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Van de redactie 
 

  
 
Door Gerrit Schinkel 
 
 
COVID-19 of niet, het weerhoudt de redactie van Gouds Rood er niet van 
om weer een nieuwe editie van ons Goudse partijorgaan te laten 
verschijnen.  
 
Het is een dik nummer geworden. Het afdelingsbestuur is al bezig met de 
inleidende beschietingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
Rogier Tetteroo neemt afscheid van ons zeer gewaardeerde partijlid Jellie 
Gorter. José van Eijkelenburg is ons nieuwe burgerraadslid en zij stelt zich 
voor, als dat nog nodig is natuurlijk.  Peter van Diesen eert Willem Drees. 
Frank van der Knaap schetst in een groot artikel de (on)mogelijkheden 
over een linkse samenwerking.  Hans du Pré schrijft over het 
verkeerscirculatieplan van Korte Akkeren. Mooi is de overdenking van Co 
Caljouw en Sophie Heesen houdt een pleidooi voor kansen voor iedereen.  
 
Dank aan Peter van Eijkelenburg voor zijn redactionele stofkam. 
 
 
 

 
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 Joost van Lier 
 

Het einde van 2020 nadert, dat betekent dat we langzaam maar zeker 
de balans van dit jaar gaan opmaken. En dit jaar slaat de wijzer wat 
mij betreft naar het negatieve uit, hoewel de fractie in de 
gemeenteraad wel goede en interessante successen boekt.  

Dit jaar zijn we enkele waardevolle leden verloren binnen en buiten de 
afdeling. We hebben oud-raadslid, oud-wethouder, ereburger en zeer 
gewaardeerd partijlid Jellie Gorter verloren. Na een kort ziekbed is zij 
overleden. Begin oktober ben ik samen met een aantal afgevaardigden bij 
haar afscheid in de Schouwburg geweest. Het was een mooie herdenking 
met mooie en lovende woorden die zeker bij Jellie passen. Als afdeling 
zullen we haar niet vergeten. Iets verder weg, maar ook in de buurt, 
meldde Leo de Bruyn als fractievoorzitter van de PvdA Zuid-Holland eerst 
dat hij ongeneeslijk ziek was, en niet veel later kwam ook hij te overlijden.  

Hierachter staat toch nog steeds de Corona-situatie in Nederland. De 
komende weken, en wellicht nog langer, leven we in een maatschappij 
waarbij scherpe aanvullende maatregelen zijn genomen om de hoeveel-
heid besmettingen naar beneden te brengen. Deze hele situatie heeft veel 
gevolgen in Nederland. Weinig bijeenkomsten, vereenzaming van mensen 
in alle leeftijdsklassen en een economische tegenslag waar niemand 
rekening mee heeft gehouden. Deze situatie zal zijn weerslag hebben op 
de gehele samenleving.  

Ook als afdeling hebben we niet het aantal activiteiten kunnen 
organiseren zoals we wilden. Voor dit jaar hadden we grootse plannen: 
politieke cafés over jeugdzorg en wonen, diverse ALV’s, een 1 mei-
bijeenkomst met een superleuke spreker. Alles stond al klaar, maar 
moesten we door de huidige situatie helaas voorbij laten gaan. Wél 
hebben we in september een goed bezochte ALV kunnen organiseren 
waarbij we meer te weten zijn gekomen over de sociale coöperatie. We 
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moeten vrezen dat de volgende ALV weer virtueel zal moeten zijn, 
hoezeer we ook behoefte hebben aan een “echt” samenzijn. 

In de tussentijd werkt de fractie voortvarend door, vanuit de raadszaal en 
vanuit huis. We zien onze wethouder Rogier Tetteroo regelmatig in de 
krant staan waarbij nieuwe plannen of convenanten worden ondertekend 
voor de realisatie van nieuwe betaalbare huizen. Ook de fractieleden zijn 
veelvuldig in het nieuws met uiteenlopende thema’s zoals: veiligheid, zorg 
en lachgas, waarbij gekopt werd: “Gouda wil lachgas verbieden: ‘Het 
wordt sneller bezorgd dan pizza’”. Onze politici blijven zich inzetten voor 
sociale integratie en het wegnemen van onrecht. 

Voor het bestuur hebben we langzaam maar zeker steeds minder tijd om 
terug te kijken. Wij zijn al hard bezig met de voorbereiding van de 
campagne voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021 en de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De campagne voor de Tweede 
Kamer-verkiezingen van 2021 zal door Corona zeer beperkt zijn. Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is het belangrijk dat we een goede 
kandidatenlijst samenstellen, een goed verkiezingsprogramma en 
campagneplan schrijven. Tijdens de ALV van maandag 23 november 
zullen we voorstellen presenteren om te komen tot deze drie onderdelen. 
Wij roepen dan ook op online deel te nemen als het niet anders kan. 
Hierbij tekenen wij aan dat we bij voorkeur de ALV fysiek houden, maar 
als de situatie het niet toelaat zullen we toch over moeten stappen op 
digitale maatregelen. Wij gaan dan gebruik maken van het SamenOnline 
platform van de PvdA.  

Ik wil niet nalaten om te benadrukken dat het bestuur slechts bestaat uit 
drie personen. Dat is het absolute minimum om de afdeling te beheren, 
maar we zouden graag meer willen doen. Dus wil ik alle leden oproepen: 
ben je, of ken je, iemand die de sociaaldemocratie een warm hart 
toedraagt, en de afdeling met raad en daad terzijde wil staan, meld jezelf 
of die ander dan aan als kandidaat-bestuurslid! 

Voor nu wens ik iedereen heel veel sterkte en ‘n gezonde en toch 
gezellige periode toe. En onthoud: heb je ergens hulp bij nodig, wil je een 
praatje maken? Laat het ons dan weten dan gaan wij proberen iets te 
regelen.  

#StaySafe 
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.                                                              

 

 

Uitnodiging ALV dd. 23 november 2020 
 

  
 
Datum 

 
Maandag 23 november 2020 

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

Tijd 20.00 – 21.30 uur 
  

 
 

AGENDA 
 

 
 Opening door voorzitter  

 Mededelingen 

 Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

o Besluitvorming omtrent commissie voor verkiezings-

programma (uitgangspunten en trekker) 

o Besluitvorming omtrent adviescommissie voor 

kandidatenlijst GR 2022 (uitgangspunten en trekker) 

 Begroting 2021 

 Afsluiting 
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Afscheid Jellie Gorter 
 

  
 
Door Rogier Tetteroo 
 

Hierbij de speech die ik uitsprak ter gelegenheid van de uitvaart van 
Jellie Gorter-Koning in de Goudse Schouwburg op 1 oktober 2020. 
 

“Lieve mensen 
 
Mij is gevraagd iets te zeggen namens de Partij van de Arbeid Gouda. 
 
Zei je hier in Gouda ‘’PvdA’’, dan zei je eigenlijk automatisch ook Jellie. En 
dat gold ook andersom. Daarmee werd Jellie zo je wilt zelfs een beetje 
synoniem voor Gouda. 
 
De Amsterdamse die haar man Herman  naar Gouda volgde, heeft diepe 
en blijvende indruk gemaakt op de partij hier en daarmee op Gouda zelf. 

Met durf en een beetje Amsterdamse kapsones wist Jellie zich al heel snel 
een vaste plek in deze “rooie stad” te verwerven. En ze had er zin in 
mensen. Oh ja, eenmaal hier gesetteld pakte Jellie flink uit. 
 
