALV’s, voel je vrij 
dit te doen want onze rode familie heeft altijd een paar extra stoelen en 
borrels klaarstaan voor zij die mee willen bouwen aan een mooier en 
socialer Gouda.  
 
Moedig voorwaarts! 
 
Met een hartelijke rode groet,  
Bram van Welie, voorzitter 
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Uitnodiging ALV dd. 3 november 2022 
 

  
 
Datum 

 
Donderdag 3 november 2022  

Plaats Buurthuis De Speelwinkel   
Tijd 20.00 – 22.00 uur 
 

 
AGENDA 

 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 

  
  

2. Actuele politieke kwesties vanuit het perspectief van fractie en 
wethouder 
  
  

3. Permanente verkiezingscampagne 
 
 

4. Begroting 2023 
 
 

5. Vooruitblik op verkiezingen (Provinciale Staten en Waterschappen 
voorjaar 2023) 

 
 

6. Rondvraag 
 
  

7. Sluiting en borrel 
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Scheefshoppen 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 

Stijgende prijzen? Gierende inflatie? En dan lees je in dit artikel dat 
je eigenlijk nog iets meer moet gaan betalen. Want het moet maar 
eens afgelopen zijn met scheefshoppen. 

 
Scheefshoppen? Wat is dat nou weer? We kennen allemaal wel het 
verschijnsel ‘scheefwonen’: je woont voor een lage huur, terwijl je op basis 
van je inkomen meer huur zou kunnen betalen. Maar door te blijven zitten 
waar je zit, hou je een schaarse woning bezet waar juist iemand met een 
laag inkomen om zit te springen. En die betaalt zich nu blauw aan een 
woning die eigenlijk te duur is voor diens portemonnee.  
We vinden daar iets van. De PvdA spreekt zich vaak expliciet uit tegen 
scheefwonen. En terecht. We sturen gericht bij met bouwprogramma’s en 
we doen een moreel appèl op de scheefwoners: verhuis naar een 
duurdere woning die je ook kunt betalen.  
Maar er zijn veel meer vormen van een scheve schaarsteverdeling. En 
daar horen we vaak weinig over. Gek eigenlijk. Gelden daar dan andere 
normen? In dit artikel betoog ik dat we eerlijker onze dagelijkse 
boodschappen kunnen doen. 
 
De race naar de bodem 
In de gangbare manier van denken over de economie is winstmaximali-
satie het leidende principe. Het leidt tot een fixatie op een ongebreidelde 
groei van omzet, winst of inkomen en op het minimaliseren van onkosten 
en uitgaven. Echter, wat voor de één een race naar de top is, is voor de 
ander een tocht naar de bodem. Het huidige systeem van productie en 
consumptie heeft als effect dat veel nadelen worden afgewenteld op 
derden, vaak de armen en kwetsbaren. Zoals Thomas Piketty het al zei: 
Arme mensen, landen en bedrijven zijn er doordat er rijke mensen, landen 
en bedrijven zijn.  
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De nadelen en kosten die worden afgewenteld op de samenleving zijn 
vooral sociale nadelen en milieuschade. Voorbeelden van de eerste zijn 
onderbetaling van werknemers, moderne slavernij en onveilige werkom-
standigheden. Bij milieunadelen kun je denken aan de uitputting van een 
eindige voorraad van grondstoffen en de vervuiling en vergiftiging van 
onze oceanen, lucht en (landbouw)gronden. Daarvan krijgen we steeds 
vaker de rekening gepresenteerd. De stijgende zeespiegel en het 
veranderende klimaat leidt tot nooit eerder vertoonde overstromingen in 
onder andere Pakistan, waardoor de textielindustrie in de knel komt. Het 
zuiden van Bonaire dreigt door de oceaan te worden verzwolgen waar-
door het toerisme, de belangrijkste bron van inkomsten, zal halveren. In 
oostelijk Afrika heerst al jaren een exceptionele droogte, waardoor de 
landbouw en veeteelt nagenoeg zullen verdwijnen. De economie van die 
toch al kwetsbare landen krimpt de komende jaren met wel 25%. De 
‘reparatie’ van die schade heeft een prijs, en die prijs wordt niet betaald 
door de vervuiler, maar door de gehele samenleving. Bijvoorbeeld in de 
vorm van concrete milieumaatregelen, het ophogen van dijken, 
bodemsanering, inkomenssteunmaatregelen, enzovoorts.  
Dichter bij huis weten we dat de stikstofcrisis de hele bouwsector heeft 
lamgelegd. En de agrarische sector staat onder druk om te redden wat er 
te redden valt van de Natura 2000-gebieden. De schade van de 
stikstofcrisis beloopt alleen al in Nederland in de miljarden euro’s. We 
hinkelen heen en weer tussen wateroverlast en een watertekort. Nieuwe 
bedrijven kunnen niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten, omdat 
er onvoldoende capaciteit is. En de drinkwaterbedrijven hebben al laten 
weten dat een drinkwatertekort aanstaande is. 
 
