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REDACTIE GOUDS ROOD 
 

Co Caljouw telefoon:  0182-510426 
 e-mail:  caljouw@planet.nl 
 

Gerrit Schinkel telefoon:  06-39102778 
 e-mail:  gj.schinkel@planet.nl 
 
 
AFDELING GOUDA ONLINE 
 

Website: www.pvdagouda.nl 
 
Facebook:              pvdagouda 
 
Twitter:      @pvdagouda 
 
 
SECRETARIAAT AFDELING GOUDA 
 

Peter van Diesen telefoon:  06-20093322 
 
 e-mail:   antekiro@gmail.com 
 
 
KOPIJ VOOR GOUDS ROOD 
 

De volgende Gouds Rood verschijnt: wordt nog bekend gemaakt 
in aanloop naar de ALV van:   22 maart 2021 
 
De deadline voor uw kopij is:  wordt nog bekend gemaakt 
Kopij kan louter geplaatst worden indien 
deze (bijtijds) verzonden is naar:  gj.schinkel@planet.nl 
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Van de redactie 
 

  
 
door Gerrit Schinkel 
 
De eerste editie van Gouds Rood van dit jaar is een behoorlijk dik 
exemplaar. 2021 wordt een belangrijk jaar. Als deze Gouds Rood bij u in 
de (digitale) brievenbus valt zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
waarschijnlijk al achter de rug en weten we of ‘onze’ Mo gekozen is. 
Maar 2021 wordt ook het jaar waarin we aan de slag gaan met de 
verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad in 2022. Tijdens de ALV van 
22 maart a.s. zullen we daar de eerste besluiten voor nemen. 
 
Mooie bijdragen zijn er deze maand van Frank van der Knaap, Peter Bos, 
Wim Sonnemans en Co Caljouw.   
 
En laten we hopen dat COVID-19 snel zijn biezen pakt en dat we 
binnenkort weer terug keren naar normale tijden. 
 
 
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 
 
 
De kranten staan er de afgelopen week vol van. We leven nu 1 jaar met 
corona en dat hebben we in de Nederlandse maatschappij gemerkt, maar 
ook binnen de afdeling. 2020 was voor ons PvdA’ers een stil jaar. Veel 
(geplande) activiteiten konden niet doorgaan en uiteindelijk hebben we 
slechts één fysieke ALV kunnen houden. Ook 2021 begon niet veel beter: 
met de campagne rond de Tweede Kamer verkiezing hebben we andere 
keuzes moeten maken dan voorheen. Geen rozen uitdelen maar 
brievenbussen vullen. Geen fysiek politiek café gezellig op elkaar gepakt, 
maar digitaal vanaf de eigen keukentafel. Maar waar ik als voorzitter trots 
op ben, is dat vele vrijwilligers klaar staan om te helpen organiseren en 
ondersteunen bij het uitvoeren van de activiteiten! 
 
Om nog even terug te komen op het politieke café. Voor onze afdeling 
was dat volledig nieuw, maar we hebben er iets moois weten neer te 
zetten. Een mooi gesprek tussen drie voor ons herkenbare PvdA’ers, 
onder leiding van ‘onze’ Mo. Ik dank Wim en Fred voor de organisatie en 
Sophie, Rogier en Mo voor het leiden en deelnemen aan de discussie.  
 
Dit jaar wordt druk, de nodige ALV’s zijn gepland (zie verderop in deze 
Gouds Rood). Ook zijn we aan het kijken of we dit jaar wel de 1 mei- 
viering door kunnen laten gaan, maar zullen we kort daarvoor moeten 
beslissen of dat fysiek kan of dat we er tóch voor moeten kiezen de viering 
digitaal te doen. En ook in het najaar zullen we van moment tot moment 
moeten bekijken wat wel en niet kan. Houdt daarom de berichtgeving via 
de e-mail en de website goed in de gaten. 
 
Ook de komende ALV (22 maart 2021) wordt een drukke. We bespreken 
de financiën (die er na 2020 vrij goed voorstaan) en wat het bestuur 
betreft benoemt de ALV Peter Bos tot penningmeester; Peter stelt zich 
verderop in deze Gouds Rood voor.  
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Tegelijkertijd nemen we afscheid van Fred de Mooij als bestuurslid.  
 
Hier wil ik ook benoemen dat er nog steeds twee vacatures zijn voor het 
bestuur. Mocht je interesse hebben laat het dan weten. Daarnaast komen 
ook de in november benoemde commissies aan het woord om hun Plan 
van Aanpak en de verdere invulling ervan toe te lichten. Kortom, al met al 
zijn er leuke dingen te bespreken. Ook deze ALV zal digitaal zijn, de 
weken ervoor is het mogelijk dat het kabinet versoepelingen aankondigt, 
maar om niet voor onaangename verrassingen te staan hebben we ervoor 
gekozen deze ALV toch nog digitaal te doen! 
 
Terwijl ik dit stuk zit te maken begint de zon ook steeds harder te schijnen. 
Dat geeft de mogelijkheid om het huis wat meer uit te gaan en lekker 
buiten te zijn. Maak daar gebruik van, maar houd je aan de maatregelen 
en zorg goed voor jezelf en voor anderen.  
 
Onze oproep blijft staan: wil je eens een praatje maken? Heb je ergens 
hulp bij nodig? Laat het dan weten aan het bestuur. Er is vast iemand die 
je kan helpen! 
 