Avond aan avond, steevast stijf van de rook zo is mij verteld, werd in huize 
Gorter gediscussieerd, gedelibereerd, gedebatteerd, nou ja gewoon 
politiek bedreven in z’n mooiste vorm zou je kunnen zeggen, met de 
jongeren in de politiek, met de rode vrouwen, met de gevestigde orde, 
over Gouda, over emancipatie, over eerlijk delen en talloze andere 
onderwerpen. 
 
En het bleef niet bij actief voor de partij alleen. Jellie heeft zich ook 
onmiskenbaar ingezet voor de stad. 32 Jaar actief in de gemeenteraad 
waarvan 4 jaar als wethouder. 
 
De laatste termijn als lijstduwer toch met voorkeursstemmen verkozen (ik 
zei al, zowat de hele stad kende Jellie) en daarnaast en daarna jarenlang 
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tot het laatst actief voor de Speelwinkel, de dierenambulance, de Klup, de 
voorloper van wat nu Kernkracht heet, de vrouwenbeweging, de 
emancipatie voor lhbti-ers etc. etc. 
 
En uiteraard actief voor de partij. Of het nu 36% van de stemmen was of 
6%, Jellie bleef er vol overtuiging en koersvast 100% bij. In weer en wind, 
met rozen en flyers. Vaste kracht. 
 
In 2002 de erespeld van verdienste in Goud van de PvdA, in 2003 
Ereburger in Goud van de gemeente Gouda (en als we een president 
hadden gehad dan vast ook een hoge nationale onderscheiding); Jellie 
vond het prachtig. 
 
Jellie. Hard op de inhoud, zacht op de mens. Puur en authentiek. Door en 
door sociaal-democraat. Onbaatzuchtig en doelbewust. Wars van alleen 
eindeloos vergaderen. Meer van doorpakken en zelf de schouders 
eronder zetten. Overtuigd dat iedereen moet meedoen. Dat het altijd beter 
kan. Dat als we met meer moeten delen, de koek groter moet. Die met 
een lieve lach of een schouder om de arm met eindeloos geduld en ijver 
voor je klaar staat. 
 
Jellie die heldhaftig, vastberaden en barmhartig streed voor een 
samenleving waarin diversiteit en rechtvaardigheid hand in hand gaan. 
 
Jellie, die iets meer dan een jaar geleden haar lieverd Herman moest 
missen en die ik bewonderde voor de kracht om vol goede moed voort te 
gaan. 
 
Die Jellie heeft ons veel te vroeg verlaten. De PvdA Gouda en de stad 
hebben heel veel aan je te danken. We zijn je daarvoor eindeloos 
erkentelijk. 
 
Rust zacht lieve schat !” 
 

 

Rogier Tetteroo 
PvdA Gouda 
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Een nieuwe uitdaging 
 

  
 
 
Door José van Eijkelenburg  
 

Natuurlijk heb ik altijd geroepen ‘ Ik wil wel op de lijst maar niet op 
een verkiesbare plaats’. Ook bij de laatste verkiezingen en zo kwam 
ik terecht op een veilige 12e plek. 

In maart nam ik na 27 jaar afscheid als bestuurder bij De Klup. een 
afscheidsfeestje viel door de komst van COVID in het water want 
toen kwam de ‘intelligente’ lockdown. Op een dag in april dit jaar 
realiseerde ik me dat ik nog weinig anders te doen had dan een 
puzzel van 1000 stukjes in elkaar te zetten. 

En toen belde Mohamed.  Of ik bereid was Jopke op te volgen als 
burgerraadslid. Een snelle inschatting: geen verveling, slechts voor twee 
jaar, een heel goede fractie, even de kans om achter de schermen te 
kijken! 

Kortom, ik hoefde er niet te lang over na te denken. Vlak voor het 
zomerreces werd ik officieel beëdigd. Dat op zich was al leuk om mee te 
maken.  

Maar het echte werk begon begin september. En dat betekende inlezen. 
De Regionale Energie Strategie, Transitie Visie Warmte, Sociaal domein: 
Iedereen kan meedoen, de begroting 2021 enz.  

En wennen aan de manier van communiceren met elkaar. Mij valt op dat 
raadsleden hetzelfde jargon hebben en aan elkaar gewaagd zijn. Ik moet 
daar nog mijn draai in vinden. Wat is wel belangrijk, wat niet. Wat mag je 
wel vragen, zeggen en wat liever niet. 
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Ook ben ik verrast door de berichtenstroom vanuit de griffie. Twee apps, 
de mailbox en de agenda in IBabs is een ware zoektocht door een labyrint 
van informatie.  

Heel voorzichtig begin ik dat een beetje door te krijgen maar het gebeurt 
me nog regelmatig dat ik zeker weet ergens iets gelezen te hebben en het 
vervolgens toch nooit meer vind. 

Dus zien is meteen opslaan in je eigen systeem! 

Dat je in deze tijd alleen mensen ontmoet via zoom, en elkaar dus niet 
informeel spreekt, is een handicapje voor mij. Maar wat ik tot nu toe kon 
doen vond ik niet vervelend, integendeel. 

Het is fijn werken met fractieleden die, zoals ik wel tegen vrienden zeg: 
‘nooit uit staan’.  

Leuk om met zo’n enthousiaste club te werken. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Willem Drees 

  
 
Door Peter van Diesen 
 
In deze aflevering “grote socialisten uit het verleden” geef ik 
aandacht aan Willem Drees, de eerste PvdA-premier van Nederland.  
 



 

 12 

Willem Drees werd op 5 juli 1886 geboren in Amsterdam als zoon van een 
bankmedewerker. Zijn ouders waren lid van de Nederlandse Hervormde 
Kerk, maar Willem kreeg steeds meer bedenkingen tegen het geloof en 
ontwikkelde zich tot een agnost. Toen hij in 1902 een redevoering van de 
socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra bijwoonde, werd Drees lid 
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de voorloper van 
de PvdA. Willem is zijn hele leven lang een bewonderaar van Troelstra 
gebleven, ondanks diens mislukte poging tot een arbeidersrevolutie in 
1918 (waarover meer in een volgende aflevering van Gouds Rood). 
 
Drees trad aanvankelijk in dienst van de bank van zijn vader, maar werd in 
1907 stenograaf bij de gemeente Amsterdam, om vervolgens dezelfde 
functie te aanvaarden bij de Tweede Kamer. In 1913 werd hij gekozen in 
de gemeenteraad van Den Haag. Daarbij toonde hij zich een warm 
voorstander van samenwerking met andere partijen waar dat mogelijk 
was. Daarmee week hij af van de sterk verzuilde politieke praktijk van die 
jaren. Ook als lid van het partijbestuur van de SDAP verzette Drees zich 
tegen de strikt dogmatische stroming in de partij. Hij was een steunpilaar 
voor de pogingen van partijvoorzitter Koos Vorrink om te komen tot een 
brede volkspartij op socialistische grondslag.  
 
Willem Drees was voor de Tweede Wereldoorlog tweemaal wethouder in 
Den Haag en daarnaast actief in Provinciale Staten van Zuid-Holland. In 
1933 verwierf hij het lidmaatschap van de Tweede Kamer. In 1939, toen 
fractievoorzitter Albarda de eerste sociaal-democratische minister in de 
Nederlandse geschiedenis werd, nam Drees de leiding over de fractie op 
zich.   
 
