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ALV  25 november 2019 
 

  
Beste partijgenoten, 
 
Door middel van deze update nodigen we alle leden uit voor de 
Algemene Ledenvergadering van 25 november 2019 om 19.30 uur in 
de Speelwinkel te Gouda.  
 
Zoals in eerdere mails benoemd is het bestuur van de afdeling Gouda de 
afgelopen tijd steeds kleiner geworden. Afgelopen zomer is het voorzitter-
schap van onze afdeling vacant gekomen. Joost voerde als de penning-
meester en secretaris werkzaamheden uit en heeft ook de voorzitters-
taken op zich genomen. Dit was voor het bestuur aanleiding om op zoek 
te gaan naar nieuwe bestuursleden. Omdat enkele bestuursposities op 
korte termijn moeten zijn ingevuld hebben we besloten voordrachten voor 
posities aan de ALV voor te leggen. Vanuit het bestuur doen we 
voordrachten om de invulling van het voorzitterschap, penningmeester en 
secretaris opnieuw te beleggen. Daarnaast heeft één van de leden zich 
aangemeld als algemeen bestuurslid.    
 
Voor de komende ALV zal Joost van Lier zich kandidaat stellen als 
voorzitter en penningmeester. Joost heeft de afgelopen periode het 
voorzitterschap ad interim ingevuld én de ambitie uitgesproken om het 
voorzitterschap voort te zetten. Voor het penningmeesterschap zijn wij op 
zoek geweest naar kandidaten. Helaas hebben wij tot op heden nog geen 
kandidaat voor het penningmeesterschap weten te vinden. Joost heeft 
aangegeven het penningmeesterschap de komende periode te blijven 
uitvoeren. Daarnaast heeft Peter van Diesen, op dit moment algemeen 
bestuurslid, aangegeven zich kandidaat te willen stellen als secretaris. 
Fred de Mooij als algemeen bestuurslid. In deze editie van Gouds Rood 
stellen zij zich verder voor.  
 
Op de agenda voor de komende vergadering staan ook de jaarplanning 
en begroting voor 2020 en zullen we vanuit het bestuur en de fractie 
zorgen voor een mooie verdere invulling van de avond.  
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Mocht u nog verdere vragen/opmerkingen hebben dan kunnen die naar 
Joost van Lier (telefonisch: 06-35122643 of per mail: 
joostvanlier@hotmail.com).  
Wij hopen op een grote opkomst op 25 november!  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
Joost van Lier 
 
---------------------- 
 
Convocatie Algemene Ledenvergadering PvdA Gouda 
 
Datum:  25 november 2019 
Tijd:   19.30 tot 22.00 uur 
Locatie:  Buurthuis de Speelwinkel, Gouda 
Genodigden:   Voor punt 1 tot en met 3 alle leden van de afdeling Gouda 

van de PvdA 
  Voor punt 4 leden en niet-leden 
 
Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Bestuursverkiezing 
a. Voordracht Joost van Lier als voorzitter; 
b. Voordracht Joost van Lier als pennigmeester; 
c. Voordracht Peter van Diesen als secretaris; 
d. Voordracht Fred de Mooij als algemeen bestuurslid; 

De motivaties van deze bestuursleden zijn in de Gouds Rood van 
november 2019 opgenomen. Tijdens de vergadering op 25 
november zullen deze kandidaten op verzoek hun kandidaatschap 
nogmaals toelichten.  

 
3. Bespreking jaarplan en begroting 2020 

Presentatie door penningmeester van het jaarplan en de begroting 
voor het komende jaar. De ALV moet formeel goedkeuring geven 
op dit plan om in 2020 ook weer een afdracht van PvdA landelijk te 
ontvangen.  

mailto:joostvanlier@hotmail.com
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4. Terugkoppeling werkgroep ‘Jongeren in de PvdA’ 

Een werkgroep bestaande uit Fred de Mooij, Peter van Diesen en 
Frank van der Knaap zijn aan de slag gegaan met de vraag: ’hoe 
kunnen we jongeren beter betrekken binnen de PvdA’. De 
afgelopen periode heeft deze werkgroep de nodige gesprekken 
gevoerd. Tijdens de ALV geven zij een terugkoppeling van hun 
bevindingen.  
 

5. Discussie 
Hierdoor zorgt het bestuur in samenwerking met de fractie voor 
een invulling.  
 

6. W.v.t.t.k. 
 

7. Afsluiting 
We sluiten af met een drankje 

  
  
 
 
 

 

 

Van de (wnd)-voorzitter 
 

  
 
Door Joost van Lier 
 
 
Geachte partijgenoten, 
 
2019 is en bewogen jaar voor de afdeling Gouda geweest. Het jaar begon 
met een nieuwjaarsbijeenkomst waar onder anderen Ruud Koole heeft 
gesproken. Snel erna hebben we campagne gevoerd voor de provinciale 
verkiezingen. Bij deze verkiezingen heeft Bünyamin Erdogan zich 
kandidaat gesteld, ondanks een actieve persoonlijke campagne is hij 
helaas niet in provinciale staten verkozen. Op 1 mei hebben we de 
traditionele rozen rondgebracht en een bijeenkomst georganiseerd waar 
Mei Li Vos gesproken heeft. Vlak na deze bijeenkomst was het tijd voor de 
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Europese Verkiezingen. We kunnen stellen dat deze verkiezingen, met 
Frans Timmermans als spitzen-kandidaat, de definitief omslag zijn voor de 
PvdA. Na een aantal spannende verkiezingen op rij, liet deze zien dat we 
de weg weer naar boven hebben ingeslagen. In september heeft Guido 
Prinsenberg een politiek café georganiseerd met als thema 100 jaar 
vrouwenkiesrecht met als gastspreker Tweede Kamerlid Kirsten van der 
Hul.  
 
2020 zal op campagnefront stil zijn. Vooralsnog zijn er geen verkiezingen 
gepland, maar wat niet is kan nog komen. Vanuit het bestuur en de fractie 
zijn we wel plannen aan het maken om van ons te laten horen. We zijn 
voornemens in februari een politiek café over de jeugdzorg te organiseren. 
Daarnaast willen we in de zomer met de jongeren van de afdeling Gouda 
een activiteit organiseren. Ook zijn we nieuwe ideeën aan het vormen 
voor een politiek café in september. De in 2019 ingezette weg met het 
schrijven van blogs en het actief bijhouden van de website blijven we in 
2020 continueren.  
 
In 2019 is een werkgroep binnen de afdeling, bestaande uit Fred de Mooij, 
Peter van Diesen en Frank van der Knaap, opgestart om ideeën uit te 
werken om de jongeren die lid zijn van de PvdA meer te betrekken. Dit 
initiatief ondersteunen we niet alleen vanuit het afdelingsbestuur. 
Ondertussen is het idee ook landelijk besproken en onderzoekt de 
werkgroep wat zij landelijk kunnen betekenen. In 2020 zullen zij hun 
inspanningen verder intensiveren, maar tijdens de ALV van 25 november 
maken ze u al deelgenoot van hun bevindingen. Meer hierover in deze 
Gouds Rood. 
 
Over de ALV gesproken, het bestuur doet tijdens deze ALV voorstellen om 
nieuwe bestuursleden te benoemen en bestuursleden in functies te 
benoemen. Verderop in deze Gouds Rood leest u hier meer over. Tevens 
zijn er in deze Gouds Rood diverse bijdragen van andere leden. Van 
hieruit wil ik u ook attenderen op onze website: https://gouda.pvda.nl. 
Hierop delen wij de nieuwsberichten waarin de PvdA genoemd wordt. Ook 
zullen de raadsleden, wethouder en het bestuur gezamenlijk minimaal 
eenmaal per maand een blog schrijven. We vragen de schrijvers iets te 
schrijven over actuele onderwerpen, wat hen bezig houdt of een 
overdenking voor de afdeling.  
 

https://gouda.pvda.nl/
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Met de voordrachten op de komende ALV breiden we het bestuur uit voor 
de komende tijd. Maar we zijn dan nog niet op volle sterkte. Ook zijn we 
vanuit het bestuur helaas genoodzaakt om voor te stellen dat ikzelf zowel 
voorzitter word als penningmeester. Deze rollen willen we eigenlijk 
scheiden. Hiervoor blijven we op zoek naar aanvullingen voor het bestuur. 
Mocht je interesse hebben om een bestuursfunctie binnen de afdeling te 
bekleden, dan vernemen we dat graag en gaan met je in gesprek.  
 
Kortom 2020 wordt, ondanks het gebrek aan verkiezingen zeker geen saai 
jaar. De planning voor dit jaar presenteren we tijdens de ALV van 25 
november. Ik hoop jullie allen te mogen begroeten tijdens de ALV op 25 
november. Mocht ik u daar niet treffen dan wens ik u alvast hele fijne 
feestdagen.  
 