Voor nu wens ik iedereen alle goeds toe! Blijf gezond en hopelijk spreken 
we elkaar snel weer in levende lijve. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
 
Joost van Lier 
voorzitter 
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Uitnodiging ALV dd. 22 maart 2021 
 

  
 
Datum 

 
maandag 22 maart 2021  

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

Tijd 20.00 – 21.30 uur 
 

 
AGENDA 

 
1. Opening door voorzitter 

 
2. Mutaties in het bestuur. Fred de Mooij trekt zich terug als bestuurslid 

en Peter Bos stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Voorstel 
portefeuilleverdeling:  

o Joost van Lier     voorzitter 
o Peter van Diesen     secretaris 
o Peter Bos      penningmeester 
o Joost van Lier, Peter Bos, Sophie Heesen webmasters  

 
3. Evaluatie campagne Tweede Kamer-verkiezing 

 
4. Commissies gemeenteraadsverkiezingen 2021; nadat de ALV van 

november 2020 heeft ingestemd met de vorming van de commissies 
en degenen die deze commissies verder gaan invullen, willen we nu 
de leden van de commissies formeel benoemen en de plannen van 
aanpak vaststellen. Tevens zullen de profielen die de 
adviescommissie kandidaatstelling presenteert worden vastgesteld. 
 

5. Wat verder ter tafel komt 
 

6. Rondvraag 
 

7. Sluiting 
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Nieuwe energie in het bestuur 
 

  
 
Door Peter Bos 
 
Toen Lodewijk Asscher het moeilijk kreeg en het Goudse PvdA-bestuur 
nog maar twee personen telde, wist ik het zeker: ik meld me aan voor dit 
bestuur, Nederland moet een sociaaldemocratisch land blijven. De situatie 
leek op die van eind 2016 toen de PvdA super slecht stond in de peilingen 
en het bestaan van de PvdA in het geding was. Ik dacht: alleen stemmen 
op de PvdA is niet genoeg, ik moet lid worden. Het moet veel socialer en 
duurzamer dan onder Rutte.  
 
Het allerleukst vind ik het om naast mijn werk mensen praktisch te helpen 
met onderwijs en Gouda te helpen veiliger en duurzamer te worden. Voor 
een brugklasleerling (Brede School Mentor Project) ben ik thuismentor en 
aan inburgerende asielzoekers geef ik Nederlandse les. Dit blijf ik doen.  
Ook blijf ik actief in mijn buurt als buurtwacht en organisator. Ik zal als 
bestuurslid PvdA minder tijd kunnen besteden om met de Fietsersbond 
Gouda fietsveiliger en -aantrekkelijker te maken.  
 
Opgegroeid in de Tristanstraat en gevormd op het lyceum, wilde ik 
onrecht in de wereld bestrijden. Ik werd actief in Amnesty en de Wereld-
winkel. Ik kende toen geen grenzen. Ik nodigde gewoon de beroemde 
schrijver Theun de Winter uit om jurylid te worden in een teken- en 
schrijfwedstrijd, om zo de Verzetsbeweging tegen de wrede dictatuur van 
El Salvador met positieve publiciteit en geld te steunen.  
 
En dat is wat ik wil doen in het bestuur: positieve publiciteit (en het geld 
dat daarvoor nodig is) ten behoeve van onze acties opwekken, banden 
tussen PvdA’ers onderling en die tussen PvdA en andere sociale en 
duurzame organisaties versterken en aan een socialer en duurzamer stad 
werken. Ik heb al laten zien dat ik leden en geld bijeen kan brengen 
(Samenloop voor Hoop en NL Doet acties) en de duurzaamheidspara-
graaf van ons verkiezingsprogramma bevat mijn inzicht. Het voeren van 
een campagne gaat steeds beter getuige de komst van drempels op de 
Goudse Houtsingel na veel strijd. 
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En dat moet allemaal in balans blijven met mijn werk als 
gebiedsontwikkelaar bij Gemeente Rijswijk. Hier vraag ik aandacht voor 
sociale en duurzame ingrepen naast de financiële, technische, 
communicatieve en juridische uitdagingen. Ik vond een ontwikkelaar 
bereid bij een verbouwing van een groot kantoorgebouw tot 
appartementen af te zien van een gasaansluiting en B&W bereid ruimte te 
maken voor sociale huurwoningen (helaas zag de raad hiervan af).  
 
En niet in de laatste plaats wil ik blijven genieten van de gesprekken, 
uitjes en sport-, kook-, muziek- en dansactiviteiten met mijn gezin, familie 
en vrienden.  
 
Die balans wens ik iedereen toe: de kinderen, die noodgedwongen achter 
blijven op school, de jongeren met een migratieachtergrond die geen 
stageplek vinden, de ouderen die in coronatijd vereenzamen, en de velen 
die veel te veel betalen voor hun flatje of kamer. 
 
Ik zou het waarderen als je na lezing van dit stukje laat weten dat je mijn 
bestuurslidmaatschap op prijs stelt en me vertelt wat je wilt dat het bestuur 
gaat doen. Dat contact schept een band tussen lid en bestuur waarop ik 
beter drijf en jij tevredener bent.  
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Mail me op pbos12@xs4all.nl. Of “bevriend me” op Facebook.  
 
En tot slot mijn motto: “You can’t always get what you want, but if you try 
some time”. 
 