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd Willem Drees gearresteerd 
en overgebracht naar het concentratiekamp Buchenwald. In 1941 werd hij 
om gezondheidsredenen vrijgelaten. De oorlogsjaren zijn voor de latere 
loopbaan van Drees van groot belang geweest, omdat hij contact 
onderhield met leden van andere politieke stromingen die zijn mening 
deelden dat de vooroorlogse verzuiling doorbroken moest worden.  
 
Hoewel Drees na de oorlog graag burgemeester van Amsterdam was 
geworden, lag het als gevolg van zijn rol in de oorlog voor de hand dat hij 
een rol in de nationale politiek zou gaan spelen. Reeds in juni 1945 werd 
hij benoemd tot minister van Sociale Zaken; in 1948 werd hij premier, een 
functie die hij ruim tien jaar zou vervullen. In deze periode besteedde 
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Drees veel aandacht aan de wederopbouw van Nederland (waaronder het 
aanpakken van de woningnood). Tevens legde hij het fundament voor de 
naoorlogse verzorgingsstaat, met een voor iedere werknemer beschikbaar 
ouderdomspensioen en een groot aantal andere sociale wetten. Ook daar 
hechtte hij veel belang aan overleg tussen alle betrokken partners in het 
maatschappelijke leven, bijvoorbeeld in het kader van de Sociaal- 
Economische Raad. Drees verzette zich tegen de dogmatiek van partijen 
als de CPN, ondanks de belangrijke rol die de communisten in de oorlog 
hadden gespeeld.  
 
Verder was Drees de premier die (ondanks het feit dat hij twee politionele 
acties tegen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders gelastte) in 1949 
de soevereiniteit overdroeg aan Indonesië. Voor het Koninklijk Huis was 
hij van belang omdat hij de zogenaamde Hofmans-affaire (invloed van een 
gebedsgenezeres op koningin Juliana) tot een goed einde bracht.  
 
In 1958 trok Willem Drees zich terug uit de actieve politiek, al bleef hij als 
Minister van Staat invloedrijk. In 1971 zegde hij zijn lidmaatschap van de 
PvdA op uit protest tegen de in zijn visie te dogmatische en verspillende 
koers van “Nieuw Links”. Tot aan zijn dood bleef hij partijloos, hoewel hij 
zijn sympathie uitsprak voor de door zijn (eveneens Willem geheten) zoon 
geleide nieuwe partij DS70. Drees sr overleed op 14 mei 1988, bijna 102 
jaar oud. Op het Buitenhof in Den Haag staat een monument van Drees. 
Dit is ontworpen door dezelfde kunstenaar (Eric Claus) die ook een van de 
reliëfs van het Goudse stadhuis heeft vervaardigd. Bij de verkiezing van 
de Grootste Nederlander aller tijden in 2004 eindigde Drees op de derde 
plaats.  
Willem Drees kenmerkte zich door een sobere leefstijl en was bijvoorbeeld 
geheelonthouder. Daarbij speelde, behalve de traditionele afkeer tegen 
alcohol van de SDAP, ook zijn zwakke fysieke gestel een rol. Drees zette 
zich voortdurend in voor het bereiken van consensus in de politiek en was 
altijd bereid te luisteren naar politieke rivalen als hij van mening was dat er 
ruimte was voor een compromis. Een kenmerkend citaat van hem was 
“niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk”. Bij zijn opstelling liet hij zich 
echter altijd leiden door zijn streven naar een rechtvaardige samenleving 
met gelijke kansen voor iedereen.   
 
Het leven en optreden van Willem Drees is ook vandaag nog relevant. Het 
is in belangrijke mate aan hem te danken dat de sociaaldemocratie, die 
voor de oorlog vaak als staatsondermijnend werd gezien, heden ten dage 
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geldt als een betrouwbare en constructieve bestuurspartner. Drees was 
een van de voorvechters van de verzorgingsstaat waarin in beginsel voor 
iedereen gelijke kansen liggen. Hij was wars van dogmatiek, al was hij niet 
bereid substantiële concessies te doen aan zijn streven naar maatschap-
pelijke rechtvaardigheid. Het blijft natuurlijk een open vraag hoe hij de 
problemen van Nederland anno 2020 zou benaderen, maar het lijdt weinig 
twijfel dat hij vaderlijk zou knikken bij de tekst op het Goudse stadhuis” 
Audite et alteram partem” (luister ook naar de andere partij).  
 

 
 

 

 

Samenwerken of samengaan? Feiten 
en overwegingen bij een links blok 
 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 

Met enige regelmaat worden plannen gelanceerd om de progressieve 
partijen te laten fuseren. Meestal is de wens van een linkse meerder-
heid de vader van de gedachte. Hoogste tijd om te onderzoeken of de 
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bundeling van de krachten op links werkt. En is een fusie beter dan 
samenwerken? 

 

Op 3 maart van dit jaar, amper een week voordat het land op slot ging 
vanwege het coronavirus, bezocht ik een bijeenkomst van de politieke 
leiders van de PvdA, GroenLinks en de SP in de Amsterdamse Tolhuis-
tuin. De aankondiging was dat de drie partijleiders zouden spreken over 
linkse samenwerking. En dat deden ze. Als het rechtse kabinet de 
belastinghervormingen zou doorzetten, plus hervormingen die wederom 
heel veel cadeautjes zouden bevatten voor grote, internationale bedrijven 
maar weinig goeds voor de middengroepen en de onderkant van de 
samenleving, dan zou het kabinet niet op linkse steun hoeven te rekenen. 
Met andere woorden: die plannen komen niet door de Eerste Kamer. De 
PvdA, GroenLinks en de SP zouden zich daarbij niet uit elkaar laten 
spelen, zo was de boodschap. 
Die boodschap werd (uiteraard) goed ontvangen door de circa 
zeshonderd, vooral jonge, partijleden in de zaal. Maar zij bleken voor iets 
anders gekomen. Zij kwamen om te horen of de partijleiders zich zouden 
uitspreken voor een verdergaande samenwerking, een linkse fusie 
wellicht. Toen Lilian Marijnissen duidelijk uitsprak dat die avond de fusie 
echt niet afgekondigd zou gaan worden, viel een duidelijk boe-geroep 
haar ten deel.  
 
Het was natuurlijk bepaald niet de eerste keer dat werd gesproken over 
versterking van de samenwerking op links. Vooral proefballonnetjes met 
voorstellen voor een fusie tussen de PvdA en GroenLinks zijn al vaker 
opgelaten. Toch was het de eerste keer dat ik zo’n grote groep mensen 
zich zo duidelijk hoorde uitspreken voor een bundeling van linkse 
krachten. 
Wellicht dat het recente onderzoek van I&O Research1 daarmee te maken 
heeft. In mei 2019 deed I&O een experiment om te onderzoeken wat er 
zou kunnen gebeuren als partijen op links of rechts samengaan. Hieruit 
bleek dat met name een fusie tussen PvdA en GroenLinks deze partijen 
meer stemmen zou kunnen opleveren dan de som der delen zonder fusie. 