 
 

 

 

Bestuursverkiezingen 
 

  
Door Joost van Lier 
 
Zoals in eerdere mails benoemd is het bestuur van de afdeling 
Gouda de afgelopen tijd steeds kleiner geworden. Afgelopen zomer 
is het voorzitterschap van onze afdeling vacant gekomen. Joost 
voerde als penningmeester én secretaris werkzaamheden uit en 
heeft bovendien de voorzitterstaken op zich genomen. Dit was voor 
het bestuur aanleiding om op zoek te gaan naar nieuwe 
bestuursleden. Omdat enkele bestuursposities op korte termijn 
moeten zijn ingevuld hebben we besloten voordrachten voor posities 
aan de ALV voor te leggen. Vanuit het bestuur doen we voordrachten 
om de invulling van het voorzitterschap, penningmeester en 
secretaris opnieuw te beleggen. Daarnaast heeft één van de leden 
zich aangemeld als algemeen bestuurslid.    
 
Tijdens de komende vergadering doet het bestuur het voorstel om: 

 Joost van Lier te benoemen als voorzitter; 

 Joost van Lier te benoemen als penningmeester; 

 Peter van Diesen te benoemen als secretaris; 

 Fred de Mooij te benoemen als algemeen bestuurslid.  
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Hieronder stellen de kandidaten zich verder voor: 
 
Joost van Lier 

Ik ben Joost van Lier, 33 jaar en sinds 2,5 jaar 
woonachtig in Westergouwe. Ik woon hier samen met 
mijn vriendin Jesca. Sinds mijn 16de ben ik lid van de 
PvdA. Toen ik nog in Capelle aan den IJssel woonde 
ben ik daar actief lid geweest. Vervolgens ben ik 
woonachtig geweest in Rotterdam, maar door een 
masterstudie en penningmeesterschap binnen de VvE 
waarvan ik lid was, ben ik minder actief geweest 
binnen de PvdA.  
Sinds maart 2018 ben ik bestuurslid voor de afdeling 
Gouda, waarbij ik de portefeuille van penningmeester 

heb vervuld. Het afgelopen jaar heb ik, met het afzwaaien van 
medebestuursleden, meer taken opgepakt. Daarom ben ik naast 
penningmeester ook secretaris, webmaster en voorzitter ad interim. Ik stel 
me kandidaat voor de rol van voorzitter. Als voorzitter wil ik me inzetten 
voor een actieve afdeling waar we regelmatig bij elkaar komen. Maar ook 
waar we de jongere leden ondersteunen om de afdeling beter te leren 
kennen. Oók heb ik de ambitie om de komende jaren de PvdA zichtbaar te 
laten zijn in de Goudse gemeenschap. Met deze zichtbaarheid kunnen we 
ervoor zorgen dat we altijd zichtbaar zijn en niet alleen tijdens de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Zichtbaarheid 
betekent niet alleen tijdens de gemeenteraadsvergaderingen, maar ook 
tijdens Goudse politieke debatten, politieke cafés en op social media zoals 
onze website, Facebook en Twitter.  
 
 
Peter van Diesen 
 
Ik ben Peter van Diesen, bijna 62 jaar, beleidsambtenaar bij het Ministerie 
van Defensie, getrouwd, drie kinderen, sinds 1989 woonachtig in Gouda. 
Ik ben al ruim een jaar lid van het lokale bestuur van de PvdA-afdeling en 
ik ben blij dat we het bestuur weer op normale sterkte kunnen brengen. Ik 
wil daaraan mijn bijdrage leveren als secretaris. Juist in deze tijd denk ik 
dat de behoefte aan een sterk maatschappelijk georiënteerde politiek 
groot is. Ik wil me graag inzetten voor een maatschappij waarin we 
allemaal de koppen bij elkaar steken om de uitdagingen van de toekomst 
het hoofd te bieden; daarbij denk ik vooral aan een adequaat antwoord op 
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de klimaatproblematiek en de behoefte aan betaalbare woonruimte, zodat 
ook onze kleinkinderen kunnen genieten van een mooi en eerlijk 
Nederland.  
 
 
Fred de Mooij 
Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de functie van algemeen bestuurslid 
van de PvdA afdeling Gouda. Ik ben 63 jaar en alleenstaand. Ik woon mijn 

hele leven al in Gouda. Eén van mijn hobby's is 
het verzamelen en digitaliseren van muziek. Op 
dit moment ben ik bezig met de lp’s die Miles 
Davis maakte in de vijftiger jaren.  
Sinds 1988 ben ik zelfstandig constructeur, ik 
bereken en teken bouwkundige constructies. Als 
ik van tevoren had geweten wat dit had 
ingehouden, dan had ik niet voor het zzp-schap 
gekozen. In 2011 merkte ik dat mijn omzet 
terugliep en moest ik aanvullend inkomen 

genereren. In die tijd was je als 55-jarige bijna kansloos op de 
arbeidsmarkt. Aannemers gingen failliet en constructiebureaus ontsloegen 
de helft van hun personeel. Daarom ben ik in december 2011 aan de slag 
gegaan als bezorger bij PostNL. In de zomer van 2012 was de 
vakantieplanning een puinhoop, ik heb toen de gaten in verschillende 
postcodegebieden dicht gelopen. In dat jaar is mijn contract verruimd naar 
12 uur. Voor mijn constructiebureau was 2015 het dieptepunt. Vanaf 2016 
ging het duidelijk weer beter, waarbij 2018 een behoorlijk jaar was. In 
2018 heb ik overwogen te stoppen met het bezorgen van post. Uiteindelijk 
heb ik besloten dit niet te doen omdat het toch een beetje zekerheid is. 
 
Als lid van het bestuur hoop ik de afdeling beter te leren kennen. Verder 
wil ik stimuleren dat we in gesprek blijven met alle gezindten en groepen 
in de samenleving. Het verschil tussen de uitersten in het sociale en 
maatschappelijke krachtenveld neemt toe. Vooral groepen aan de 
rechterzijde profileren zich duidelijker. Ik ben een grote voorstander 
van transparantie en correctheid. Ik wil nog één keer op de kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezing, daarom treed ik in maart 2021 af als 
bestuurslid. 
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Van de (ex) voorzitter 
 

  
 
Door Patrick Verhoeven 
 
 
Beste partijgenoten, 
 
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk reeds weten, ben ik vanaf  
september jl. werkzaam in Hamburg. Ik ben al van jongs geïnteresseerd in 
Duitsland, sprak de taal reeds in jeugd en ben de afgelopen tien jaar bezig 
geweest met geschikt werk vinden in Duitsland. Helaas was dat lastiger 
dan ik dacht maar dit jaar lukte het dan toch, mede doordat  de Duitse 
arbeidsmarkt voor actuarieel geschoolden met ICT kennis momenteel 
zeer gespannen is. 
 
Duitsland is een buurland maar de verschillen met Nederland zijn  
aanzienlijk. Er wordt nog afgesproken of er “geduzt” wordt (tutoyeren),  
men beweegt zich puur binnen zijn eigen verantwoordelijkheidsgebiedje 
en treedt er niet buiten, flexibel afwijken van afspraken is erg lastig en  
vaktechnisch loopt men er vijftien jaar achter. Genoeg ruimte dus voor 
frisse Nederlandse ideeën. 
 
Als je in een andere wereld zit, krijg je een scherpere blik op je eigen  
Nederlandse wereld en dan durf ik te zeggen dat we, vergeleken  
met Duitsland, veel zaken goed voor elkaar hebben in ons land. Zo  
verdient een grote groep Duitsers minder dan ons minimumloon, is de  
groep van arme ouderen veel groter waardoor de meerderheid van de  
gepensioneerden na pensioen nog werkt (heb echt te doen met die 
mensen), en zijn de snelwegen aanzienlijk slechter. Daar staat tegenover 
dat vast werk nog echt die naam verdient, je op de slechtere  
snelwegen toch beter opschiet en er, ondanks de neonazi’s, toch bij  
velen een verrassend open houding bestaat t.o.v. buitenlanders zoals ik.  
Voors en tegens dus. 
 
Maar goed, juist nu valt me nog scherper op dat we veel prima voor elkaar  
hebben in ons land. Dat is echter geen enkele reden tot zelfgenoegzaam-
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heid. Er is heel veel te verbeteren in ons land. Zo is er nog armoede en 
elke arme is er één te veel, de woningmarkt is al sinds de oorlog 
gespannen, ons land loopt achter bij veel zaken die met de energietran-
sitie te maken hebben en ook in ons land staan de middeninkomens onder 
druk o.a. omdat veel zekerheiden zijn weggevallen, wonen door de 
schaarste onnodig duur is en studeren ook erg duur is geworden. 
 
Gelukkig zet onze partij zich op een goede manier in om zowel nationaal  
als lokaal deze problemen aan de pakken. Ook in Gouda vind ik dat we  
echt goed bezig zijn en dat we trots kunnen zijn op wat we bereikt  
hebben. 
 