Samen sterk 
Er wordt wel gezegd dat economie een mondiaal en landelijk thema is. 
Dat we daar in Gouda niets aan kunnen veranderen. Ik ben het daar niet 
mee eens. We kunnen er wel degelijk iets aan doen. Als individu. Als 
consument. Weet je nog hoe sterk verenigde arbeiders kunnen zijn?  
In je eentje bereik je niets, maar schouder aan schouder dwing je zomaar 
een forse loonsverhoging (NS) of betere arbeidsomstandigheden 
(Schiphol) af. Precies zo sterk zijn we ook als gezamenlijke consumenten.  
Elke dag doen we boodschappen. Dus elke dag kunnen we de keuze 
maken om een heel klein deeltje van die sociale en ecologische schade 
wél voor onze rekening te nemen. Natuurlijk geldt daarbij de voorwaarde 
dat je het moet kunnen betalen. Ik denk dat velen van ons dat kunnen.  
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Wat kunnen we daarvoor doen? We kunnen om te beginnen de lokroep 
van ’s lands grootste grutters weerstaan. Als mensen levensmiddelen 
inslaan, is er meestal een nare bedreiging op komst. Een voedsel-
schaarste, een mislukte oogst, een gewapend conflict of een pandemie. 
Weet je nog dat bij de eerste coronagolf er geen rolletje WC-papier meer 
te krijgen was? Terecht gedrag of niet, de mensen voelen onzekerheid en 
gaan inslaan. Maar onze Zaanse kruidenier roept ons in de reclames toe 
dat we moeten gaan hamsteren. Is er iets aan de hand? Een dreiging? 
Nee, de enige dreiging is dat je een aanbieding misloopt. Zes halen, vijf 
betalen. Zoiets. Terwijl je er toch echt maar één of twee nodig hebt. En de 
kruidenier uit Veghel en de Duitse prijsvechters zijn niet anders. Het gaat 
altijd om meer, meer, meer, in plaats van beter. 

Is er een alternatief? Kun 
je ergens je dagelijkse 
boodschappen doen en 
de eerlijke, echte prijs 
betalen voor een 
product? Een prijs 
waarmee je de sociale en 
ecologische schade 
compenseert? Ja, dat 
kan, maar helaas is dat 
nog een unieke plek.  
Maar laten we er eens 
gaan kijken. Ik neem jullie 
virtueel mee naar De 
Aanzet, een ideologische 
winkel in de 
Amsterdamse Pijp.  