                                                
1 Hoe zou de Tweede Kamer eruit zien als partijen fuseren? Een experiment. I&O 
Research, mei 2019. Verslag van de herhaling van januari 2020 op 
https://www.ioresearch.nl/actueel/animo-voor-fusies-op-links-en-rechts-toegenomen/ 
dd. 07-02-2020. 

https://www.ioresearch.nl/actueel/animo-voor-fusies-op-links-en-rechts-toegenomen/
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In januari 2020 herhaalden ze dat experiment met vergelijkbare 
uitkomsten. Bovendien bleek dat kiezers (78%) genoeg hebben van de 
politieke versnippering en tot op zekere hoogte voorstander zijn van fusies 
op links (54%) én rechts (45%). 
Op het moment van onderzoek (januari 2020) zouden de PvdA en 
GroenLinks opgeteld op 31 zetels staan. Als ze op dat moment 
gezamenlijk de verkiezingen in zouden gaan, zouden het er 40 kunnen 
worden. Deze combinatie zou een flink aantal D66-kiezers trekken, 
alsmede kiezers van de SP en PvdD, zonder dat er veel PvdA-kiezers 
zouden weglopen. PvdA-kiezers zijn over deze fusie het meest 
enthousiast (73% wil een fusie van linkse partijen), gevolgd door SP-, 
GroenLinks- en PvdD-kiezers ( telkens 58%). 
Interessant is ook dat volgens I&O Research een fusiepartij van 
GroenLinks, PvdA én SP zou niet meer maar minder stemmen krijgen: 37 
zetels. Vooral veel van de GroenLinks- en D66-kiezers zouden dan 
afhaken, maar ook een flink deel van de huidige SP-kiezers. 
Vier dagen na de bijeenkomst van de drie linkse partijen in Amsterdam, op 
7 maart, stemde 61% van de PvdA-leden tijdens het congres te 
Nieuwegein tegen een gezamenlijke lijst met GroenLinks bij de komende 
Tweede Kamerverkiezingen. (Een motie voor een inhoudelijk 
stembusakkoord met GroenLinks werd wel door 88% gesteund.) De 
zittende leiders haalden opgelucht adem. 
 
Ik heb in de afgelopen twee jaar bij deze en gene gelegenheid in Gouda 
gepeild hoe hier over een dergelijke fusie werd gedacht. Op een enkele 
uitzondering na waren de reacties van een ijsvormende kilte. Zowel bij de 
PvdA als bij GroenLinks is er amper draagvlak. Het viel mij op dat er zelfs 
nauwelijks ruimte was om het er überhaupt met elkaar over te hebben. 
Zodra het vermaledijde woord ‘fusie’ werd uitgesproken, vielen de deuren 
en ramen resoluut in het slot en werd de loopbrug opgehaald, alsof de 
heilige en veilige burcht moest worden verdedigd tegen een 
aanstormende bende van de ergste wilden.  
Maar de trouwe lezers kennen mij inmiddels een beetje. Ik heb de vrijwel 
niet te onderdrukken neiging om juist iets dat moeilijk bespreekbaar lijkt, 
uitgebreid in het zonnetje te zetten. Dus laten we toch maar eens een 
poging doen om samen wat argumenten op een rijtje te zetten. 
Eerst kijken we naar de kwantiteit; wat levert een fusie op aan electorale 
winst? Daarna belichten we de ervaringen in de praktijk. Hoe vergaat het 
de diverse lokale lijstverbindingen? En tenslotte wil ik nog graag enkele 
strategisch-tactische overwegingen met jullie delen. 
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De winst valt tegen 
Laten we wandeling langs de electorale consequenties van een fusie 
maar beginnen bij onszelf. Want ja, we zijn het misschien vergeten, maar 
de PvdA is zelf het product van een fusie.  
De Partij van de Arbeid ontstond in februari 1946 uit een fusie van de 
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de Vrijzinnig 
Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU). 
Er is natuurlijk veel te zeggen over de periode van de Tweede 
Wereldoorlog en de verandering van het politieke landschap, maar ik 
beperk mij in deze analyse louter tot de representatie van de behaalde 
zetels in de Tweede Kamer. (Ik blik overal drie verkiezingen terug en drie 
verkiezingen vooruit ten opzichte van het fusiemoment.) 
 
 

Aantal 
zetels 
TK 

1929 
 

1933 1937 1946 1948 1952 

SDAP 24 22 23 - - - 

VDB 7 6 6 - - - 

CDU - 1 2 - - - 

PvdA - - - 29 27 30 

totaal 31 29 31 29 27 30 

 
Voor de goede orde meld ik dat in die jaren (tot 1956) de Tweede Kamer 
100 zetels kende in plaats van de huidige 150. Ook moet ik er bij vermel-
den dat in die tijd de trouw aan politieke partijen veel groter was dan 
tegenwoordig. Fluctuaties in verkiezingsresultaten bleven doorgaans 
beperkt.  
Als je kijkt naar de korte termijn, de uitslag van 1946 ten opzichte van de 
laatste vooroorlogse verkiezingen, dan zien we dat de PvdA niet heeft 
kunnen profiteren van de fusie. Integendeel, het totaal liep twee zetels 
terug, terwijl je juist winst op de korte termijn zou mogen verwachten. Ook 
over meerdere jaren gezien heeft de fusie geen voordeel gebracht. 
 
Dan de tweede fusiepartij, het Christendemocratisch Appèl. Het CDA werd 
officieel in oktober 1980 opgericht, als gevolg van een fusie van drie oude 
christelijke partijen, de oorspronkelijk hervormde Christelijk-Historische 
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Unie (CHU), de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de 
Katholieke Volkspartij (KVP). 
Er is maar liefst 13 jaar gesproken en onderhandeld over de fusie, maar in 
1980 was het officieel een feit en reeds in 1977 werd met een 
gezamenlijke lijst aan de TK-verkiezingen meegedaan. 
Niet iedereen kon zich in de nieuwe partij vinden. Het CDA kent een 
geschiedenis van vele grotere en kleinere afsplitsingen, maar in het 
verband van deze studie is vooral van belang de afsplitsing van een groep 
progressief-christelijken in de EVP in 1981, dus kort na de oprichting van 
het CDA. 
 

Aantal 
zetels 
TK 

1967 1971 1972 1977 1981 1982 

KVP 42 35 27 - - - 

ARP 15 13 14 - - - 

CHU 12 10 7 - - - 

CDA - - - 49 48 45 

totaal 69 58 48 49 48 45 

 
Ook hier zien we het beeld dat de fusie geen serieuze winst oplevert. Men 
zal vast en zeker hogere verwachtingen hebben gehad dan dat ene 
zeteltje vooruitgang in 1977 ten opzichte van 1972. En in later jaren zien 
we een lichte terugloop. Op z’n best kan worden gezegd dat de fusie een 
einde heeft gemaakt aan de vrije val van de KVP en de CHU die zich eind 
jaren zestig had ingezet. 
 
De derde en laatste fusiepartij van onze terugblik: GroenLinks. GL is in 
1990 opgericht na een fusie van vier kleine linkse partijen: de Politieke 
Partij Radikalen (PPR), de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), de 
Communistische Partij Nederland (CPN) en de al eerder genoemde 
Evangelische Volkspartij (EVP). Ook hier werd al vele jaren lang 
gesproken over linkse samenwerking. Zo werd bijvoorbeeld in 1984 door 
de PPR, PSP en CPN gezamenlijk aan de Europese verkiezingen 
meegedaan onder de naam Groen Progressief Akkoord. Maar de fusie 
ging ook gepaard met veel weerstand en afsplitsingen, vooral van meer 
radicaal gestemden binnen de PSP en CPN. In 1989 was de eerste 
gezamenlijk lijst onder de noemer GroenLinks een feit. 
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Aantal 
zetels 
TK 

1981 1982 1986 1989 1994 1998 

PPR 3 2 2 - - - 

PSP 3 3 1 - - - 

CPN 3 3 - - - - 

EVP - 1 -    

GL - - - 6 5 11 

totaal 9 9 3 6 5 11 

 
Ook hier is het beeld diffuus. Weliswaar was de eerste klap een daalder 
waard: een verdubbeling van zetels in 1989 ten opzichte van 1986. Maar 
als je over meerdere jaren kijkt werd de regelmatige score van 9 zetels in 
de vroege jaren 80 pas weer in 1998 gehaald. Ook bij GroenLinks kun je 
niet zeggen dat de fusie uitdraaide op een electoraal succes. 
 