Nu is voor mij het moment van afscheid nemen aangebroken. Het  
voorzitterschap en het werken in het buitenland is eenvoudigweg niet  
goed te combineren. Ik dank dus langs deze weg graag iedereen met wie 
ik heb samengewerkt, het oude- en nieuwe bestuur, de oude- en huidige  
fractie, onze wethouder en natuurlijk al onze overige leden, van harte  
voor het vertrouwen en de samenwerking. In het bijzonder bedank ik Joost 
van Lier van harte omdat hij als waarnemend voorzitter mijn taken heeft 
overgenomen. 
Ik wens de nieuwe voorzitter (momenteel nog onbekend) veel succes ! 
We zijn op de goede weg en met de uitstekende mensen in onze afdeling  
heb ik er alle vertrouwen in dat we op de goede weg blijven. 
 
Het gaat u allen goed ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
https://www.nonfoodbankg ouda.nl/pg-26957- 7-72637/pagina/homepage.html 
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Drie mannen (60+) zoeken jong talent 

  
Door Fred de Mooij, Peter van Diesen, Frank van der Knaap 
 
Nee, dit is geen contactadvertentie. Nou ja, in zekere zin toch wel. 
Want we willen in contact komen met jonge, enthousiaste mensen. 
We willen van hen weten waarom ze wel of niet enthousiast worden 
van politiek en waarom ze lid worden van de PvdA, of juist niet. Want 
jongeren zijn de toekomst van onze partij.  
 
Een aantal maanden geleden vertelde Sander van Alten op de ALV van 
zijn poging om het rapport van Paul Depla over de verkiezingsnederlaag 
bespreekbaar te maken op het landelijk congres. Maar de partij zat alweer 
in de lift -gelukkig!- en eigenlijk zaten veel leden niet te wachten op een 
kritische terugblik. Op onze ALV is afgesproken dat we toch hiermee aan 
de slag zouden gaan, maar dan met een positieve twist: hoe borg je dat je 
de winst van nu kunt vasthouden?  
 
Fred de Mooij (63), Peter van Diesen (61) en Frank van der Knaap (62) 
hebben de handschoen opgepakt. Terwijl we over deze vraag nadachten 
kwam een diffuus beeld naar voren, want enerzijds weten we de kiezers 
weer beter aan te spreken en zitten we electoraal in de lift, maar als 
ledenpartij zitten we helemaal niet in de lift omhoog. Wij zien, overigens 
net als de meeste andere politieke partijen, het ledenaantal gestaag 
dalen. Zowel landelijk, als in Gouda. De partij vergrijst en we hebben de 
grootst mogelijke moeite om bestuursleden te vinden. Sommige kleinere 
afdelingen moeten zelfs noodgedwongen samengaan met andere partijen 
om überhaupt raadsleden te kunnen vinden. 
  
Leden zijn belangrijk. Niet alleen de kiezers, maar ook de leden geven 
onze partij een democratische legitimering. Leden vormen de basis van de 
partij, de ogen en oren in de samenleving, de vrijwilligers die activiteiten 
organiseren, flyeren en canvassen. De leden zijn de kweekvijver voor 
onze bestuursleden en politici van morgen. Als die vijver opdroogt, droogt 
de partij op. Kortom: als je de winst wilt vasthouden, zul je jongeren 
moeten aanspreken. De toekomst van onze partij ligt in handen van de 
jongeren! 
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En wat is de praktijk van alle dag? Zeker, soms weten we jongeren wel 
degelijk aan ons te binden. Denk alleen al maar aan Mohammed 
Mohandis, die in het verleden de Goudse JS weer wist te activeren, en 
Sophie Heesen die met haar 19 jaren in de fractie kwam. Super! Toch 
neemt dat niet weg dat lokaal en landelijk de gemiddelde leeftijd oploopt 
en het aantal jonge nieuwe leden gewoon te laag is. Daarom zijn Fred, 
Peter en Frank opzoek gegaan naar de redenen hierachter. Waarom 
spreken wij veel jongeren niet aan? Wanneer spreken we jongeren wél 
aan? Wat is er nodig om jongeren die wel maatschappijkritisch zijn, te 
interesseren voor de politiek en voor de JS en de PvdA? 
 
Om daarachter te komen hebben we een aantal gesprekken gevoerd. 
Binnen onze eigen afdeling met Sophie Heesen en Mohammed Mohandis, 
met Adem Mustafa Negash en Ryan Vos van de Jonge Socialisten 
Rijnmond, met Sofie Kuilman van het Centrum voor Lokaal Bestuur, zelf 
op 22-jarige leeftijd gemeenteraadslid in Diemen, en met Klara Boonstra, 
directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Dit is wat we hebben 
opgehaald:  
 
Uit de interviews komt grotendeels een eensluidend beeld naar voren, al 
er zijn natuurlijk ook verschillen en nuances. Eerst maar eens even het 
beeld neerzetten dat jongeren hebben van de traditionele PvdA. 
Natuurlijk, enigszins aangedikt, maar vergeet niet dat het is gebaseerd op 
ervaringen. 
 
Welk beeld hebben jongeren van de Partij van de Arbeid? Oude, grijze 
mannen. Ze hebben de wijsheid in pacht, want ze hebben alles al eens 
meegemaakt. In de discussies voeren ze het hoogste woord, want ja, 
deze vergadertijgers kennen de geijkte partijstandpunten door en door. En 
altijd maar vergaderen, eindeloos vergaderen, over zware thema’s aan de 
hand van een agenda en een dikke stapel papieren. De discussies zijn 
altijd doorwrocht en abstract. Een tikje verzuurd en ook verongelijkt, want 
die PvdA-ers snappen niet hoe het kan dat de kiezers niet massaal achter 
de sociaal-democratische idealen aanlopen. Nou, dan gaan ze het toch 
gewoon nóg een keer uitleggen? En nóg een keer. En nog eens… 
 
Oh ja, en dan is er ook nog de apenrots. Bovenop zitten de wethouders en 
de fractievoorzitters en enkele oudgedienden. Onbenaderbaar voor het 
gewone volk. Daaronder zitten de bestuurs- en fractieleden. Hun blik is 
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naar boven gericht. En dan volgen de ‘gewone’ leden. En dan pas kom jij: 
jongere, die de euvele moed heeft gehad om lid te worden. Met als 
droevig lot dat je de eerstkomende jaren folders moet rondbrengen en 
rode rozen mag uitdelen, en verder vooral goed luisteren naar wat de 
oude, alwetende leden je influisteren. Welkom, bij de Partij van de Arbeid! 
Natuurlijk, zo erg is het allemaal niet. We overdrijven een beetje. Maar ook 
als het niet helemaal waar is, is dit toch bij benadering het beeld dat 
jongeren vaak hebben van de PvdA. 
 
Wat zouden jongeren dan willen? Uit de interviews komt het volgende 
beeld naar voren. Bij jongeren staat het persoonlijke voorop. Zij willen als 
uniek persoon worden benaderd en niet meteen als ‘partijlid’ met alle 
verplichtingen en verwachtingen van dien. Ze verwachten dat ze oprechte 
interesse ontmoeten voor wie zij zijn en wat zij vinden. Ze willen ook 
benaderd worden via de media die zij gebruiken. Dus geen brieven of 
krantjes, maar mondeling, telefonisch of met WhatsApp of Instagram. Zo 
stelt Mohammed Mohandis in het interview concreet voor om een 
belronde te houden onder de jongere leden en ze persoonlijk uit te 
nodigen voor een borrel. Overigens, omgekeerd werkt het ook zo: niet 
alleen willen de jongeren persoonlijk benaderd worden, zij willen ook door 
personen (vrienden, bekenden, influencers) worden benaderd en niet per 
se door een partij of een partijfunctionaris. Vergeet niet dat er ook onder 
jongeren (die geen lid zijn van een politieke partij) niet heel veel 
vertrouwen is in de politiek, maar gelukkig zeker wel in mensen. 
 
Gezelligheid en verbinding staan voorop. Eerst moet er ruimte zijn om 
elkaar te ontmoeten, om iets leuks te doen, om een band met elkaar op te 
bouwen. Pas als dat er is, kunnen we het hebben over maatschappelijke 
vraagstukken. Maar zorg dat bier, borrel en bitterballen een belangrijke 
doelstelling blijven. Of nog beter, de moderne variant: sherry, slushy en 
sushi. De JS hadden succes met een excursie naar de Havendagen om 
eerst een band te smeden en pas daarna de mensen te benaderen om 
iets inhoudelijks te doen. Straal uit dat de PvdA vooral een gezellige club 
is waar je bij wilt zijn. 
 
Jongeren leggen ook andere accenten waar het gaat om maatschappe-
lijke vraagstukken of thema’s die hen interesseren. Veel van de oudere 
leden hechten een grote waarde aan sociaal-economische vraagstukken; 
logisch als je kijkt naar de ideologische wortels van de sociaal-democratie. 
Maar de jongeren noemen in de interviews de thema’s die hen aanspre-
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ken: klimaat, onderwijs, studiefinanciering en lerarentekort, huisvesting en 
diversiteit.  
 