 Ik wil graag aan de slag. 
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PROFIELSCHETSEN 

  
 
Ter vaststelling de PvdA profielen voor de raadsperiode 2022 – 2026:  

 Raadslid 

 Raadsfractie 

 Lijsttrekker 

 Fractievoorzitter 

 Wethouder 

 
 
PROFIEL RAADSLID 2022 - 2026 
 
1. Je bent lid van de Partij van de Arbeid; een zeker actief verleden in de 

partij is een aanbeveling.  
2. Je geeft uiting aan je betrokkenheid bij de partij en hebt binding met 

het sociaaldemocratische gedachtengoed. 
3. Je onderschrijft het verkiezingsprogramma van de PvdA Gouda. 
4. Je hebt een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en de positie 

daarin van de PvdA; een opbouwende kritische opstelling is daarin 
zeer te waarderen. 

5. Je draagt je visie helder in woord en geschrift uit en geeft duidelijk aan 
wat je bijdrage zal zijn aan de gemeentelijke politiek. 

6. Je hebt een interactieve houding en beschikt over goede mondelinge 
en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 

7. Je communiceert actief en helder met alle geledingen van de Goudse 
samenleving en onderhoudt zo de broodnodige contacten op buurt- en 
wijkniveau en met maatschappelijke organisaties. 

8. Je maakt gebruik van social media; je hebt de kwaliteiten om met veel 
overtuiging en deskundigheid de media te woord te staan in voor 
iedereen begrijpelijke taal; je kunt relativeren en hebt een gezonde 
dosis humor. 

9. Je bent verbindend en discussieert op basis van respect voor 
andermans uitgangspunten en overtuiging. 

10. Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en hebt een doelgerichte 
en proactieve instelling. 
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11. Je hebt een generalistische instelling en bent bereid om eventueel 
taken van je collega’s over te nemen. 

12. Je bent bereid om binnen de taakverdeling eens wat uit te ruilen om 
niet vast te raken aan bepaalde onderwerpen. 

13. Je kunt voldoende tijd besteden aan het raadswerk (gemiddeld zo’n 
twintig uur per week). 

14. Je bent stressbestendig en assertief. 
15. Je neemt deel aan campagne- en andere partijactiviteiten. 
16. Je bent in principe de volle periode van vier jaar beschikbaar. 
17. Je legt rekenschap af aan de PvdA Gouda (ALV, website, social 

media, Gouds Rood) 
18. Je ondertekent de gedragscode en interne bereidverklaring van de 

PvdA en verbind je hiermee aan de interne contributie- en afdracht- 
verplichtingen. 

19. Je bent bereid scholingsprogramma’s die relevant zijn voor het 
functioneren als raadslid te volgen. 

20. Als de PvdA Gouda heeft afgesproken een VOG te vragen voor de 
kandidaatsraadsleden werk je hier aan mee. 

 
 
 

PROFIEL RAADSFRACTIE 2022 - 2026 
 
1. De fractie bestaat uit personen die ieder op hun eigen wijze een 

gezicht geven aan de Goudse PvdA. 
2. De fractie is in staat om de politieke agenda te bepalen om zich 

zodoende te profileren.  
3. Continuïteit op langere termijn is belangrijk; er moet sprake zijn van 

een logisch proces van doorstroming, overdracht van taken en de 
inbreng van nieuwe ideeën; een raadslidmaatschap van meer dan 
twee perioden wordt in principe vermeden.   

4. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling van de 
fractie met personen die verschillende kwaliteiten bezitten en elkaar 
kunnen en moeten aanvullen; verschillen in de achtergrond van de 
fractieleden in de vorm van opleiding, beroepsgroep en 
maatschappelijke activiteiten; de fractie is zoveel mogelijk een 
afspiegeling van de Goudse samenleving. 

5. Kwaliteit is een eerste selectiecriterium, maar de fractie moet 
evenwichtig zijn samengesteld (spreiding in leeftijd, geslacht en 
sociaal-culturele achtergrond). 
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6. De fractie is een mix van personen met (talent voor) technisch/ 
bestuurlijke kwaliteiten en personen met bij uitstek de kwaliteiten van 
volksvertegenwoordiger en communicator met de Goudse burger. 

7. De fractie beschikt over voldoende expertise om de bestuurlijke 
ontwikkelingen op het terrein van de toenemende taken van het lokaal 
bestuur te kunnen inschatten; daarom zijn in de fractie een of 
meerdere personen aanwezig die in het bijzonder over deze 
kwaliteiten beschikken, met name op financieel, juridisch en bestuurlijk 
terrein.  

8. Fractieleden werken onderling goed samen en de fractie treedt als een 
eenheid naar buiten. 

9. Een goed functionerende fractie heeft voeling met en worteling in de 
Goudse samenleving; het beschikken over een netwerk is belangrijk. 

10. De fractie laat zich proactief informeren om tot een evenwichtige 
besluitvorming te komen.  

11. Waar in de ogen van de fractie nog onvoldoende inspraak is geweest 
neemt zij hiertoe zelf het initiatief om tot een evenwichtige 
besluitvorming te komen. 

12. Om niet vast te raken aan bepaalde onderwerpen verdient het 
aanbeveling om binnen de vastgestelde taakverdeling eens wat uit te 
ruilen. 

13. De fractie legt rekenschap af aan de achterban van de PvdA Gouda 
(ALV, website, Gouds Rood, social media). 

14. Wanneer de PvdA Gouda in de periode 2022-2026 weer in het college 
van B&W zitting heeft moet de fractie soms bereid zijn compromissen 
te sluiten. 

15. Wanneer de PvdA Gouda geen deel uitmaakt van het college van 
B&W moet de fractie in staat zijn om oppositie te voeren. 