De conclusie moet hier zijn dat fusies niet of nauwelijks duurzame 
electorale winst opleveren. In dat opzicht moet de optimistische uitslag die 
door I&O Research werd voorgespiegeld bij een fusie van PvdA, GL en 
SP, met de nodige terughoudendheid worden bekeken. Het was eerder 
een indicatie van een potentieel aan zetels, dan de voorspelling van een 
werkelijke uitslag, zo gaven ze zelf ook al wel aan. Wat overigens niet 
wegneemt dat het wel een hoopvol signaal is, maar niet erg realistisch. 
 
 
Lokaal samen sterker 
Maar er is meer dan alleen het landelijke perspectief. Op lokaal niveau zijn 
de PvdA en GroenLinks al veel verder met samenwerken. In sommige 
gemeenten hebben ze zelfs één gezamenlijke linkse lokale partij 
opgericht. Lokale politici van GroenLinks en PvdA zijn enthousiast. Velen 
van hen zouden een fusie toejuichen. 
De twee partijen deden in 2018 in bijna veertig (van de 355) gemeenten 
met een gezamenlijke kandidatenlijst aan de gemeenteraadsverkiezingen 
mee. In 2010 waren dat er nog maar zestien. Dit blijkt uit cijfers die door 
GroenLinks en de PvdA aan de NOS zijn verstrekt2.  

                                                
2 Deze tekst, gegevens en interviews zijn grotendeels ontleend aan NOS nieuws, 10 juli 
2019. 
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Uit de cijfers blijkt ook dat D66 in enkele gemeenten meedoet aan zo'n 
gezamenlijke lijst. In enkele andere gemeenten hebben GroenLinks en 
PvdA samen een lokale partij opgericht, zoals Progressief Woerden, waar 
mensen lid van kunnen worden zonder lid van een van de moederpartijen 
te zijn. In Waddinxveen deed zich ook een bijzondere situatie voor. Daar 
hadden PvdA en GroenLinks een gezamenlijke lijst, met daarop vader en 
dochter Ten Zijthoff; vader Henry ten Zijthoff is PvdA'er en was wethouder, 
zijn dochter Nikki ten Zijthoff is van GroenLinks en raadslid. Nog een 
greep uit de Groene Hart-regio: de combinatie PvdA/GL in De Ronde 
Venen en in Zuidplas. 
Dat GroenLinks en PvdA in gemeenten steeds meer samen optrekken, 
hangt samen met de lokale politieke verhoudingen. Het gebeurt vooral in 
kleinere gemeenten op het platteland, met 20.000 tot 30.000 inwoners, 
waar lokale partijen sterk zijn en waar links juist minder sterk vertegen-
woordigd is. Door samen met één lijst de verkiezingen in te gaan, weten 
GroenLinks en PvdA in die gemeenten toch een voet tussen de deur te 
krijgen.  
De SP is voor zover bekend in vrijwel geen enkele gemeente bij zulke 
samenwerkingsvormen betrokken. 
 
 
Zonder uitzondering positief 
De betrokken lokale politici zijn enthousiast over de samenwerking. Toine 
van de Ven, GroenLinks-wethouder namens een gezamenlijke lijst met de 
PvdA in Vught: "Bij ons bevalt het super. Van welke partij je landelijk bent, 
doet er hier niet meer toe. Inhoudelijke discussies lopen dwars door de 
twee partijen heen." 
Martin Tikken, voorzitter van GroenLinks in Borne, een van de andere 
gemeenten waar de twee partijen via een gezamenlijke lijst in de raad 
zitten: "Misschien is het in kleinere gemeenten noodzakelijker om samen 
te werken. Maar in grotere steden zie je toch vaak de wet van de 
communicerende vaten: als de één wint, verliest de ander. Daarom zou 
het beter zijn ook in de grote gemeenten samen te werken." 
Annigje Primowees, namens de PvdA fractievoorzitter van de 
gecombineerde GroenLinks-/ PvdA-lijst in de gemeente Peel en Maas: 
"We zijn hier klein, het is een beetje door nood geboren dus. Maar vanaf 
dag één gaat het goed, al moesten we natuurlijke even wennen door de 
verschillende culturen van de partijen." 
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Onderlinge verschillen blijken in de praktijk van de lokale politiek reuze 
mee te vallen. En velen zouden het toejuichen als de twee partijen 
landelijk meer gaan samenwerken en zelfs zouden fuseren. 
Marieke van Noort, fractievoorzitter van Progressief Woerden: "Ik zou het 
eerste lid zijn want dan hoef ik niet meer te kiezen." Ook Martin Tikken ziet 
er grote voordelen in. PvdA'er Jan Helmer, namens beide partijen 
fractievoorzitter in de gemeente Zuidplas: "Ik ben er voorstander van, want 
we hebben baat bij een bredere progressieve stroming." 
Wethouder Ten Zijthoff: "Als ik kijk naar de ervaringen die we hier in 
Waddinxveen hebben en de resultaten die we ermee bereikten, zou het 
heel goed zijn." Niet iedereen is overigens voor een fusie. Nikki ten Zijthoff 
zou het al mooi vinden als de twee partijen gezamenlijk de volgende 
kabinetsformatie in gaan en afspreken niet zonder elkaar te gaan 
meeregeren. 
 
De conclusie hier mag zijn dat lokale samenwerking tussen de Partij van 
de Arbeid en GroenLinks doorgaans uit nood wordt geboren, maar tot 
volle tevredenheid leidt van de betrokken politici van beide partijen.  
Ondanks die tevredenheid zie ik een belangrijk verschil met de totstand-
koming van het CDA. Lokale afdelingen van deze drie partijen werkten al 
heel nauw samen, toen de landelijke partijbesturen daar nog helemaal niet 
aan toe waren. Uiteindelijk kwam het CDA onder sterke druk van de lokale 
afdelingen in 1980 officieel tot stand. Die lokale kracht zie ik nu nog niet 
op grote schaal bij de PvdA en GroenLinks. Meer het neemt wel toe. 
 
 
Enkele strategische overwegingen 
Komen we toe aan de laatste van dit drieluik: enkele losse strategisch-
tactische overwegingen. Ik doe dat zonder de diepgravende analyses die 
ze eigenlijk wel verdienen. Dus grote stappen, snel thuis. 
De linkse meerderheid bestaat niet3.  