Niet alleen leggen jongeren andere inhoudelijke accenten, maar zij 
benaderen de maatschappelijke vraagstukken ook op een andere wijze: 
zij praten gemakkelijker over problemen die zij zelf ervaren of kennen van 
vrienden om hen heen. Dus niet meteen een discussie over woningtekort 
induiken met doorwrochte analyses van bouwquota, doorstroming van 
sociaal-economische groepen en de verhuurderheffing, maar over de 
vraag hoe jij in vredesnaam aan een betaalbare woning moet komen. Of 
zoals Sophie Heesen in het interview zei: “Je kunt wel een discussie 
voeren over discriminatie en de inclusieve samenleving, maar het spreekt 
jongeren veel meer aan om in actie te komen wanneer een school zo 
naïef is om de diploma-uitreiking te organiseren op de dag van het 
Suikerfeest”. 
 
Voor jongeren is de politieke wereld groter dan de politieke partijen. De tijd 
dat de regering de allesbepalende factor was (government) ligt al lang 
achter ons en de overheid wordt gezien als één van de vele krachten die 
in onze samenleving actief zijn (governance). En de invloed van 
influencers zoals Hugo Borst, Carin Graemers en Greta Thunberg is zeker 
bij jongeren vaak veel groter dan die van -sorry, Lodewijk!- leiders van 
politieke partijen. Het is goed om daar rekening mee te houden. 
 
Jongeren vinden het, logisch, stimulerend als er meer jongeren in de partij 
blijken te zijn. En voor vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond 
geldt dat nog sterker. De Jonge Socialisten is natuurlijk een hele mooie 
formule daarvoor. Belangrijk daarbij is dat er een goede aansluiting is 
tussen de JS en de PvdA. Veel jongeren zijn lid van zowel de JS als de 
PvdA, maar dan zie je dat zij toch vooral actief zijn in JS-verband. Adem 
Mustafa Negash en Ryan Vos van de JS Rijnmond pleiten voor een 
verhoging van de leeftijd waarop men lid van de JS mag zijn: van het 
huidige 28 naar 30 of 35.  Het belangrijkste lijkt dat er echt invulling wordt 
gegeven aan een periode van overlap; een periode waarin jongeren vanuit 
de JS ook actief raken in de PvdA. Een warme overgang, zeg maar. Als 
daarvoor een verhoging van de leeftijd wenselijk is, is dat prima. Als de 
verhoging van de leeftijd maar een middel is en geen doel op zichzelf.  
 
Zo is er nog wel meer te winnen. Bijvoorbeeld als het gaat om opleidin-
gen. Het CLB verzorgt een flink aantal opleidingen, waaronder de 
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Schaperleergang die specifiek is gericht op actieve leden die wellicht 
raadslid willen worden. Uit de interviews komt echter het beeld naar voren 
dat het CLB en de aangeboden leergang nauwelijks bekend is bij de leden 
van de JS. Jongeren blijken wel behoefte te hebben aan media-training en 
geavanceerd gebruik van social media. Zij geven echter ook de tip dat de 
oudere leden dat ook zouden moeten doen. Het is vooral een oproep van 
de jongeren aan de ouderen om niet alleen de communicatie-instrumen-
ten van de oudere generaties te gebruiken, maar juist ook de jongeren op 
te zoeken op hún platformen. Sofie Kuilman gaf aan dat het CLB naast de 
gebruikelijke leergangen, zoals de Schaper- en Wibautleergang, ook 
opleidingen opzet op basis van vragen. Dus, JS, laat je horen richting het 
CLB! 
 
Nog even iets meer over die social media en communicatie: buffermails, 
mails die aan alle leden worden gestuurd met dezelfde boodschap, zijn 
eigenlijk net zo onpersoonlijk als krantjes, brieven of flyers. Okay, ze 
besparen papier, maar verder is dit niet wat jongeren aanspreekt. En de 
meeste websites zijn oubollig, volstrekt niet actueel en eenrichtings-
verkeer. Ze zijn opgezet als een modernere variant van een papieren 
krantje. Maar jongeren verwachten een actieplatform. De wereld van 
jongeren is dynamisch en digitaal. Zij zoeken een platform voor events die 
life gebeuren. Dus zij moeten direct iets kunnen plaatsen en delen. Blogs 
(weblogs) en vlogs (videoweblogs). Als een website wordt beheerd door 
een webmaster die eerst alles moet goedkeuren en moet plaatsen, is een 
website als actieplatform kansloos. De website kan heel goed de spin in 
het web zijn van acties en communicatie, als men er maar direct berichten 
in kwijt kan die samenhangen met concrete activiteiten. Er valt wat dat 
betreft aan het format van de site van de PvdA nog wel het een en ander 
te verbeteren! 
 
Er zijn gelukkig al wel de nodige initiatieven om jongeren meer bij de PvdA 
te betrekken. De JS hebben we al genoemd. Maar de JS heeft al lang 
geen afdeling meer in iedere gemeente of regio. De grotere steden zijn 
doorgaans nog goed bediend. Dat heeft met het inwonertal te maken, 
maar zeker ook met de studenten. Maar je ziet het aan Gouda. 
Mohammed is er destijds in geslaagd om de JS Gouda nieuw leven in te 
blazen. Sophie Heesen en Michel Sikkes zijn vanuit die kring actief 
geworden. Maar aan de top blijven is altijd moeilijker dan aan de top 
komen en na verloop van tijd is de JS Gouda toch weer ter ziele gegaan.  
En zo gaat dat bij meer afdelingen.  
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Sofie Kuilman vertelde over een netwerk van jonge politici dat ooit actief 
was. In 2016 was die kring nagenoeg opgedroogd, maar recent is het 
nieuw leven ingeblazen. In juni nog was er een goed bezochte 
bijeenkomst in Almere met als thema: waar loop je tegen aan? Het 
netwerk is niet alleen voor raadsleden en statenleden, maar bijvoorbeeld 
ook voor bestuursleden.  
 
Dan zijn er de Hemelbestormers. Een initiatief dat vanuit de Tweede 
Kamer is ontstaan en is gericht op jonge, nieuwe leden die oplossingen 
bedenken voor de toekomst en daarmee de partij relevant maken voor 
jongeren. 
 
Ook de Wiardi Beckman Stichting kent een netwerk Jong WBS en werkt 
met jonge stagiaires om kennis van buiten naar binnen te halen. Directeur 
Klara Boonstra geeft in het interview aan dat de WBS altijd nieuwsgierig 
moet zijn naar vernieuwende prikkels. Het zijn die stagiaires die op zoek 
moeten naar die prikkels en die van buiten naar binnen brengen. Zo zijn er 
al heel wat thema’s succesvol opgepakt, zoals de arbeidsvoorwaarden 
van jonge bezorgers bij Deliveroo en de nieuwe thematische insteek bij de 
Datavakbond, die wil onderhandelen met grote tech-bedrijven over een 
andere benadering van het eigenaarschap van persoonlijke data. 
 
En dan er is de Taskforce Verjonging. Dit is een initiatief van het partijbe-
stuur en heeft als doel jonge leden te behouden en nieuwe jongeren aan 
ons te binden. Praktische invulling is hiervan het organiseren van leuke 
evenementen, het verder ontwikkelen van talenten en de communicatie 
gericht op het bereiken van niet-leden en het delen van de voortgang 
binnen de partij. Dit is deels vergelijkbaar met ons Goudse initiatief. We 
hopen nog scherper te krijgen hoe die twee elkaar kunnen versterken (zie 
verder op bij vervolgacties). 
 
Wat opvalt in de diverse interviews is dat jonge partijleden weinig 
gedeelde kennis is van al deze initiatieven en hoe die zich onderling tot 
elkaar verhouden. Er lijkt behoefte te zijn aan meer coördinatie tussen 
deze initiatieven. Niet om per se dubbelingen te voorkomen, want in deze 
fase mogen gerust duizend bloemen bloeien, maar wel om jongeren 
wegwijs te maken in al deze verschillende initiatieven en hen te helpen bij 
een eventuele keuze. Een website die dit alles overzichtelijk maakt en 
verbindt zou welkom zijn. 
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Laten we alle aanbevelingen nog eens op een rijtje zetten.  
 
1. Persoonlijke kennismaking en oprechte interesse voor de persoon en 

zijn/haar opvattingen en ervaringen zijn de noodzakelijke basis voor 
verdere activiteiten. Dus niet: je bent van nu af aan lid en je draait mee 
in ons circus. Je moet als persoon gekend worden! 

2. Organiseer leuke bijeenkomsten en stop met louter vergaderingen met 
traditionele agenda’s, dikke stukken en zware discussies. Natuurlijk 
mag het gaan over inhoudelijke thema’s, maar vergeet vooral bier, 
borrel en bitterballen niet. Het mag leuk zijn bij de PvdA! 