16. Binnen de fractie moeten bij voorkeur ten minste twee personen 
geschikt en bereid zijn om fractievoorzitter te worden. 
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PROFIEL LIJSTTREKKER 2022 - 2026 
 
1. Het profiel van de lijsttrekker past in het profiel van het raadslid. 
2. De lijsttrekker heeft een actief verleden in en een binding met de 

PvdA. 
3. De lijsttrekker is het uithangbord van de PvdA Gouda. 
4. De lijsttrekker heeft het vermogen om kiezers te overtuigen. 
5. De lijsttrekker is ook na de verkiezingen gezichtsbepalend voor de 

PvdA Gouda. 
6. De lijsttrekker profileert zich en beschikt over uitstekende 

communicatieve vaardigheden en het vermogen om de boodschap 
van de PvdA Gouda op een overtuigende en creatieve wijze te 
brengen. 

7. De lijsttrekker beschikt over voldoende politiek-bestuurlijke bagage om 
inhoudelijk het profiel van de PvdA Gouda neer te zetten. 

8. De lijsttrekker is in staat om leiding te geven aan de fractie. 
9. De lijsttrekker is beoogd fractievoorzitter, tenzij hij/zij wethouder wordt. 
 
 

PROFIEL FRACTIEVOORZITTER 2022 - 2026 
 
1. De fractievoorzitter wordt gekozen door de nieuwe fractie. 
2. Je bent strateeg, teamplayer en leider tegelijk, zowel naar binnen als 

naar buiten. 
3. Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten. 
4. Je bent verbindend binnen en buiten de fractie; je zorgt ervoor dat de 

fractie als één team optreedt en coacht de fractieleden voor betere 
resultaten. 

5. Je weet als fractievoorzitter wanneer voor een onderwerp extra tijd 
genomen moet worden en wanneer een onderwerp kort besproken 
kan worden. 

6. Extern ben je de verbinder met andere partijen om samen 
meerderheden te maken voor de ‘complexere’ onderwerpen. 

7. Je hebt strategisch inzicht; je weet welke onderwerpen wel en niet 
belangrijk zijn voor de PvdA en waar we ons op moeten profileren en 
hoe we dat moeten doen. 

8. Je bent besluitvaardig. 
9. Je bevordert, in samenwerking met de andere fractieleden, dat ieder 

fractielid op zijn/haar eigen kwaliteiten wordt ingezet, dat afspraken 
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worden nagekomen en dat de fractie als geheel zowel aan haar 
controlerende als haar volksvertegenwoordigende taak toekomt. 

10. Je weerhoudt de fractie ervan op de stoel van de wethouder en de 
ambtenaren te gaan zitten. 

11. Je bent bereid om eventueel in het presidium zitting te nemen. 
12. Je weet de verbinding te leggen met de andere raadsfracties. 
 
 

PROFIEL WETHOUDER 2022 - 2026 
 
1. Je bent lid van de Partij van de Arbeid. 
2. Je hebt ervaring als politicus en als bestuurder. 
3. Je kunt analytisch en strategisch denken. 
4. Je bent in staat om gemeentelijke vraagstukken te beoordelen en te 

verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden. 
5. Je bent herkenbaar als PvdA-wethouder en je dagelijkse politieke 

handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, 
dienstbaarheid en integriteit. 

6. Je bent strijdbaar en zet je met overtuiging in voor de samenleving en 
handelt met overtuiging vanuit de sociaaldemocratische idealen. 

7. Je bent ambitieus met een realistische kijk op de maatschappij en een 
visie op de toekomst. 

8. Je maakt gebruik van sociale media; je hebt de kwaliteiten om met 
veel overtuiging en deskundigheid de media te woord te staan in voor 
iedereen begrijpelijke taal; je kunt relativeren en hebt een gezonde 
dosis humor. 

9. Je bent benaderbaar, verbindend, toont empathie en betrekt burgers 
bij de besluitvorming. 

10. Je bent een teamplayer in het college van B&W. 
11. Je ondertekent de gedragscode van de PvdA en interne 

bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de interne 
contributie- en afdrachtverplichtingen. 

12. Je onderschrijft het verkiezingsprogramma van de PvdA Gouda. 
13. Als de PvdA Gouda heeft afgesproken een VOG te vragen dan werk je 

hier aan mee. 
14. Je staat in contact met de leden van de afdeling en legt 

verantwoording af aan de afdeling (ALV, website, sociale media, 
Gouds Rood). 

 
 



 

 15 

 

 

VAN FALENDE WONINGMARKT NAAR 
VOLKSHUISVESTING MET REGIE 
DOOR OVERHEID 

  
 
 
Door Wim Sonnemans (lid PvdA Gouda en lid PvdA Netwerk Ruimte) 

 

De PvdA ziet betaalbaar wonen als grondrecht voor iedereen voor wie de 
overheid borg moet staan. Volkshuisvesting met regie van de overheid 
moet in de plaats komen van de falende doorgeschoten woning ”markt” 
die heeft geleid tot een heuse woningnood met ellenlange wachtlijsten en 
uit de pan rijzende huur- en koopprijzen. Dat zei PvdA-Kamerlid Henk 
Nijboer (nr. 3 op de verkiezingslijst) tijdens het Politiek Café op 22 februari 
jl. van PvdA Gouda in samenwerking met PvdA-Netwerk Ruimte. Dit vond 
wegens corona plaats in een online-uitvoering, met zo’n 25 deelnemers. 

Helaas dus niet in een zaal, maar het voordeel van zo’n online Politiek 
Café is dat je achteraf kunt terugkijken via PvdA afdeling Gouda - 
YouTube, wat op 28 februari 2021 al ongeveer 100 mensen hadden 
gedaan! 