                                                
3 Vergeef mij deze korte anekdote. Het moet in 1985 geweest zijn dat door de studiever-
eniging Machiavelli op de Universiteit van Amsterdam een debat werd georganiseerd 
over het thema ‘een linkse meerderheid’. Aanwezig waren kopstukken van de PvdA, D66 
(toen nog met komma: D’66), PPR, PSP en CPN. Op de vraag die elk lid van het forum 
werd gesteld, of zij een linkse meerderheid mogelijk achtte, keek Fred van der Spek, 
toenmalig voorman van de PSP, minzaam de tafel met forumleden langs en zei droogjes: 
“ik zie hier maar twee linkse partijen, een échte, de PSP, en een pseudo-linkse 
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Met alleen linkse partijen, ook als je D66 en de PvdD en, vooruit met de 
geit, ook de CU meerekent, kom je er nog niet. Hoe graag we het ook 
anders zouden willen, in Nederland is al decennia lang centrum plus 
rechts groter dan centrum plus links. Als links aan de macht wil komen, 
moet het likeble zijn voor het midden (of voor rechts, maar bij het avontuur 
met de VVD wil ik liever niet meer stil staan). De PvdA is als zelfstandige 
partij een gemakkelijkere partner voor middenpartijen om mee samen te 
werken, dan wanneer de PvdA onlosmakelijk verbonden is aan 
GroenLinks, die toch een wat linkser imago heeft. 
 
Voorhoede en brede volkspartij. 
GroenLinks heeft van oudsher een radicaler politiek profiel dan de PvdA. 
Bij die partij worden vaker principiële en fundamentele discussies over de 
te volgen koers gevoerd. De PvdA wil uitdrukkelijk een brede volkspartij 
zijn. Bij ons tref je daarom vaker discussies aan over hoe we onze leden 
en kiezers kunnen meenemen in het formuleren van standpunten. De ene 
werkwijze is niet per se beter dan de andere, maar het is goed om de 
verschillen te onderkennen. Wanneer de PvdA en GL samengaan, zullen 
deze langzaam in elkaar overgaan. Maar het is ook waardevol als ze 
naast elkaar blijven bestaan. Het houdt elkaar scherp. 
 
Het politieke kompas.  
In het verlengde van de vorige twee overwegingen ligt het feit dat, als je 
niet actief bijstuurt, de PvdA de neiging zal hebben telkens een klein 
beetje naar het politieke midden op te schuiven. Onze partijgeschiedenis 
zit vol met voorbeelden waarbij we constateren dat het donkerrood een 
beetje flets roze is geworden. Een zelfstandig GroenLinks (en dat geldt 
ook voor de SP), waarmee we intensief samenwerken, kan ons helpen om 
een goede sociaaldemocratische koers te houden. 
De kernkwaliteiten verschillen. 
Ken je het kernkwadrant van Daniël Ofman? (zo niet, echt even Googlen.) 
In kernkwaliteiten, zeg maar iets waar men goed in is, kun je 
doorschieten. Dat is je valkuil. Het is je uitdaging om dat te voorkomen. 
Maar voor mensen die kritisch naar jou kijken, zit dat doorschieten van jou 
in hun allergie. Het is dan hún uitdaging om het te leren zien als jouw 
kracht.  

                                                                                                                      
partij, de CPN. En ik ben realist genoeg om te verwachten dat we bij de volgende 
verkiezingen samen nét geen meerderheid zullen halen 
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Even concreet maken: GroenLinks is een partij waar bovengemiddeld veel 
wordt gesproken principes en ideologie4. Dat is hun kracht. Als het 
doorschiet, hun valkuil, is dat ze het altijd hebben over hun eigen gelijk. 
Als wij als PvdA’ers er naar kijken, dan zien we een partij van betweters. 
Precies, ze zitten met hun hemeltergende eigen gelijk in onze allergie.  
En zo is de PvdA de partij van het gelijk krijgen. We willen zoveel mogelijk 
mensen meenemen in ons proces. Het sluiten van compromissen, het 
doen van water bij de wijn, is bij ons geen vies woord. En we zijn een 
bestuurderspartij; we nemen graag onze verantwoordelijkheid. Dat zijn 
onze kernkwaliteiten. Maar als het doorschiet wordt het machtspolitiek. 
Dat is onze valkuil die we moeten zien te vermijden. Maar het kwaad is 
allang geschied. Bij onze concurrenten zitten we in hun allergie: 
machtswellustigen, zijn we. Plucheplakkers, die alles doen om hun 
corrumperende macht niet op te geven! 
Nou, dat komt nooit meer goed tussen die twee, hoor ik je denken. Maar 
sluit eens even je ogen. En bedenk hoe mooi zou het zijn als we er in 
slagen om uit elkaars allergie weg te blijven en de kernkwaliteiten te zien. 
Hoe mooi zou het zijn om gelijk te hebben én te krijgen?! 
 
Komt de verandering van boven of van onder? 
Het fusieproces van de PvdA was sterk van bovenaf gestuurd. Dat is zeer 
begrijpelijk; er was een dringende behoefte aan een andere aanpak, 
terwijl van de lokale partijstructuren door de oorlogsjaren weinig was 
overgebleven. Van het CDA is bekend, en hierboven ook kort aangestipt, 
dat de drang naar fusie sterk werd geïnitieerd vanuit de basis van de 
partij.  
Het fusieproces van GroenLinks was vooral een strijd tussen de 
(gematigde) pragmatische leden, die zochten naar een breder politiek 
draagvlak, en de meer radicale, principiële stromingen. Er lijkt geen 
algemeen geldig proces te zijn. Misschien is het wel keuze; een keuze om 
je te verzetten tegen de eerste kansrijke signalen voor een fusie, zoals de 
politieke leiders die zich terughoudend hebben getoond, of om ruim baan 
te geven aan die signalen van vernieuwingsdrang. En dat brengt ons bij 
de volgende overweging. 

                                                
4 In mijn tijd als student politicologie heette dat doctrineleer. De discussies gingen daarbij 
steevast over de millimeters die iemand afweek van de veronderstelde enige juiste 
socialistische leer in plaats van de onoverbrugbare afstand naar het liberaal-kapitalisme. 
Dat laatste was sowieso fout, dus daar hoefde je het dan ook niet met elkaar over te 
hebben. 
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De jeugd heeft de toekomst. 
Terug naar de start van dit artikel: de bijeenkomst van 600 leden van de 
drie progressieve partijen, die bijna hunkerden naar een vonk die een 
verregaande linkse samenwerking in gang zou zetten. Het waren vooral 
jonge partijleden. Bij eerdere gelegenheden heb ik al betoogd dat we veel 
beter naar hen moeten luisteren, omdat zij de toekomst van onze partij 
zijn. Zij hebben er daarom recht op om beter gehoord te worden als het 
gaat om de toekomst van de partij. De partij die langere tijd hún partij zal 
zijn dan de partij van de grijze partijleiders van nu. Laat daarom de stem 
van jongeren in tienvoud klinken! Ook als het om fusie gaat. 
 