3. Agendeer de thema’s die jongeren aanspreken en behandel die op 
een manier die aansluit bij de ervaringen die zij en hun vrienden 
hebben. 

4. Besteed aandacht aan influencers die misschien geen lid zijn van de 
PvdA, maar uitstekend bij onze denkrichting passen. Nodig ook hen uit 
op de congressen, ledenvergaderingen en bijeenkomsten. Laat zien 
dat we breder denken dan de partij! 

5. Investeer in de Jonge Socialisten. Elke afdeling zou een JS-afdeling 
moeten hebben. Eventueel regionaal. En zorg voor een ‘warme’ 
overstap van de JS naar de PvdA, in plaats van een harde knip. 

6. Het CLB zou meer kunnen investeren in leden die geen raadslid zijn of 
willen zijn, maar ‘gewone’ actieve leden en bestuursleden. En 
andersom: bevorder dat de JS en nieuwe leden het CLB beter weten 
te vinden. 

7. Gebruik veel meer social media in de afdelingen om jongeren te 
bereiken en investeer in cursussen rond het gebruik van social media. 
Zowel voor jongeren als voor ouderen.  

8. Landelijk moet het partijbureau zorgen voor een websitestructuur die 
afdelingen kan ondersteunen bij het bieden van een interactief 
platform. 

9. Investeer (vervolgens) in de afdelingen in een dynamische opzet van 
de website, maak ruimte voor het real time posten van berichten, blogs 
en vlogs.  

10. Koester en versterk de initiatieven die er al zijn om jongeren meer voor 
de partij te interesseren en breng overzicht aan over die verschillende 
initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van een website. 
 

Hoe gaan we nu verder? We willen op korte termijn nog twee stappen 
zetten. Allereerst gaan we begin november in gesprek met het landelijk 
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partijbestuur. We hebben een gesprek met Kristina van der Molen en 
Osman Cifci. Dat gesprek heeft twee doelen. Aangemoedigd door onder 
meer het CLB en de WBS willen wij kijken of, en zo ja op welke manier, 
we ons Goudse initiatief ook landelijk kunnen benutten. Ten tweede zijn 
Kristina en Osman betrokken bij de eerder genoemde Taskforce 
Verjonging. We willen daarom samen kijken hoe we de initiatieven elkaar 
kunnen laten versterken. 
 
De tweede vervolgstap is dat we in gesprek willen komen met jongeren 
die geen lid van de PvdA zijn over onze aanbevelingen. Tot nu toe hebben 
we signalen opgehaald bij PvdA-leden. Onze aanbevelingen om jongeren 
meer aan ons te binden zijn dus daarop gestoeld. Maar het ging ons er 
ten slotte vooral om nieuwe jongeren aan te trekken en te kijken hoe we 
hén kunnen interesseren voor onze partij. We moeten dus kijken of onze 
aanbevelingen kans van slagen hebben. Dat gaan we doen door nog een 
aantal interviews te organiseren met jongeren die geen PvdA-lid zijn om te 
kijken of die verschillende aanbevelingen bij hen aanslaan. 
 
Deze twee vervolgstappen, het gesprek met de partijbestuursleden en de 
interviews met jonge niet-leden, vallen na de sluitingsdatum van Gouds 
Rood, maar we hopen jullie op de ALV van 25 november hier nader over 
te kunnen berichten. We zien elkaar dan! 
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EERSTE BUURTBIJEENKOMST OVER 
ENERGIETRANSITIE 

  
 
Door Frank van der Knaap  
 
Verandering van het klimaat, van het aardgas af, stijgende energie-
kosten. Het zijn de thema’s die vandaag het nieuws overheersen. Dat 
roept veel vragen op. Wat betekent het voor ons dat Gouda over iets 
meer dan twintig jaar helemaal van het aardgas af wil zijn? Moet ik 
mijn oude CV-ketel nu vervangen door een warmtepomp? En…wat 
kost dat? Moet ik dat allemaal zelf betalen? 
Maar het schept wellicht ook kansen. Je woning isoleren of het 
plaatsen van zonnepanelen kost geld, maar je woning wordt 
comfortabeler en je kunt het (deels) ook weer terugverdienen. Zeker 
als je het samen doet. 
 
Dit waren de vragen die centraal stonden op de eerste bijeenkomst over 
energietransitie in Gouda. Op 21 september kwamen zo’n twintig 
buurtbewoners van de HOMAPIE-buurt (Han Hollanderweg, Marathonlaan 
en Piet Moeskopsstraat in Oud-Goverwelle) bij elkaar om te praten over 
energietransitie. De raadsbrede werkgroep Energietransitie had het 
prijzenswaardige besluit genomen om  de plannen voor Gouda niet alleen 
maar in het Huis van de Stad uit te broeden, maar om in gesprek te gaan 
met buurtbewoners. Annemiek Mul (GroenLinks) en Bram Talman (D66), 
met ondersteuning van ons burgerraadslid Jopke Kruyt, hebben namens 
de werkgroep de kar getrokken en partij- en buurtgenoot Gerda Paans en 
ondergetekende hebben de bijeenkomst in de buurt georganiseerd.  
Het werd een zeer geanimeerde middag. Annemiek en Bram hebben 
uiteengezet dat het landelijke klimaatakkoord stelt dat Nederland in 2050 
van het aardgas af moet zijn, maar dat de ambitie van Gouda is om dat al 
in 2040 voor elkaar te hebben. Om dat te kunnen doen moet helder zijn 
wat het alternatief is. Voor koken op gas is dat alternatief er al: 
(inductie)koken op elektriciteit. Maar voor verwarming van huis en douche 
of bad moet verder worden gekeken. Het kan zijn dat elektriciteit het beste 
alternatief is (dan is de warmtepomp in beeld), maar het kan ook zijn dat 
geothermie -zeg maar: warm water uit de aardbodem- een beter 
alternatief is. Dat moet allemaal nog goed worden uitgezocht en dat 
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gebeurt regionaal. Het beste alternatief kan immers per regio, en zelfs per 
wijk, verschillen. De verwachting is dat de Regionale Energie Strategie in 
2021 bekend is. 
Dat gegeven beantwoordde al een aantal vragen van de bewoners. Nee, 
je hoeft nu niet hals over kop je centrale verwarming te vervangen door 
een warmtepomp, want misschien wordt straks voor jouw wijk aardwarmte 
als alternatief aangeboden. Er is zelfs een kans dat dit alternatief al veel 
eerder dan in 2021 bekend is, want Gouda wil nog dit jaar bekendmaken 
welke Goudse wijk als eerste van het gas af gaat. Misschien is dat wel 
onze HOMAPIE-buurt of heel Oud-Goverwelle. 
Tot die tijd kun je dus beter grote beslissingen even uitstellen, maar dat wil 
niet zeggen dat je niet iets kunt doen. Er is een aantal ‘no regret’-
maatregelen die je kunt nemen in de volgorde van de zogenaamde trias 
energetica: 1) energieverbruik verlagen door zuiniger gebruik 
(bijvoorbeeld thermostaat een graadje lager en isolatie), 2) gebruik 
duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld groene stroom of zonne-energie 
van eigen panelen) en 3) gebruik fossiele bronnen zo efficiënt mogelijk 
(bijvoorbeeld minder (benzine)auto rijden). 
We hebben met elkaar ook andere nuttige tips uitgewisseld. Een paar 
bewoners hadden goede ervaringen met energie-adviseurs of -coaches. 
Die deskundigen komen aan huis, inventariseren of je dubbel glas hebt, 
een hoog rendementsketel, isolatie en dergelijke. Zij adviseren over de 
maatregelen die je hebt beste kunt nemen, de kosten die je daarvoor moet 
maken en de besparing die het oplevert. Zo was het voor onze huizen 
nuttig om te weten dat vloerisolatie aan de onderkant kan leiden tot het 
vervallen van de garantie op eerdere reparatie van de betonvloeren, maar 
dat vloerverwarming in een opdekvloer heel goed kan. Nog meer tips en 
trucs kun je ophalen bij de WoonWijzerWinkel in Rotterdam (Heijplaat) en 
het Duurzaam Bouwloket. Een bezoek daar is informatief en inspirerend. 
Veel vragen gingen natuurlijk over de kosten. Er worden soms bedragen 
genoemd van 30.000 euro voor het volledig duurzaam maken van een 
woning (isoleren en warmtepomp). De meeste mensen beschikken niet 
over zo’n bedrag. Een genoemde oplossing die kan werken voor 
huiseigenaren -de woningen in onze buurt zijn koopwoningen- is de 
gebouwgebonden financiering. Dat voorstel is sterk gepromoot door 
Diederik Samsom als voorzitter van een van de klimaattafels. Het 
benodigde geld wordt door financierende partijen beschikbaar gesteld als 
hypothecaire lening die echter niet aan de persoon is gebonden, maar aan 
het onderpand. De aflossing kan worden betaald uit de besparing op de 
energierekening. Bij de verkoop van het huis gaat (het restant van) de 
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lening automatisch over op de volgende woningeigenaar. Helaas bieden 
partijen dit financiële product nog niet (standaard) aan.  
Het effect van woningisolatie op de waarde van het huis werd door de 
buurtbewoners verschillend beoordeeld. De een vreesde slechts een 
fractie van de investering terug te zien, maar anderen wezen op de lagere 
waarde als jouw niet geïsoleerde huis te koop staat in een buurt waar de 
meeste andere woningen juist goed geïsoleerd zijn.  
Ook subsidies kunnen helpen om investeringen te doen. Er zijn 
verschillende subsidies beschikbaar. Tegelijkertijd zijn de ervaringen 
daarmee wisselend. Veel subsidies worden achteraf verstrekt, dus je moet 
de investering voorschieten zonder dat je zeker weet of je wel voor de 
subsidie in aanmerking komt. Als dat niet het geval is, blijf je zelf met de 
rekening achter. Sowieso kom je alleen voor subsidie in aanmerking als je 
de werkzaamheden door een erkend bedrijf laat uitvoeren. Goedkoop zelf 
klussen is er niet bij. Ook waren er ervaringen met subsidies die op het 
moment van aanvraag net waren afgeschaft of het waren eindige 
regelingen en was de pot net leeg. Kortom, je moet je van te voren heel 
goed informeren over de voorwaarden. 
En dan, ten slotte, de vraag of we iets samen kunnen doen. Meerdere 
huizen tegelijk isoleren of van zonnepanelen voorzien kan al snel tot een 
aantrekkelijke besparing van kosten leiden. Op onze buurtmiddag zijn we 
nog niet zover gekomen dat het spontaan tot allerlei gezamenlijke 
afspraken leidde. Maar dat kan natuurlijk nog altijd ontstaan. Het zaadje is 
geplant, zullen we maar zeggen. Wel werd het idee geopperd om 
zonnepanelen te laten aanbrengen op het platte dak van de naburige 
Samuëlschool. Daar zouden dan de school en de huizen van kunnen 
profiteren. Het gebouw is eigendom van de gemeente. Dus dat zou 
zomaar kunnen uitmonden in een advies van de raadsbrede werkgroep 
Energietransitie aan de gemeente: benut de daken van de gemeentelijke 
schoolgebouwen voor zonnepanelen. 
Vanzelfsprekend dronken wij, HOMAPIES, na afloop gezellig een borrel 
met elkaar. De buren kennen elkaar weer een beetje beter en zijn nu 
zeker energiebewuster na deze zeer nuttige en aangename middag. We 
blijven alert op nieuwe kansen voor een praktisch vervolg in de buurt en 
wensen de werkgroep Energietransitie veel succes met de volgende 
buurtgesprekken in andere wijken. 
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FERDINAND DOMELA NIEUWENHUIS  