Mohammed Mohandis (fractievoorzitter PvdA Gouda en nr. 11 op de 
PvdA-lijst voor de Tweede Kamer) verkende als moderator het onderwerp 
“betaalbaar wonen” met Henk Nijboer, de Goudse PvdA-wethouder Rogier 
Tetteroo (Wonen) en Sophie Heesen (PvdA-gemeenteraadslid in Gouda 
en bestuurslid van de Jonge Socialisten (JS) in de PvdA). Daarbij was 
ruime aandacht voor de via de “chat” gestelde vragen van de deelnemers. 
De Goudse dichter Jeffrey van Geenen verzorgde een passende culturele 
omlijsting. 

Een nieuwe grondpolitiek moet voorkomen dat grondeigenaren 
(bouw)grond onnodig lang braak laten liggen om te speculeren met 
grondprijzen. Over het opkopen van overtollige landbouwgrond door de 
overheid voor woningbouw en natuurontwikkeling zou Henk Nijboer advies 
vanuit PvdA-Netwerk Ruimte zeer op prijs stellen. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCwPTNM3MeslSILhQvVdyLKw?reload=9
https://www.youtube.com/channel/UCwPTNM3MeslSILhQvVdyLKw?reload=9
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Het afschaffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties moet 
hen ruimte bieden om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. De 
PvdA hecht belang aan gemengde buurten waarin allerlei 
inkomensgroepen naast elkaar wonen. Henk Nijboer onderstreepte dat 
nieuw te bouwen woningen op grond van het Klimaatakkoord uiteraard 
duurzaam en CO2-neutraal moeten zijn. 

Met belastingmaatregelen wil de PvdA tegengaan dat beleggers woningen 
wegkapen voor de neus van woningzoekenden door over te bieden. 
Pandjesbazen met vijf panden of meer moeten ‘Prins Bernhard’-belasting 
betalen over de huurinkomsten en vermogenswinsten. Voor 
huisjesmelkers moet er een verhuurdersvergunning komen die wordt 
ingetrokken als verhuurders te hoge huren vragen of huurders slecht 
behandelen. 

In de Goudse gemeentelijke woonvisie is een stadsbreed minimum van 
33% sociale huur vastgelegd. Sophie Heesen benadrukte aan de hand 
van het Uitgewoond Manifest van de JS dat ook jongeren als starter zelf 
de keuze voor een koop- of huurwoning moeten kunnen maken. 

https://js.nl/nieuws/het-uitgewoond-manifest/
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Volgens wethouder Rogier Tetteroo is de in het PvdA-plan voor 
volkshuisvesting bepleite terugkeer van een minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hard nodig om 
gemeenten beter te laten werken aan betaalbaar wonen als grondrecht 
voor iedereen. 

Mohammed Mohandis bedankte Wim Sonnemans (PvdA-Netwerk Ruimte) 
voor de organisatie van dit online Politiek Café en de bestuursleden Fred 
de Mooij en Joost van Lier voor de uitstekende ICT-verzorging. 

 
 
 

 

 

KEYNES IN DE 21e EEUW 
 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 
Sinds lange tijd zit Keynes in het verdomhoekje. Het neoliberale 
kapitalisme is de dominante visie op de economie. Maar er is een 
kentering gaande. Een nieuwe generatie economen staat op tegen 
het feestje van de superrijken dat ten koste gaat van het grootste 
deel van de bevolking en het klimaat. Zij vinden inspiratie bij de oude 
meester. Niet dat ze zijn theorieën klakkeloos overnemen. 
Integendeel, hun kracht zit juist in de mix van oude idealen en 
nieuwe oplossingen. 
 
John Maynard Keynes (1883-1946) kennen we waarschijnlijk allemaal. De 
Britse econoom kreeg vooral bekendheid door het boek The General 
Theory of Employment, Interest and Money (1936). Daarin stelde hij dat 
de economie niet een zelfregulerend systeem was dat je vooral met rust 
moest laten, de gangbare visie van de klassieke liberalen, maar dat het 
een huishouding is van mensen die de economie zelf vorm kunnen geven.  
Zijn visie werd vooral populair in de jaren zestig en zeventig. Het paste 
heel goed in het maakbaarheidsideaal van die tijd. Van Keynes is ook het 
idee dat je in tijden van economische tegenwind als overheid niet moet 
bezuinigen, maar juist moet investeren om de economie weer aan te 
jagen, het zogenaamde tegencyclisch investeren. In de jaren tachtig 

https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/wonen/
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/wonen/
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taande zijn invloed en won het neoliberalisme in verschillende gedaanten 
terrein (Reaganomics, Thatcherism). De Oostenrijkse econoom Friedrich 
Hayek (1899-1992) en de Amerikaanse econoom Milton Friedman (1912-
2006) legden daar de theoretische basis voor. Zij benadrukten het belang 
van het monetarisme. Kort gezegd komt dat erop neer dat als de 
hoeveelheid geld in de wereld toeneemt, ondanks het nadeel van inflatie 
op de korte termijn, op langere termijn de welvaart toeneemt. En de 
conditie waaronder de geldhoeveelheid het snelste kan toenemen is, je 
raadt het al, een vrijemarkteconomie. Aan de verdeling van die welvaart 
werden weinig woorden vuil gemaakt.  
 