 
De ophaalbrug 
Ten slotte, de geschiedenis van de politiek staat bol van onverwachte 
wendingen, tragisch vastgelopen vernieuwingstrajecten, of juist 
doorbraken die naderhand door de geschiedenis ‘briljant’ en ‘visionair’ 
genoemd zullen worden. We kunnen en moeten niets uitsluiten voor de 
toekomst. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is fris genoeg te blijven 
om signalen van vernieuwing te zien en vervolgens de durf te hebben om 
de dialoog daarover aan te gaan, ongeacht de sociaal wenselijke 
opvattingen en de ingesleten standpunten. Het voeren van discussie is 
niet altijd gemakkelijk, maar het blokkeren ervan is altijd onwenselijk.  
Toen ik aan het schrijven van dit artikel begon, was ik voorstander van 
fusie met GroenLinks. Nu, de nodige argumenten, overpeinzingen en een 
aantal goede gesprekken verder, ben ik daar minder van overtuigd. Een 
door mij zeer gewaardeerd raadslid van GroenLinks, aan wie ik dit artikel 
vooraf heb laten lezen, zei juist dat dit artikel de beide partijen veel dichter 
bij elkaar brengt.   
Hoe het ook zij, ik heb met dit artikel niet willen pleiten vóór of tegen een 
fusie. Ik pleit slechts voor een open dialoog. Een dialoog met feiten en 
cijfers, met successen en mislukkingen, en met strategisch-tactische 
overwegingen vóór en tegen. Laat die ophaalbrug maar zakken. De 
aanstormende ‘wilden’ van nu zijn misschien wel onze partijleiders van 
morgen. Geef ze een gastvrij onthaal en laat toe dat ze vastgevroren 
opvattingen doen ontdooien met hun nieuwe ideeën. En of we nou gaan 
samenwerken of samengáán, we doen het hoe dan ook ‘samen’.  

 

Wil je reageren? Mail naar f.vdknaap@worldonline.nl.  

mailto:f.vdknaap@worldonline.nl
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Korte Akkeren en het 
verkeerscirculatieplan (VCP) 

 
  
 
Door Hans du Pré 
 
Met de komst van Sinterklaas in het land maakte ook wijkteam Korte 
Akkeren haar verlanglijstje op voor het Verkeerscirculatieplan 2.0. 
(VCP). Het gaat hier om de wens tot verbeteringen op de twee hoofd 
verkeersaders die door de wijk lopen de KW-weg (Koningin Wilhel-
mina-weg) en de Rotterdamseweg. Onze inzet is om de ruimte, die 
daar in de afgelopen tientallen jaren verloren is gegaan voor fietsers 
en voetgangers, zoveel mogelijk wordt terug te veroveren. Dit past 
naadloos in de uitgangspunten van het Mobiliteitsplan 2017 - 2026. 
 
Voor de KW-weg stellen wij voor om op alle kruisingen de fietser en 
voetganger voorrang te geven wat tevens ook mooi de snelheid van het 
autoverkeer afremt.   
Verder stellen wij voor om de verkeersluwheid te bevorderen door 
bedrijven op Kromme Gouwe overeenkomsten te laten sluiten met hun 
leveranciers en afnemers dat zij bedrijventerrein Kromme Gouwe aan- en 
af dienen te rijden via de Nieuwe Gouwe Oostzijde en de Steve Bikobrug. 
Daarbij stellen wij de overeenkomsten van Croda met een dwingende 
aan- en afrijroute over de Rotterdamseweg, en niet over de KW-weg en 
Nieuwe Veerstal, als voorbeeld. In goed overleg met Croda is in het 
verleden zo ook het vrachtverkeer over de Prins Hendrikstraat en 
Constantijn Huijgensstraat teruggedrongen.  
 
Op het deel van de Rotterdamseweg dat door de voormalige 
kaarsenfabriek, nu Croda, voert inclusief de Mallegatbrug en een groot 
deel van de Nieuwe Veerstal is een heel onveilige situatie ontstaan toen 
de fietsers door het autoverkeer naar het voetpad werden verbannen. De 
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voetganger en fietser delen sindsdien een smal pad langs een muur, wat 
met name voor de voetganger als zeer onveilig wordt ervaren. Dit heeft 
als gevolg dat voetgangers de verbinding met de binnenstad langs de 
rivier zijn gaan mijden. 
In het rapport 'Kijk op de Wijk' uit 2008 is dit al geconstateerd. De tijd dat 
dit een prettige verbinding was met de binnenstad ligt ver achter ons, 
maar in de wijk wordt dit nog steeds gevoeld als een verlies (zie foto’s van 
de moeder met wandelwagen op de Mallegatbrug in 1950 en fietsers op 
de rijbaan in 1970).  
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Sinds de openstelling van de Zuidwestelijke Randweg in 2012 ontbreekt 
o.i. de noodzaak van het voortduren van het gedeelde gebruik van het 
trottoir, maar ondanks meerdere verzoeken van het Wijkteam Korte 
Akkeren is deze niet beëindigd. In het kader van het VCP vragen wij hier 
nu weer aandacht voor. 
 
Het Wijkteam Korte Akkeren heeft ook de wens om de oversteekbaarheid 
van de Rotterdamseweg te verbeteren. Tot ver in de jaren ’70 was de 
Rotterdamseweg oversteekbaar met een voetgangersbrug naar het 
openluchtzwembad in de voormalige zuiveringsbassins van het 
Goudse Waterleidingbedrijf bij de Watertoren (zie bijlage: Luchtfoto 
Watertoren met Torenbad). Na sluiting van het zwembad is de brug 
verwijderd en met de steeds verder groeiende verkeersdruk werd de 
Rotterdamseweg een onoverbrugbare barrière in de wijk. Nu in het kader 
van het VCP2030 de verkeersdruk op deze voormalige Provincialeweg 
teruggebracht gaat worden, kan de doorsnijding van de wijk ook weer 
ongedaan gemaakt worden. De wens vanuit de wijk Korte Akkeren is om 
hiervoor, tussen het kruispunt met de KW-weg en de aansluiting met de 
Constantijn Huygensstraat, een extra gelijkvloerse oversteek voor 
langzaam verkeer te realiseren.  
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Ter hoogte van de Bosboom Touissaintkade en het Dotterplantsoen lijkt 
ons daar voor een heel geschikt punt voor. De bewoners van het 
Weidebloem-kwartier kunnen dan, naast het drukke kruispunt KW-weg – 
Rotterdamseweg, een rustig en overzichtelijk oversteek-alternatief krijgen 
met een logische en groene loop- en fietsroute naar het winkelcentrum 
aan de Constantijn Huygensstraat. Tegelijkertijd kunnen de bewoners ten 
noorden van de Rotterdamseweg, waar een groot tekort aan openbaar 
groen is, toegang krijgen tot het Dotterplantsoen en de andere groen- 
gebieden rond het Weidebloemkwartier. Daarnaast wordt in samenwer-
king met Croda binnen afzienbare tijd direct ten oosten van de Watertoren 
nog een nieuw openbaar groengebied gerealiseerd, het zgn. Torenpark, 
waarmee de wijk weer een verbinding krijgt met de Hollandsche 
IJssel. Ons ideaal is dat het Torenpark ontsloten wordt met een 
dijkopgang voor voetgangers vanaf het Dotterplantsoen en zo ook met de 
rest van de wijk. Tot zover onze wensen die wij uiteraard ook in het 
vooroverleg, wat op dit moment plaats vindt, hebben ingebracht. 
 
Met vriendelijke groet namens Wijkteam Korte akkeren, Hans du Pré 
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Een overdenking 

  
 
Door  Co Caljouw 
 
Nu het publieke domein is verschrompeld tot slechts het aandachtsveld 
corona alias COVID-19 vraag ik tijd voor wat anders: een overdenking. 
Die betreft een al lang niet meer onder ons zijnde aloude 
sociaaldemocraat die voor de oorlog SDAP stemde en na die barre tijd tot 
aan zijn dood op hoge leeftijd (86) de Partij van de Arbeid op de 
verkiezingslijst met het fameuze potlood rood kleurde. 
 