  
Door Peter van Diesen 
 
Het is deze maand honderd jaar geleden dat Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis overleed. Hij was de oprichter van de Bond voor Algemeen 
Kiesrecht, één van de voorlopers van de Sociaaldemocratische Bond, en 
van het blad "Recht voor Allen", één van de eerste sociaaldemocratische 
bladen in Nederland. Ferdinand werd op Oudejaarsdag 1846 geboren als 
zoon van een Lutheraans predikant en studeerde zelf ook theologie. Hij 
verloor echter in de loop der jaren zijn geloof in God, onder meer door de 
armoede die hij in Groningen en Friesland onder de arbeiders tegenkwam. 
Hij weet die vooral aan het Kapitaal, dar in zijn visie samenwerkte met de 
kerk en de gevestigde orde (de vijf K's: Kapitaal, Koning, Kerk, Kroeg en 
Kazerne) om de arbeiders verdeeld te houden en te voorkomen dat zij 
politieke macht zouden verwerven. In 1886 werd Domela veroordeeld tot 
een jaar gevangenisstraf omdat "Recht voor Allen", waarvan hij de 
redactie voerde, kritiek leverde op koning Willem III. Deze gevangen-
schap, die door velen (ook buiten de socialistische beweging) als 
klassenjustitie werd ervaren, leverde Ferdinand een zekere populariteit 
op. In 1888 werd hij door de Friese Nationale Partij kandidaat gesteld voor 
het Kamerlidmaatschap. Hoewel hij gold als een underdog (in die tijd was 
er nog geen sprake van algemeen kiesrecht!), werd hij verkozen door 
verdeeldheid onder zijn rivalen. In de Kamer bleef Domela een eenling. Hij 
pleitte onder meer voor een minimumloon, een achturige werkdag, een 
verbod op kinderarbeid, kosteloos onderwijs en oprichting van 
ouderdoms- en ziektefondsen, zaken die de gevestigde orde met zeer 
gemengde gevoelens beschouwde. Domela werd dan ook niet herkozen 
bij de verkiezingen van 1891.  
 
Ferdinand keerde zich inmiddels steeds sterker af van de parlementaire 
democratie, die in zijn ogen vooral gold als een bestendiging van de 
gevestigde orde (als zodanig had "Kamer" moeiteloos de zesde "K" 
kunnen vormen) en ontwikkelde zich steeds meer in anarchistische 
richting. De rest van zijn leven hield hij zich vooral bezig met het schrijven 
van historische boeken en pamfletten, bijvoorbeeld tegen het militarisme. 
Toen Domela op 18 november 1919 overleed, werd hij als één van de 
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eerste Nederlanders gecremeerd. In Amsterdam werd in 1931 een 
standbeeld voor hem opgericht en ook in Friesland is hij nog altijd 
populair. Zo is er in Heerenveen een Domela Nieuwenhuismuseum en 
leiden verschillende wandel- en fietstochten langs plaatsen waar hij 
redevoeringen heeft gehouden.  
 
Hoewel Ferdinand Domela Nieuwenhuis al honderd jaar dood is, zijn de 
thema's die hij aansneed nog altijd actueel. De zin "Als de helft van de 
moeite en zorg die nu besteed worden aan geld-verdienen, aan het 
verzamelen van rijkdommen, aangewend werd tot heil der mensheid, er 
zouden wel wegen gevonden worden tot verwerkelijking van het goede en 
schone en ware" zou even goed gisteren kunnen zijn uitgesproken. Ook 
"Vrijheid is de vorm, waarvan de inhoud is gelijkheid. Deze twee behoren 
bij elkaar en vormen als het ware een twee-eenheid. De gelijkheid draagt 
de vrijheid in zich" is nog even relevant als toen.  
 
Domela's pleidooien voor algemeen kiesrecht, voor volkseducatie en 
tegen uitbuiting (in Nederland en ook in de koloniën) maken hem ook voor 
de huidige tijd relevant. Natuurlijk, hij was een kind van zijn tijd, en hij had 
ook trekken die wij zouden afkeuren. Zo heeft hij zich ooit uitgesproken 
voor het anarchisme, ook met niet-legale middelen. Ook werd hij 
gekenmerkt door een zeker antisemitisme. Maar het motto van zijn blad, 
Recht voor Allen, staat nog steeds als een huis. En het is daarom niet 
moeilijk om zich voor te stellen welke mening hij zou hebben over de 
toonzetting van het maatschappelijke debat van heden 
 
 

 

 

GOUDA STAD AAN DE RIVIER 

  
Door Hans du Pré 
  
historische centrum. Uit het Koopstromen-onderzoek blijkt echter dat wij 
maar een klein deel van het centrum benutten. Om mee te blijven doen in 
de concurrentie met andere steden en om te kunnen groeien zou daarom 
ons hele centrum toegankelijk, gastvrij, sfeervol, levendig, verrassend en 
gezellig moeten worden. Belangrijk hierbij is de centrale as die door het 
centrum loopt en waaraan de drie belangrijkste bezoekerspolen 
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zijn gelegen. Aan de noordzijde is dat de stationsomgeving, centraal de 
Markt en aan de zuidzijde het gebied dat grenst aan rivier de Hollandsche 
IJssel. Andere bezoekerspolen zijn: de Chocoladefabriek en het 
parkeerterrein bij Klein Amerika en aan de westzijde het Binnenhaven- 
museum, de Garenspinnerij en de omgeving van het Erasmusplein. 
Deze bezoekerspolen vormen met de Markt de culturele as van het 
centrum die verbonden is door vele sfeervolle straten en grachten, langs 
Gouwekerk, Sint-Janskerk, Museum Gouda en Weeshuis. 
 

 
 
De Markt is en blijft onze sterkste magneet, ook internationaal, en vraagt 
om zorgvuldig beheer. Het gebied aan de rivier daarentegen behoeft een 
forse revitalisering. Als wij daarvoor meeliften met de komende 
dijkverbetering hoeft dat ons niet veel te kosten. Gouda als 'Stad aan de 
Rivier' kan onze tweede magneet worden die de genoemde centrale as en 
polen optimaal laat draaien. 
 