Pittige kost uit de Franse keuken 
Maar precies dáár, bij de verdeling van de welvaart, begint de zegetocht 
van de eerste neo-Keynesiaan die ik hier wil bespreken: Thomas Piketty. 
Deze Franse econoom werd beroemd met het boek Kapitaal in de 21ste 
eeuw (2013). (Nou ja, hij werd pas echt een rockster nadat de Engelse 
vertaling in 2014 verscheen.) In Kapitaal toont Piketty met een 
verbluffende hoeveelheid cijfermateriaal aan dat de vermogensongelijk-
heid toeneemt. Populair gezegd: de rijken worden rijker en de armen 
worden armen. Maar het bijzondere van zijn analyse zit ‘m niet in de 
ongelijkheid van inkomensverdeling, maar van het vermogen.  
De centrale stelling van het boek is samengevat in de formule r > g. Het 
nettorendement r op vermogen (denk aan rente en dividend) is vrijwel 
altijd hoger geweest dan g, de (gemiddelde) economische groei. Vanaf de 
18e eeuw schommelt r meestal tussen de vier en vijf procent, terwijl de 
groei g doorgaans rond of beneden de één procent ligt. r > g heeft tot 
gevolg dat de rijken rijker worden, zowel in absolute als in relatieve zin. 
Het aandeel van arbeid in het nationaal inkomen daalt ten opzichte van 
het aandeel van kapitaal. De mensen zonder een vermogen maar met een 
inkomen uit arbeid, zeg maar jij en ik, kunnen er in inkomen wel iets op 
vooruit gaan, maar in verhouding tot de mensen met een vermogen 
boeren we achteruit. En er zijn landen en werelddelen waarvoor dat nog 
veel sterker geldt dan bij ons. 
Nu was dit inzicht misschien niet helemaal nieuw, maar het is wel 
decennialang door economen veronachtzaamd. En dat komt vooral 
doordat ze gerust waren gesteld door het werk van de Wit-Russische-
Amerikaanse econoom Simon Kuznets. Hij had laten zien dat sinds de 
Eerste Wereldoorlog het vermogensrendement was gedaald. Zeker ten 
opzichte van de economische groei. Dat werd door de meeste economen 
gezien als een welkome wetmatigheid. Immers, daarmee kon je betogen 
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dat de welvaart voor brede lagen van de bevolking, die niet afhankelijk 
waren van vermogen maar van inkomen, toenam.  
Je kunt het aan Piketty toeschrijven dat hij de mythe van Kuznets heeft 
doorgeprikt. Doordat hij met zijn team enorm veel data over een periode 
van meer dan twee eeuwen had doorgespit, kon hij laten zien dat de 
stelling van Kuznets geen wetmatigheid was, maar slechts een afwijking 
die werd veroorzaakt door de enorme kapitaalvernietiging in de beide 
wereldoorlogen. Inmiddels lijkt de verhouding tussen r en g weer als 
vanouds. Zo laat Piketty zien dat het de grondlogica van het kapitalisme is 
dat het tot steeds grotere opeenhopingen van rijkdom leidt en dat 
daarmee een geldaristocratie op basis van erfkapitaal ontstaat. 
 
Natuurlijk ligt, alleen al door de titel van het boek, een vergelijking met 
Das Kapital van Karl Marx voor de hand. Maar de politieke implicatie van 
Marx, namelijk dat het onvermijdelijk is dat de economische en sociale 
ongelijkheid leidt tot een opstand van de arbeiders en de ineenstorting van 
het kapitalisme, zul je Piketty niet horen trekken. De Fransman is veel 
meer een econoom die verschijnselen wil ontmaskeren als keuzes in 
plaats van wetmatigheden, juist om daarin bij te sturen. Dat heeft hij nog 
eens extra onderstreept in zijn volgende boek, Kapitaal en Ideologie 
(2019), dat je in één slogan zou kunnen samenvatten: economische 
ongelijkheid is geen natuurwet, maar een keuze. Een keuze die telkens 
opnieuw wordt gemaakt. (Maar op dat boek kom ik wellicht nog een 
andere keer terug.) 

Met zijn inzet om het kapitalisme 
weliswaar niet omver te kegelen, 
maar wel veel rechtvaardiger te 
maken, is Thomas Piketty al snel in 
beeld bij de sociaaldemocratie. In 
Nederland is hij door Diederik 
Samsom, Lodewijk Asscher en Jesse 
Klaver als een goeroe op het podium 
gehesen. Maar ook heeft hij bakken 
kritiek over zich heel gekregen. 
Vooral rechtse media, in Nederland 
de Telegraaf, het Financieel Dagblad 
en RTL-Z, hebben Piketty’s werk 
stevig bekritiseerd.  

Foto: Op 17 juni 2020 had Lodewijk Asscher een door De Balie georganiseerd 
online gesprek met Thomas Piketty onder het motto: eerlijker uit de crisis. 
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En daarom is het goed om toch nog even naar de situatie in Nederland te 
kijken. De top 1-procent van vermogensbezitters bezit 23% van het netto 
vermogen, de top 5-procent bezit bijna de helft, terwijl de onderste 60% 
geen enkel netto vermogen heeft (exclusief pensioenen) (bron: CBS, 
2014). Bijna vijf jaar later komt het Centraal Planbureau (CPB) met cijfers 
die aantonen dat niet alleen de vermogensongelijkheid nog verder is 
toegenomen, maar ook dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
het vermogen en de vermogensongelijkheid stelselmatig te laag heeft 
berekend. In 2019 bezat de rijkste 1% niet een kwart, maar een derde van 
het totale private vermogen (bron: CPB, 2019).  
Dit soort voorbeelden doen Piketty dan ook verzuchten: “The inescapable 
reality is this: wealth is so concentrated that a large segment of society is 
virtually unaware of its existence” (Kapitaal, p. 259). Je mag dat heel 
letterlijk nemen. Niet alleen hebben de meeste mensen geen idee van de 
enorme rijkdom van sommige personen, families of bedrijven, ze leven 
ook in verschillende en volstrekt van elkaar gescheiden werelden. Vergeet 
Oud-Zuid, Kralingen of Hillegersberg. De superrijken hebben hun eigen 
enclaves in Wassenaar, Bloemendaal, Blaricum en Laren of wonen 
verscholen in de bossen bij Soest en enkele Brabantse plaatsjes. Ze leven 
in hun eigen bubbel. De gemiddelde Amsterdammer, Rotterdammer of 
Gouwenaar komt de happy few never nooit tegen. En andersom.  
 