 
Daar wordt gewerkt met het berekenen van de eerlijke prijs. Die prijs is 
bepaald door True Pricing, een ideologische onderneming die heel precies 
berekent wat voor een specifiek product de schade is aan onderbetaling, 
belasting van het klimaat en het gebruik van land en water. Dat zijn 
ingewikkelde berekeningen en die zijn op dit moment gedaan voor 
groenten, fruit en brood. In De Aanzet wordt dat op het schap aangegeven 
(zie foto). 
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Het grootste bedrijf heeft de grootste winstmarges 
Wat opvalt is dat het prijsverschil best meevalt. In het voorbeeld van de 
appelen is de eerlijke prijs maar 3% hoger dan de normale prijs. Maar is 
dat bij alle producten zo? En wat is precies de normale prijs? Ik heb voor 
jullie een mini-onderzoekje gedaan. Ik heb een selectie gemaakt van wat 
groenten, fruit en brood. Heb daarvan de normale en eerlijke prijs 
genoteerd en ben vervolgens naar Appie gegaan en heb daar de prijs 
genoteerd van hun laagste prijsartikel en van het biologische alternatief 
als ze dat hebben.  
 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat wat de normale prijs is bij De Aanzet 
overeen komt met het biologische artikel van Albert Heijn. Dat is ook 
logisch, want alle producten in De Aanzet zijn biologisch. De prijzen 
ontlopen elkaar niet veel. De Zaanse grootgrutter is over de gehele linie 
een fractie goedkoper met biologische groenten en fruit. Dat mag ook wel 
gezien de massale inkoop die zij kunnen doen. Het verschil is eigenlijk 
bizar klein. Ik vermoed dat de winstmarge van Albert Heijn heel veel groter 
is dan die van de biologische winkel. Het inkoopvoordeel gaat kennelijk 
niet naar de consument, maar naar de aandeelhouder. 
 
Natuurlijk heeft AH in het assortiment goedkopere alternatieven. Die zijn 
niet biologisch of fair trade, dus niet vergelijkbaar met de prijzen in de 
biologische winkel. Maar voor de mensen met een echt kleine beurs wel 
een noodzakelijk alternatief. 
 
Ten slotte zijn de prijzen van brood niet goed vergelijkbaar gebleken, 
omdat Ah geen biologisch brood verkoopt. 
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Artikel De Aanzet 
normale 
prijs 

De Aanzet 
eerlijke 
prijs 

Albert 
Heijn 
basis 

Albert 
Heijn 
biologisch 

Trostomaten kilo 4,70 4,95 2,70 4,78 

Komkommer stuk 1,52 1,77 0,85 1,45 

Rode paprika kilo* 8,31 8,50 4,95 7,95 

Bananen kilo 2,79 2,94 1,83 1,99 

Appels (Elstar) kilo 4,65 4,80 1,89 3,49 

Uien (gele ui) kilo 2,45 2,61 1,35 2,50 

Molen-/bakkers 
brood heel 800gr** 

3,59 
 

3,83 
 

2,59 - 

Volkoren heel 
800gr** 

3,49 3,73 1,45 - 

Tarwebrood heel 
800gr** 

3,59 3,82 0,99 - 

 
Prijzen in €, gemeten op vrijdag 29 juli 2022 in Amsterdam. 
*Bij Ah zijn de paprika’s per stuk geprijsd. Gemiddeld wogen de paprika’s 
200 gr., dus 5 stuks per kilo. 
**Prijzen zijn teruggerekend naar 800 gram, het gangbare gewicht van 
een heel brood. Bij De Aanzet wegen hele broden (ruim) 1000 gram. 
 
Overal biedt De Aanzet dus een uitstekend alternatief voor de hoge 
winstmarges van Albert Heijn op de biologische producten. En dan wordt 
de sociale en ecologische schade ook nog veel beter en transparanter 
verrekend.  
 
Gouda: één lichtpuntje 
Maar nu is de vraag: kunnen wij hier in Gouda onze verantwoordelijkheid 
nemen bij het doen van onze dagelijkse boodschappen en de sociale en 
ecologische schade direct afrekenen? Helaas, een winkel als De Aanzet 
hebben we hier niet. Op het terrein van biologische en fair trade 
levensmiddelen biedt Gouda een schraal landschap. Geen Ekoplaza, 
geen Odin.  
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Terwijl we dergelijke winkelketens toch ook volop in steden van 
vergelijkbare omvang aantreffen. Eigenlijk hebben we er in heel Gouda 
maar één: De Biowinkel in de Lange Groenendaal.  
 