Soms droom ik dat ik over een jaar of tien met een groepje oud-inwoners 
van Gouda een wandeling maak door onze binnenstad. Ik laat ze dan trots 
laat zien wat er in de afgelopen jaren allemaal tot stand is gebracht. Op 
het smaakvol ingerichte stationsplein heet ik het gezelschap welkom. Dit 
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is één van de twee sfeerentrees van onze historische binnenstad. De 
andere entree waar het sfeervol binnenkomen is, is het Veerstalgebied 
aan de Hollandsche IJssel. De wandelroute van het stationsplein naar de 
IJsselkade is een kleine anderhalve kilometer. Op die wandeling wil ik u  
meenemen. 
 
Via de lommerrijke Vredebest lopen we over brede trottoirs naar het 
Kleiwegplein. We steken de singels met Singelpark over via de brug en 
lopen de Kleiweg op.  Met de vele kleinschalige speciaalzaken die er zijn 
bijgekomen is de leegstand gelukkig verleden tijd. Vanuit de Kleiweg kan 
je via kleine straatjes de omgeving verder verkennen. De Cheese-
experience is een ware publiekstrekker geworden. Boven de winkels 
wordt volop gewoond. De Kleiweg en Tiendeweg zijn nog steeds de 
belangrijkste winkelstraten in onze stad die naar het centraal gelegen 
monumentale marktplein lopen. Het Marktplein is de huiskamer van de 
stad, met al die terrassen, en drie keer in de week een drukbezochte 
warenmarkt en vele evenementen. Onze pronkjuwelen zijn het oude 
Stadhuis, de Waag en de Sint Janskerk, die heel herkenbaar boven de 
bebouwing uit torent. Vanaf de Markt ligt het hele stadscentrum met al het 
moois wat het heeft te bieden op loopafstand. 
 
Als bezoeker word je vanaf de Markt via de Wijdstraat de Oost- 
en Westhaven en Hoge- en Lage Gouwe ingezogen. We lopen nu richting 
het zuidelijk deel van de binnenstad waar zich de meeste monumentale 
gebouwen en belangrijke cultuurfuncties van de stad bevinden. Tot aan 
het begin van deze eeuw werd er door de gemeente voornamelijk  
geïnvesteerd in het kernwinkelgebied. De waarde van het zuidelijk deel 
van de binnenstad werd echter steeds meer ingezien. Met name de 
grachten en sluizen en de havens met musea en de ligging aan rivier de 
Hollandsche IJssel. Voorbij de weidsheid van het marktplein vind je hier 
de intimiteit rondom de Sint Jan, de oude stadshavens en grachten langs 
Spiering- en Peperstraat. Via de Havensluis staan de havens weer in 
verbinding met de rivier. Dit gebied wordt ook wel het Gouwe-Haven-
kwartier genoemd. De openbare ruimte is voornamelijk ingericht als 
wandelgebied, met aantrekkelijke kades die uitnodigen tot dwalen. 
Galeries, ateliers, boetiekjes en dienstverlenende bedrijfjes worden 
afgewisseld met terrasjes en buitenverkooppunten. De bewoners zitten 
voor hun huis te genieten van een kop koffie of een glaasje wijn. Er zijn 
stalletjes met lekker eten en er komen nog steeds bijzondere winkels bij. 
De sloepen op het water dragen bij aan de levendigheid en de onge-
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dwongen sfeer. Het bedienen van de Havensluis is een attractie op zich. 
In de Haven liggen een paar fraaie terrasboten. Het Sluiswachtersgilde 
demonstreert regelmatig de werking van de bijzondere Donkere Sluis. 
KIJK! De grachten worden ook weer geschuurd. Heel indrukwekkend! 
 
Nieuwsgierig lopen we door naar de Hollandsche IJssel. Zonder aan 
de bereikbaarheid van de binnenstad af te doen is het gebied door het 
Verkeerscirculatieplan verkeersluw geworden. Op de IJsselboulevard 
genieten voetgangers en fietsers van de rivier en stadsfront aan de IJssel. 
Gouda is weer een echte 'Stad aan de rivier' geworden. Veel steden 
zijn ons daar overigens al in voorgegaan. Bij het Binnenhavenmuseum en 
Schipperswachtlokaal bruist het van komende en gaande schepen. Het 
levendige Goudse rivierfront strekt zich uit tot aan de schoorsteen van 
de voormalige Kaarsenfabriek. Een nieuwe drijvende steiger tussen sluis 
en schoorsteen, heeft de aanlegmogelijkheid voor cruiseschepen 
verdubbeld.  Het gebied rond de schoorsteen is dankzij Croda voor 
iedereen toegankelijk geworden. Aan de oostzijde strekt het rivierfront zich 
uit tot voorbij molen ’t Slot, tot aan gemaal Hanepraij 
en Houtmansplantsoen. Langs de rivier is wekelijks een boerenmarkt met 
streekproducten die per schip worden aangevoerd. Het parkeren vindt 
plaats in parkeergarage het Buurtje, die door samenwerking tussen Croda 
en gemeente tot stand is gekomen. GOUDasfalt en IJsselkade zijn 
verbonden met een brug voor langzaam verkeer. Op beide oevers van de 
IJssel is een gezellige drukte die volop kansen biedt voor verdere 
ontwikkeling. Aan twee zijden van de drijvende steigers kunnen nu 
schepen aanleggen. Op de IJsselboulevard staat een fraai 
horecapaviljoen dat uitzicht biedt op de rivier.  In het Oude Tolhuis zit 
het informatiecentrum van de Havendienst en in de Grote Volmolen aan 
de Punt zit het Watermuseum van de Unie van Waterschappen met 
daar tegenover Draaiorgel-Experience Vergeer. 
 
Was de horeca in Gouda volgens de Atlas der Nederlandse gemeen-
ten ooit onderontwikkeld, zowel kwantitatief als kwalitatief, dan heeft 
Gouda dat inmiddels goed rechtgezet. In de voormalige panden van 
het Rode Kruis is nu een sterrenrestaurant gevestigd met op de ver-
dieping hotelkamers die uitzicht bieden op de rivier! Ook het restaurant 
van boutiquehotel het Weeshuis dingt mee naar de Michelinsterren. Naast 
molen 't Slot zijn de voormalige pakhuizen herbouwd. Daarin zitten nu een 
brouwerij voor speciale biertjes en een café-restaurant. In het Houtmans-
plantsoen, rond de muziektent, is het goed toeven. De Vijverstraatgracht 
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is doorgetrokken naar de Fluwelensingel waardoor je met kleine bootjes 
een leuk rondje door en om de binnenstad kunt varen. Die waterverbin-
ding was nodig voor het afvoeren van de vaker voorkomende hoosbuien. 
Boven op de brug naar de Fluwelensingel, wat in feite de fundering is van 
het gemaal, staat een paviljoen dat refereert aan voormalig gemaal 'De 
Watermachine'. 

 

 
Toch ook eens aan de overkant kijken. Fijn, dat er nu een brug is. Dat 
heeft een enorme impuls gegeven aan de bedrijvigheid op en rond 
GOUDasfalt. Er vinden vele evenementen plaats en de ambachtelijke 
bedrijfjes profiteren van de aanloop uit de binnenstad. De Theaterbackerij 
op de Gouderaksedijk floreert. Op de voormalige scheepswerf van 'Van 
Vlaardingen' bouwt DOMERA de ene drijvende woning na de andere. 
Uniek is dat je over de nieuwe brug in zeer korte tijd van de drukke 
binnenstad in het rustgevende polderlandschap van de Krimpenerwaard 
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kunt komen. Welke stad heeft dat? De Krimpenerwaard is via de 
Stolwijkersluis ontsloten voor de kleine recreatievaart. Ook met een 
rondvaartboot kun je nu de Krimpenerwaard in om te genieten van dat 
oer-Hollandse landschap en om een bezoek te brengen aan een kaas-
boerderij. De tussen IJssel en Markt gelegen straten hebben duidelijk 
geprofiteerd van de ontwikkeling van Gouda als 'Stad aan de rivier'. 
Daardoor zijn nieuwe looproutes ontstaan. Zelfs de panden op de Raam, 
Vlaming- en Aaltje Bakstraat staan er spic en span bij. 
Fantastisch wat de visie van ondernemers en bewoners samen met een 
krachtdadig gemeentebestuur tot stand kan brengen. 

 

 

 

 

 

 
Gezocht: nieuwe bestuursleden voor 
doorstart landelijk PvdA-Netwerk Ruimte 

 

  
Door Wim Sonnemans 
Oud-bestuurslid PvdA Gouda en lid van landelijk PvdA-Netwerk Ruimte 
 

Als lid van het landelijk PvdA-Netwerk Ruimte heb ik met drie 
medestanders een mogelijke doorstart van dit netwerk onder de 
aandacht gebracht bij de bijeenkomst over wonen van de Provinciale 
Statenfractie PvdA Zuid-Holland van 30 oktober jl. Dit met het doel 
PvdA-leden te vinden die zich als nieuwe bestuursleden voor het 
netwerk willen inzetten. Uiteraard zijn daarbij ook Goudse PvdA-ers 
van harte welkom. 