Wanneer gaan de sterkste schouders eindelijk eens de zwaarste 
lasten dragen? 
Hoewel er meerdere strategieën denkbaar zijn om de economische 
ongelijkheid te verkleinen, maakt Piketty de voor de hand liggende keuze 
om het rendement op vermogen zwaarder te belasten. Maar wat deed 
Nederland? -en eerlijk is eerlijk, daar had toenmalig PvdA-staatssecretaris 
Willem Vermeend mede de hand in- in 2001 werd de reële belasting op 
kapitaalinkomen vervangen door een vaste belasting van 30% op een 
fictief rendement van 4%, hetgeen neerkomt op een vermogensbelasting 
van 1,2%. Daar zit geen enkel progressief element in. Je hoeft geen 
econoom te zijn -en dat ben ik ook niet- om te snappen dat de 1,2% 
vermogensbelasting een forse en onrechtvaardige aanslag is voor 
mensen die geen vermogen hebben, terwijl de flink vermogenden gierend 
van het lachen nog maar weer eens met hun nieuwe jacht het ruime sop 
kiezen vanuit de jachthaven op een van de (belasting)paradijselijke 
Kaaimaneilanden. Deze belastingaanpak ontmoet gelukkig steeds meer 
kritiek, maar feit is dat het nog steeds de huidige praktijk is. Genoeg 
aanleiding om nu eens echt iets te gaan doen met de aanbevelingen van 
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Piketty en andere economische keuzes te gaan maken. Kort en goed: 
Piketty’s oplossing voor r>g is een wereldwijde, progressieve belasting op 
individuele vermogens. Met de PvdA in de volgende regering, moet 
Nederland daar maar eens serieus werk van gaan maken. Trouwens, over 
regering gesproken: de minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking uit het vorige kabinet zei over Piketty: “Van 
links tot rechts wordt ongelijkheid geproblematiseerd. Maar om van een 
gevoel van onbehagen naar een geïnformeerd standpunt te komen, zijn 
data en analyses nodig. Mijn wens is dat hij (Piketty) zijn scherpzinnigheid 
gebruikt om ook de ongelijkheid in ontwikkelingslanden te duiden.” Was 
getekend, Lilianne Ploumen. 
Maar genoeg voor nu over deze erfgenaam van Keynes. Er is namelijk 
nóg een neo-Keynesiaan met wie ik je kennis wil laten maken. 
 
Een donut als hartige hap 
Als Piketty al een enorme steen in de doorgaans rustige vijver van de 
mainstream economie gooide, keilde de Engelse econoom Kate Raworth 
(1970) er met haar boek Donuteconomie, In zeven stappen naar een 
economie voor de 21e eeuw (2017) nog een rotsblok achteraan. Eigenlijk 
had ze haar visie al vijf jaar eerder ontwikkeld. Raworth presenteerde in 
2012 een discussiedocument, A Safe and Just Space for Humanity: Can 
we live within the Doughnut? ten behoeve van de Rio-conferentie over 
duurzame ontwikkeling. 
De Donut is de visuele voorstelling van een economisch model waarin de 

welvaart zich moet 
bewegen tussen een 
minimale sociale 
behoefte (de 
binnenste ring van 
de donut) en de 
ecologische 
mogelijkheden (de 
buitenste ring). Als 
mensen of 
bevolkingsgroepen 
geen of onvoldoende 
toegang hebben tot 
de sociale basis-
benodigdheden, 
zoals gezondheids-
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zorg en onderwijs, vallen zij als het ware in het gat van de donut. Als aan 
de andere kant de ecologische mogelijkheden worden overschreden, zijn 
we bezig om de aarde uit te putten.  
In dit model is er veel ruimte voor economische groei, immers het sociale 
minimum moet worden gehaald en kan doorgroeien tot het ecologische 
maximum, maar er zitten grenzen aan de groei. In dat opzicht breekt 
Raworth radicaal met de gangbare economische theorieën.  
 
Afbeelding: De schematische donut met het sociale fundament, het 
ecologisch plafond en daartussen de ‘veilige en rechtvaardige ruimte’. 
Het sociale fundament, de binnenring, kent twaalf elementen die zijn 
gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde 
Naties hanteren: voedsel, gezondheid, onderwijs, werk en inkomen, vrede 
en gerechtigheid, politieke inspraak (bv democratie), sociale gelijkheid, 
seksegelijkheid, huisvesting, netwerken, energie en water.  
In het ecologische plafond, de buitenste ring van de donut, worden 
(momenteel) negen segmenten onderscheiden: klimaatverandering (als 
gevolg van door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen), 
verzuring van de oceanen, chemische vervuiling (gifstoffen), stikstof- en 
fosforverzadiging (door o.a. kunstmest), zoetwateronttrekking (denk o.a. 
aan het oppompen van grondwater bij de landbouw), grondconversie 
(zoals het kappen van bossen ten behoeve van intensieve landbouw of 
het bouwen van huizen en wegen), vermindering van de biodiversiteit, 
luchtvervuiling en aantasting van de ozonlaag.  
Volgens het model is een economie welvarend als alle twaalf elementen 
van het sociale fundament worden gehaald zonder een van de ecologisch 
plafonds te overschrijden. Deze situatie wordt in het model beschreven als 
‘de veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid’. 
 