 
 
 
 
Een oproep om toch vooral dáár voortaan je boodschappen te halen, zou 
teveel op een gerichte reclameboodschap gaan lijken. Maar in ieder geval 
is er in Gouda een optie op met biologische producten het grootste deel 
van de ecologische schade van producten te vermijden. Dus haal 
biologische boodschappen in huis! Daarmee lever je in ieder geval een 
bijdrage aan het terugdringen van de ecologische schade. Natuurlijk, het 
is maar een ieniemienie-bijdrage aan een betere wereld. Maar stel je voor 
dat we dat allemaal gaan doen… 
Dus, als je het je kunt veroorloven, stop met het kopen van te goedkope 
producten en reken nú de ecologische kosten af. Stop met 
scheefshoppen! 
 
 
Frank van der Knaap 
 
Wil je reageren? E-mail naar f.vdknaap@worldonline.nl 
  
 

 

mailto:f.vdknaap@worldonline.nl
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De Russische invasie in Oekraïne en 
de rol van de NAVO 
 

  
 
Door Peter van Diesen 
 

Laat ik vooraf duidelijk stellen: ik veroordeel de Russische agressie 
jegens Oekraïne, waarvoor geen enkele rechtvaardiging bestaat. 
Kennelijk heeft Poetin na de Majdan-revolutie (2013) en de annexatie 
van de Krim (2014) aangenomen dat de Russische troepen door de 
meeste Oekraïners als bevrijders zouden worden ontvangen – een 
klassiek voorbeeld van hoe een dictator op een gegeven moment in 
zijn eigen propaganda is gaan geloven.  

Dit gezegd hebbende, wil ik toch enige kanttekeningen maken bij de op-
stelling van het Westen, en met name de NAVO, van de afgelopen decen-
nia en ook in de jongste maanden. Deze opstelling heeft namelijk in mijn 
visie bijgedragen aan het klimaat waarin het Russische optreden kon 
plaatsvinden.  

In 1989 -1990, toen de Sovjet-Unie (onder de onlangs overleden Michail 
Gorbatsjov) aan het uiteenvallen was en dus op zijn zwakst was, heeft de 
internationale gemeenschap goedgevonden dat de erfvijand van Rusland 
(twee onuitgelokte invasies in de 20e eeuw) kon worden herenigd. Dat is 
een signaal dat de “cold warrior” Poetin (voormalig KGB-resident in Oost-
Duitsland) in zijn oren geknoopt heeft: nooit meer mag Rusland zich zo 
zwak opstellen.  

Om de zaken nog erger te maken heeft de NAVO in de jaren na de Duitse 
hereniging alle voormalige bondgenoten van de Sovjet-Unie, plus drie 
voormalige delen van diezelfde Sovjet-Unie, in de NAVO opgenomen. Hoe 
je hier ook als Rus (of Nederlander) tegenaan kijkt, het netto-effect was 
dat de grens van de NAVO steeds verder naar het oosten opschoof.  

Dat is wellicht niet de aanleiding, maar toch zeker de context waarin de 
agressie tegen Oekraïne plaatsvond.  
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Het argument dat het lidmaatschap van de NAVO nu eenmaal de wens 
van de betrokken volkeren was, vind ik niet overtuigend. Immers, op de 
Balkan bevinden zich twee landen die in ieder geval tot voor kort graag lid 
wilden worden van de NAVO (Bosnië-Herzegovina en Servië1). Bovendien 
zijn we met de Macedonische aanspraken op het NAVO-lidmaatschap 
jarenlang uiterst stiefmoederlijk omgegaan. Kennelijk is de wens van de 
volkeren zelf niet altijd de doorslaggevende factor.  