Het zou heel mooi zijn als het landelijk PvdA-Netwerk Ruimte weer een 
platform zou kunnen gaan bieden om als PvdA’ers in gemeentelijke, 
provinciale, waterschaps- en landelijke politiek van elkaar te leren hoe we 
ons gedachtengoed in doeltreffend samenspel kunnen laten doorklinken in 
politieke besluitvorming.  

Zo zou het verslag over de discussie “van het gas af” in het politiek café 
PvdA en GroenLinks van februari 2018 (zie 
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https://gouda.pvda.nl/nieuws/verslag-politieke-cafe-duurzaamheid/) 
kunnen dienen als kapstok om ervaringen uit te wisselen met partij-
genoten in andere gemeenten. Een andere vraag is hoe PvdA’ers in 
gemeenten, provincies en waterschappen het beste kunnen samenwerken 
bij regionale energiestrategieën. 

Dit onder een motto als “Zeker zijn van betaalbaar wonen in een gezonde 
en bereikbare omgeving”, wat je kunt zien als een voorwaarde voor een 
sociaal-democratisch kernthema als (economische) bestaanszekerheid. 
Een dergelijk herkenbaar PvdA-geluid zou bij de volgende Tweede 
Kamerverkiezingen een meerwaarde voor de kiezers kunnen bieden.  

Zo kunnen we via PvdA-Netwerk Ruimte kijken hoe we ons voordeel 
kunnen doen met het inzicht van Wageningen Universiteit dat vergroening 
van steden kan bijdragen aan een langere levensverwachting van 
bewoners in aandachtswijken met lagere opleiding en inkomen. 

Voor de nodige inspiratie en uitvoerbare vergezichten voor ruimtelijke en 
maatschappelijke opgaven kunnen we via PvdA-Netwerk Ruimte (net als 
andere partijen) voortbouwen op Panorama Nederland (zie 
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland) en 
Panorama Lokaal (zie https://panoramalokaal.nl/). 

Met excursies kunnen we weer praktijkvoorbeelden bekijken zoals eerder 
in Almere waar Adri Duivesteijn als PvdA-wethouder een boeiend inkijkje 
gaf in zijn baanbrekende aanpak van volkshuisvesting voor mensen met 
een smalle beurs. 

Wil je de doorstart van het landelijk PvdA-Netwerk Ruimte mogelijk helpen 
maken of eerst meer te weten komen? Neem dan contact met iemand van 
de initiatiefgroep: 

Wim Sonnemans (PvdA-lid te Gouda en lid PvdA-Netwerk Ruimte), 
sonnemans.wim@gmail.com / 06-49648884 

André Rodenburg (PvdA-lid te Voorburg en oud-bestuurslid PvdA-
Netwerk Ruimte) 

Roy Pillen (PvdA-lid te Wassenaar) 

Egbert de Vries (lid algemeen bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
en lid PvdA-Netwerk Ruimte) 

https://gouda.pvda.nl/nieuws/verslag-politieke-cafe-duurzaamheid/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland
https://panoramalokaal.nl/
mailto:sonnemans.wim@gmail.com
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STIKSTOFDEBAT 

  

Door Co Caljouw 
 
 
Anders dan bij de grote problemen in ons onderwijsbestel en nog een 
handvol meer of minder sociale onderwerpen als de zorg en de 
uitkeringen heb ik de parlementaire stem van mijn partij bij wat ik dan 
maar noem het stikstofdebat node gemist. 
Gelukkig ging onze fractie niet zover om bij het grote boerenprotest de 
boze agrariërs te paaien en naar de mond te praten zoals onze 
boerenpartij het CDA, maar toch wat laffelijk en zeker niet in lijn met D’66 
(halvering van de veestapel) voor afwezigheid en stilte te kiezen. 
Eens te meer betoonde de PvdA zich als een stadspartij met weinig animo 
voor het platteland waar zich ook onze grotesk bedreigde natuur bevindt. 
Welhaast zeventig procent van onze insecten verdwenen door 
verdelgingsmiddelen, de weidevogel exit door nog slechts enkel Engels 
raaigraspercelen zonder bloemen en dus insecten. Daarenboven vele 
tienduizenden hectaren met snijmais voor het vee en het verwerken van 
de mest. 
En dan die geweldige stank en uitstoot van ammoniak, stikstof, fijnstof en 
nog een handvol ongerechtigheden.  
 
Vanzelfsprekend mogen we de CO2-uitstoot verspreidende industrie niet 
vergeten en de miljoenen auto’s maar ook hier hoor ik weinig van mijn 
partij. Werkgelegenheid en Jan met de Pet toch ook zijn karretje… 
Bangelijk zwijgen om de kiezer niet al te zeer voor het hoofd te stoten? 
Toch nog even terug naar de boeren in bij voorbeeld Brabant. Door 
grootscheepse onttrekking van (drink)water uit de bodem om de 
voedergewassen met droogte dag en nacht te besproeien staan nu vele 
vennen, beken en alle sloten in deze provincie droog. Ooit zeverde het 
CDA over begrippen als schepping en rentmeesterschap maar daar hoor 
je (trouwens ook de SGP en de evangelisten) niet meer over. Het gaat 
nog louter om de pecunia en de megastallen: zij woekeren voort. 
 
Ikzelf ben als PvdA-er van een vroeg uur altijd op de barricaden 
geklommen om ons unieke landschap en daarin de eens rijke natuur te 
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beschermen en daarmee in feite de toekomst van mijn kleinkinderen. 
Eens had ik de eer een vroegere stadgenoot en wel de directeur van het 
Rijksinstituut voor Onderzoek van de Natuur, Witte van Leeuwen, te 
interviewen. Hij stelde toen: de boeren hebben het land gemaakt; ze zijn 
het nu ook op grote schaal aan het afbreken. 
Ik spreek nu over het jaar 1970. Ook de PvdA, in die periode menigmaal 
de grootste, deed er al die jaren het zwijgen toe. 
 

 

 

 

 VAN M’N GELOOF GEVALLEN 
 

  

Door Co Caljouw 
 
Daar was ik me op mijn aloude dag warempel bijna van mijn geloof 
gevallen. Dat geloof behelst een onvoorwaardelijk vertrouwen in de 
sociaal-democratie, onder meer kenbaar gemaakt door vanaf mijn 21e 
jaar (inclusief stemplicht) onafgebroken mijn stem uit te brengen op 
vadertje Drees en zijn vele bekwame en betrouwbare “rode” navolgers. 
Tot ik werd geconfronteerd met de wijze waarop er in breder Europees 
verband twee puike matadoren als Frans Timmermans en Jeroen 
Dijsselbloem door kuiperijen van vooral de Hongaren en Polen en listig 
goedvinden van onze oosterburen en de Fransen op een zijspoor waren 
gerangeerd. 
 
Voor de eerstkomende Europese verkiezingen zou ik, mijn geloof ontrouw, 
nooit meer mijn stem uitbrengen op die Brusselse charlatans. Us Frenske, 
nota bene Spitzenkandidat, vervangen door een Duitse tuthola van wie 
velen, zo niet allen, nog nooit hadden gehoord en voor Jeroen 
(Griekenland er doorheen geloodst) geen topfunctie in het Internationaal  
Monetair Fonds. Uit de Bulgaarse wouden werd ook al een weinig bekend 
vrouwspersoon uit de vergetelheid gerukt. 
 
Lieve lezeressen: Geen enkele moeite met vrouwelijke kandidaten voor 
welke hoge functie dan ook maar daar gaat het hier even niet om. 
En waarom blijf ik bij leven en welzijn toch maar voor Europa kiezen? Dat 
kwam door ons aller Jellie Gorter, weliswaar treurend om haar Herman, 
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maar voor het oor en oog strijdbaarder dan ooit. Tegenslagen, ook in de 
persoonlijke sfeer, tevens wat betreft het uitblijven van de benoemingen 
van Timmermans en Dijsselbloem: daar word je sterk van en of ik me dus 
maar rap van mijn wankelbaar voornemen zou herpakken. 
Jellie en Herman, met wie ik ook vele persoonlijke ervaringen deel (zoals 
met beider kinderen) ken ik vanaf maart 1964. Vanaf dat tijdstip talloze 
bezoeken over en weer, gezamenlijke vakantie en andere uitjes; kort en 
goed trouwe vrienden van de Caljouwtjes. 
En dan zo’n stemoproep weigeren? 
 
Laat overigens onverlet dat we er met een liefst sociaal-democratisch 
gezind Europa nog bij lange na niet zijn. 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Bram van Welie         06-14387157 
Joost van Lier  wnd voorzitter/secretaris/penningmeester    06-35122643  
Peter van Diesen         06-20093322   
 
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 