Als 8-jarig jongetje uit een gezin van in totaal uiteindelijk 16 kinderen van 
school geplukt om zes dagen in de week bij een boer koeien te hoeden 
langs enkele provinciale wegen. Dat bracht zijn ouders wekelijks f. 2,50 
ofwel een knaak in het gezinslaatje; bovendien een mond minder te 
voeden. 
 
Als 12-jarige een met een hondenkar toegeruste kleine zelfstandige. Om 
vier uur ’s morgens op de groenteveiling zijn waren inslaan, omstreeks 12 
uur “los”, tijd voor de trekhond om te rusten en zelf om voor de lokale 
middenstand boodschappen in het dorp rond te brengen. 
Een toen ook al nauwelijks gehonoreerde schoolmeester spijkerde uit de 
goedheid zijns harten de kleine ploeteraar in de avonduren de 
broodnodige kennis gratis bij. 
Zijn prille loopbaan vindt een vervolg in ‘s lands hoofdstad waar hij een 
oudere broer als zetbaas van een groentezaak in de Jordaan dag en 
nacht bijstaat. 
 
Als 14-jarige monstert hij aan als leerling-hofmeester op de grote vaart 
(het stoomschip Johan van Oldenbarnevelt). Hij is dan maanden van huis 
en komt nooit hoger dan het op een na laagste dek (daaronder verblijven 
de toen zogeheten koelies). Op hogere dekken had hij niets te zoeken, 
daar verbleven de passagiers. 
Omdat na de beurskrach de passagiers wegblijven wordt hij ontslagen. Na 
een jaartje oberen voor een minimumloon tekent hij voor een opleiding als 
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beroepsmilitair (vaste betrekking) en brengt het tot wachtmeester der 
Cavalerie (toen uitgerust met paarden). 
Als wachtmeester-oppasser bij een zeer hoge ome wordt hij verliefd op 
een van diens dienstmeisjes en “moet” dan trouwen. Omdat hij nog geen 
29 jaar is, zo schrijven de strenge militaire maatregelen voor, wordt hij op 
staande voet ontslagen. 
Zonder inkomen en met slechts f.6,- steun in de week waarvan de huur 
dan nog moet worden voldaan betrekt hij met zijn jonge vrouw en de baby 
een armelijk krot en verhuist nog twee keer naar een nog goedkopere 
woning. 
 
In 1939, tijdens de mobilisatie, moet hij weer onder de wapenen komen, 
gelukkig wel weer in de rang van wachtmeester. Na een vergeefse vijf 
dagen durende strijd bij de Grebbeberg raakt hij in krijgsgevangenschap. 
Na enkele weken, zonder zich te hebben kunnen scheren of wassen, 
geheel vervuild, mag hij op huis aan. Te voet en roeiend over de rivieren, 
een tocht van drie dagen. Bij thuiskomst wordt de haveloze figuur 
aanvankelijk niet eens herkend. 
 
Na nog een terloopse melding dat hij in de oorlog onderdak verschaft aan 
een joodse familie eindig ik hier het relaas over deze socialist “van het 
eerste uur”. 
 
De overdenking loopt echter nog even door. Hoe staat het met mijn 
schuldcomplex waar het de dagelijks in de kolommen en op de buis 
vermelde wandaden van mijn aloude vaderland betreft: kolonialisme, 
slavernij, politionele acties, roofkunst, racisme, discriminatie, Zwarte Piet 
en wat al niet meer?   
 
Slechte zaken, onmiskenbaar. Maar dat schuldbesef dan? 
Uitermate gering. Die rooie rakker waarvan in deze overdenking sprake is, 
was mijn vader. 
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Kansen voor iedereen 

  
 
Door Sophie Heesen, gemeenteraadslid 
 
1,7 Miljoen personen met een langdurige ziekte, aandoening of 
handicap. 1,5 Miljoen personen met een lichamelijke handicap. 1,3 
Miljoen doven en slechthorenden. 316.000 Blinden en slechtzienden. 
281.000 personen met een ernstige psychische aandoeningen en 
142.000 personen met een (licht) verstandelijke beperking. Het zijn 
de cijfers van CBS en SCP waarover ik het wil hebben.  
 
Ik spreek met verschillende Gouwenaars over de toegankelijkheid van 
gebouwen, de zorg en ondersteuning waar zij recht op hebben en kansen 
die we in Gouda hebben als het gaat om meedoen. Wanneer je doof bent, 
chronisch ziek bent of psychische klachten hebt, dient een actieve 
overheid te helpen. Het neoliberale beleid van zelfredzaamheid mag voor 
mij de prullenbak in. De liberale nationale overheid is verslaafd geworden 
aan het maximaliseren van individuele vrijheid en het belang van de vrije 
markt. Zij vergeten vaak dat niet iedereen profiteert van de economische 
vooruitgang. Het volledig kunnen deelnemen aan de samenleving is een 
ideaal dat wij moeten vasthouden, ook in crisistijd.  
 
Gelukkig zijn er internationale verdragen die de nationale overheden 
sturing kunnen geven. Voor mij mogen deze internationale organisaties 
meer afdwingen. Ook in Nederland is het VN-verdrag Handicap 
geratificeerd. Helaas zien we dat de ratificatie in 2019 niet altijd positieve 
uitkomsten kent. Door het landelijke beleid en visie van zelfredzaamheid 
zijn er achterblijvende ontwikkelingen. 
 
Een paar maanden geleden sprak ik met een jonge dame die al tien jaar 
lang zorgt voor haar zieke moeder. Ook zij hebben soms niet de financiële 
middelen om een zeker bestaan op te bouwen. Ik hoop als politica een 
bijdrage te kunnen leveren aan het gezin. Daarom ben ik gaan kijken wat 
wij doen in Gouda. In 50 gemeentes wordt er gewerkt aan concrete 
resultaten zodat inwoners meedoen. Helaas zit Gouda er nog niet bij. Als 
raadslid kun je afwachten, maar je kunt ook processen versnellen. 
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Sommige gemeentes scoren goed op toegankelijkheid en passende zorg. 
Nederlandse gemeenten dienen een uitvoeringsprogramma op te stellen: 
de Lokale Inclusie Agenda. Werken aan een ideaal om iets te kunnen 
doen voor een ander.  
 
Als woordvoerder samenleving ben ik op zoek gegaan naar een manier 
hoe ik namens de PvdA Gouda meer grip kan krijgen op het Goudse 
beleid. Ik ging opzoek naar een concreet plan zodat het VN-verdrag 
Handicap niet een geschreven ideaal blijft, maar ertoe leidt dat 
Gouwenaars kunnen meedoen. Niet praten over de doelgroep, maar met 
de doelgroep. Niet afwachten, maar verwachten. Samen met GroenLinks 
hebben wij een motie ingediend met de bedoeling dat wij binnen 12 
maanden een plan krijgen van het college. Zet 28 oktober 2021 in je 
agenda.  
 
Iedereen moet zeker zijn van een goed bestaan. 
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TELEFOONNUMMERS 
 

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

Rogier Tetteroo          06-43385611  

 
RAADSFRACTIE  
Mohamed Mohandis fractievoorzitter       06-28777993  
Sophie Heesen          06-39041019  
Ahmed el Haddaoui          06-36279162 
Max de Groot          520372 
 
Johan Veld burgerraadslid      06-10278000 
José van Eijkelenburg burgerraadslid      06-26048349 
 
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 