De reactie van de NAVO op de Russische inval in Oekraïne doet niet 
vermoeden dat we iets van de afgelopen jaren geleerd hebben. Niet 
alleen nemen we twee voormalig neutrale landen in de NAVO op, 
waardoor de Russische perceptie van omsingeling nog wordt versterkt. 
Als we niet oppassen laten we op korte termijn nog twee voormalige 
Sovjetrepublieken in de NAVO toe: Oekraïne en Moldova.  

Nogmaals: dit alles is geen rechtvaardiging voor de Russische agressie in 
Oekraïne; die is er niet. Mijn these is echter wél dat we de afgelopen 
decennia onvoldoende begrip hebben getoond voor de Russische veilig-
heidsbelangen, en daarmee hebben bijgedragen aan het klimaat waarin 
het Russische optreden kon plaatsvinden. Toegegeven: de belangrijkste 
reden is dat de democratisering die in Rusland onder Jeltsin voorzichtig 
de kop opstak, mislukt is, zodat een autoritair leiderschap met bittere 
herinneringen aan de Koude Oorlog aan de macht kon komen. Maar 
hebben we als internationale gemeenschap niet lang het beeld opgehou-
den dat deze dictatuur salonfähig was met (al dan niet imaginaire) visites 
aan datsja’s, Olympische Spelen, voetbalkampioenschappen en Formule 
1-races? 

Ik pleit dan ook voor een heroverweging van de westerse politiek ten 
aanzien van Rusland: die mag ferm zijn en onderstrepen dat onuitgelokte 
agressie niet getolereerd wordt. Maar laten we, juist om die reden, in de 
toekomst méér rekening houden met het effect dat ons optreden heeft op 
de gevoeligheden van de Russen en het gebruik dat de Russische 
dictatuur van onze opstelling kan maken.  

                                                
1 De aspiraties van Servië waren bijzonder tragisch omdat dat land nog in 1999 

maandenlang bestookt is met NAVO-kruisraketten. Weliswaar is het NAVO-
lidmaatschap nu geen doel meer van de Servische buitenlandse politiek, maar 
dat is het gevolg van het feit dat de Serviërs een trots volk zijn dat niet graag 
afgewezen wordt.  
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Linkse samenwerking veelbelovend 
maar blijft altijd lastig 

 
  
 
 
Door Wim Sonnemans  
 
Zoals bekend voeren we als PvdA de samenwerking met GroenLinks 
stapsgewijs op met vanaf 2023 een gezamenlijke fractie in de Eerste 
Kamer, maar de meningen zijn nog verdeeld over de wenselijkheid 
van een mogelijke fusie. 
 
Sommige wat oudere partijgenoten zullen bedenken dat dit niet de eerste 
poging is. Begin jaren ’70 in de vorige eeuw stelden PvdA, D’66 (dat 
schreef je toen nog zo) en PPR (Politieke Partij Radikalen, een van de 
voorlopers van GroenLinks en destijds milieubewuste afsplitsers van 
toenmalige CDA-voorlopers) een gezamenlijk progressief conceptregeer-
akkoord “Keerpunt 72” op (naast hun afzonderlijke verkiezingsprogram-
ma’s), compleet met schaduwministers. 
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Dat leverde het tot nu toe meest linkse Nederlandse kabinet op, met de 
toenmalige PvdA-leider Joop den Uyl als minister-president. 

 
Maar rond die tijd waren ook – op voorstel van D’66-oprichter en -leider 
Hans van Mierlo – verkenningen voor de oprichting van een “progressieve 
volkspartij” vanuit PvdA, D’66 en PPR op niets uitgelopen. Een aardig 
inkijkje is te zien in de biografie van oud-PvdA-minister en –Eurocommis-
saris Sicco Mansholt, die ook hieraan probeerde bij te dragen. Een 
gezamenlijke afdoende aanpak van de dreigende milieucrisis en uitputting 
van de aarde, waarvoor de Club van Rome had gewaarschuwd in het 
rapport “Grenzen aan de groei”, vond hij belangrijker dan het voortbestaan 
van de afzonderlijke oude partijen. Het bleek echter moeilijk over schadu-
wen heen te springen: Van Mierlo wilde het woord “socialisme” niet kop-
pelen aan de beoogde progressieve volkspartij, Den Uyl juist wel. Die trok 
de stekker eruit, mede omdat dat hij dacht dat de PvdA op eigen kracht de 
grootste partij zou kunnen worden. Toen lukte dat nog (met 42 zetels, 
gevolgd door 53 na het kabinet-Den Uyl), maar of we daar nu nog op 
kunnen rekenen….. (zoals de Duitse SPD de laatste verkiezingen won) ? 
Opmerkelijk was het pleidooi van de verkennende fusiecommissie voor 
een “Bruto Nationaal Nut” in plaats van “Bruto Nationaal Product”; 
tegenwoordig noemen we dat “brede welvaart”. Dat geldt ook voor de 
voorgestelde wereldwijde inkomensherverdeling tussen rijke westerse en 
arme landen in de Derde Wereld. Kanttekening van Wim Kok, toen 
secretaris van vakcentrale NVV als een van de FNV-voorlopers, was dat 
een dergelijke eerlijke inkomensherverdeling eerst in de rijke landen zelf 
nodig was. Verder was er een bijzonder plan om met steun aan en 
samenwerking met arme landen de immigratie te remmen. Voor de 
leefbaarheid van de stad en om conflicten tussen allochtonen en 
autochtonen te voorkomen zouden er ook voor Nederlanders 
inburgeringscursussen moeten komen; dit voor hun “kulturele 
ontwikkeling” tot wereldburgers. 
 
Opmerkelijk was dat Mansholt rond die tijd nauw samenwerkte met Petra 
Kelly, die hij aan het einde van zijn loopbaan had leren kennen als 
stagiaire bij de Europese Commissie en – na uit de West-Duitse 
zusterpartij SPD te stappen – later een van de oprichters werd van de 
Duitse Groene partij. Later kwam Mansholt tot het inzicht dat niet 
fanatieke milieupartijen, maar sterke sociaaldemocratische partijen 
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noodzakelijk zijn voor de nodige machtsvorming om ecologische 
doelstellingen te kunnen bereiken. 
 
Daarbij is wel een kanttekening te maken: binnen de Westduitse Groenen 
was inderdaad een fundamentalistische stroming die geen compromissen 
wilde sluiten (de fundi’s), maar ook een realistische vleugel die bereid was 
regeringsverantwoordelijkheid op zich te nemen, water bij de wijn te doen 
en vuile handen te maken (de realo’s). Met alleen maar langs de zijlijn van 
je eigen gelijk blijven getuigen bereik je minder resultaten.  Zo herinner ik 
mij dat de PPR niet hun hele verkiezingsprogramma binnenhaalde, maar 
wel bij de toen voorgenomen afsluiting van de Oosterschelde de aanleg 
van een duurdere halfopen dam (in plaats van helemaal afgesloten) wist 
door te drukken om zo gemengd zoet- en zoutwatermilieu en (zoals dat nu 
heet) biodiversiteit te behouden; zo niet dan zouden ze het kabinet-Den 
Uyl opblazen. 
 
We zullen zien hoe het verder gaat met de groeiende samenwerking 
tussen (in ieder geval) PvdA en GroenLinks. We zullen de nodige hobbels 
tegenkomen, maar linkse blokvorming (hoe dan ook ingevuld) zal nu hard 
nodig zijn om sociaal en duurzaam beleid (waarover PvdA en GroenLinks 
het op hoofdlijnen eens zin) te kunnen afdwingen. Lessen uit eerdere 
pogingen kunnen daarbij alleen maar helpen. 
 
Twee overeenkomsten zijn wel duidelijk: de “hele grote nieuwe problema-
tiek” waarop volgens Van Mierlo van D’66 een progressieve volkspartij het 
juiste antwoord zou moeten geven was toen de milieucrisis zoals 
beschreven in het rapport “Grenzen aan de groei” van de Club van Rome, 
nu is dat de klimaatcrisis en de opwarming van de aarde. Waar in 1973 de 
energiecrisis bovenop kwam doordat de Arabische landen Nederland 
geen olie wilden verkopen (want wij stonden achter Israël bij de oorlog in 
het Midden-Oosten), zitten we met de uit de hand lopende energieprijzen 
door Russisch gas omdat Europa achter Oekraïne staat.  
 
Door bij de klimaat- en energiecrisissen (in welke vorm dan ook) samen te 
blijven optrekken met GroenLinks (en ook met D66?) moet er toch meer 
steun voor linkse politiek en wie weet een progressieve volkspartij te 
vinden zijn? De voormalige PPR gaf het goede voorbeeld door in het 
beginselprogramma uit te gaan van de socialistische, joods-christelijke en 
humanistische levensbeschouwingen. We gaan het zien! 
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Einde raadswerk Johan Veld 
 

  
 
Door Peter Bos 
 
De Peter’s van het bestuur hebben Johan Veld namens de leden bedankt 
voor zijn langdurige raadswerk voor de PvdA. Tijdens de uitreiking van het 
cadeau gloeiden onze oortjes van de prachtige geschiedenislessen van 
Johan over de PvdA in Gouda en Finsterwolde. Johan werd in 2009 tot 
zijn verrassing na zijn aanmelding als kandidaat voor het raadslidmaat-
schap op nr. 3 van de lijst gekatapulteerd. Van 2010 tot 2014 maakte hij 
deel uit van de 7 koppen tellende raadsfractie. In de volgende twee raads-
periodes heeft hij geen verkozen plek kunnen bemachtigen, maar heeft hij 
als burgerraadslid de raadsleden ondersteund. Hij heeft zich vooral 
ingezet voor toegankelijkheid van de samenleving voor lichamelijk en 
geestelijk beperkten en heeft met zijn juridische kennis bijgedragen aan 
de kwaliteit van verordeningen in Gouda. Wij nodigen Johan van harte uit 
zijn lessen en ervaringen nog eens te delen met onze leden. En we zijn 
blij dat hij actief blijft als bestuurslid. Daar zullen we werken aan Johan’s 
pleidooi voor goed ‘personeelsbeleid’ voor onze raadsleden en wethouder, 
zodat zij optimaal als team en individueel kunnen functioneren. Dat komt 
de Gouwenaar ten goede, en zeker de minder bedeelde. 
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AFDELINGSBESTUUR       
Bram van Welie - voorzitter           
Peter van Diesen - secretaris      
Peter Bos - penningmeester 
Johan Veld - algemeen bestuurslid 
José van Eijkelenburg – algemeen bestuurslid  
Mohammed Mohandis – algemeen bestuurslid 
Josephine Henriques Pombinha – algemeen bestuurslid 
Patrick Verhoeven – algemeen bestuurslid 
       
WETHOUDER 
Rogier Tetteroo        
 
RAADSFRACTIE  
Max de Groot fractievoorzitter 
Sophie Heesen       
Ahmed el Haddaoui      
Jan-Kees Oppelaar 
Aline Tuls burgerraadslid 
Remco Belonje burgerraadslid     
 
WEBMASTER 
Joost van Lier  
 
OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
vacature  Binnenstad       
Bep Rijsbergen De Korte Akkeren/Weidebloemkwartier    
Will Oosterom Gouda-Noord    
Gerrit Schinkel Plaswijck       
Wim Sonnemans Achterwillens      
Cok van de Graaf  Oosterwei      
vacature Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis  
Peter van Diesen Goverwelle         
José van Eijkelenburg Bloemendaal      
 
CONTACTPERSOON VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)    
 