Maar daarvan is thans geen 
sprake. Geen enkel onderdeel 
van het sociale fundament 
wordt voor iedereen in de 
wereld bereikt. Vooral 
gezondheid, politieke 
inspraak, en sociale gelijkheid 
vallen in het gat van de 
Donut. De ecologische 
plafonds van klimaat-
verandering, stikstof- en 
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fosforverzadiging, grondconversie, en vermindering van de biodiversiteit 
zijn overschreden. (Grenzen voor luchtvervuiling en chemische vervuiling 
zijn nog niet becijferd.) 
Dit grimmige beeld van het begin van de 21ste eeuw doet Raworth zich 
afvragen: “Miljarden mensen kunnen nog steeds hun basisbehoeften niet 
bevredigen, maar inmiddels zijn we wel al mondiaal aanbeland in 
ecologische gevarenzones, waardoor de kans levensgroot is dat de 
weldadige stabiliteit van de aarde ondermijnd wordt. Hoe zou, in deze 
context, vooruitgang eruit kunnen zien?” (p. 55). Deze donut is geen zoete 
kleffe mep, maar een hartige hap met een stevige bite. 
 
Afbeelding: In rood zijn de sociale tekorten (in het gat) en de 
overschrijdingen van het ecologisch plafond (buiten de donut) 
aangegeven. 
 
 
In de titel van het boek belooft Kate Raworth zeven stappen die zij 
noodzakelijk acht voor een economie die past bij de uitdagingen van deze 
eeuw. Die stappen zijn nodig om één voor één de dwalingen waarop de 
old school economie is gebaseerd, te corrigeren.  
 
Dit zijn de zeven stappen: 
 
1. Verander de doelstelling. Stap af van de fixatie op de groei van het 

bruto binnenlands product en zoek naar de manier waarop mensen in 
de veilige en rechtvaardige ruimte van de mensheid kunnen komen. 

2. Kijk naar het grote plaatje. In plaats van de focus op een huishouden, 
waarin geld wordt rondgepompt, moet de economie zijn ingebed in het 
grotere geheel van de maatschappij en het nog grotere geheel van de 
aarde. 

3. Stimuleer de menselijke natuur. We zijn niet (louter) een berekenende 
homo economicus. We zijn ook sociaal, met elkaar verbonden en 
samen afhankelijk van deze planeet. 

4. Snap de systemen. De bekende grafiekjes met de curves van vraag- 
en aanbod en hun snijpunt zijn misplaatste versimpelingen van de 
werkelijkheid. Vervang ze door een systeemtheorie die laat zien hoe 
complexe stromingen met elkaar samenhangen en telkens voor een 
verandering zorgen. 

5. Richt je op herverdeling. De Kuznetscurve, die stelt dat ongelijkheid 
een tijdelijke economische noodzakelijkheid is, is onjuist. (We zagen 
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dit ook al bij Piketty.) Kijk naar een herverdeling van inkomen en van 
rijkdom (grond, technologie, kennis en macht om geld te scheppen).  

6. Creëer om te regenereren. De lineaire economie moet worden 
vervangen door een circulaire economie. Zo kunnen mensen weer 
onderdeel worden van gezonde levenscycli op aarde. 

7. Wees agnost als het om groei gaat. Neem afscheid van economieën 
die moeten groeien zonder dat wordt afgevraagd of wij daar bij gedijen 
en vervang deze door economieën die ervoor zorgen dat wij gedijen, 
ondanks of ze groeien of niet. 

 
Met deze zeven stappen vangt Raworth de avontuurlijke tocht aan naar 
een nieuw economisch denken. En ze nodigt ons uit om dat avontuur 
samen met haar aan te gaan. 
 
Net als Piketty heeft Raworth de gevestigde economen van naam en faam 
over zich heen gekregen. Een van de centrale kritieken wordt verwoord 
door vooraanstaande econoom Branko Milanovic. Hij betoogt dat de mens 
van nature hebberig is en dus altijd zal streven naar meer. Dat heeft hij 
mooi nageaapt van de godfather van de moderne liberale economie, 
Adam Smith, die al in zijn beroemde The Wealth of Nations (1776) 
betoogde dat eigenbelang de motor is van elke marktwerking. Het 
antwoord van Raworth is charmant eenvoudig. Ze ontkent die aard van de 
mens niet, maar voegt er aan toe dat de mens van nature net zo goed gul 
is. En dat het de tunnelvisie van de economen is, dat zij alleen maar een 
deel van het plaatje zien. (Ik moest meteen denken aan het boek De 
meeste mensen deugen, van Rutger Bregman.)  
 
En zo zijn er ook in Nederland tegenstanders en medestanders. Van 
PvdD t/m D66 raakt menigeen geïnspireerd. Maar in de Telegraaf wordt 
ze weggezet als hype en linkse revolutieprediker.  En ook in de 
landbouwpartij CDA mag Raworth nog op weinig warme gevoelens 
rekenen. Al zijn er lichtpuntjes: Jan Peter Balkenende is enthousiast en 
raadt iedereen die begaan is met duurzaamheid het boek aan. (Wat is dat 
toch, dat CDA-prominenten plotseling ná hun premierschap het linkse licht 
beginnen te zien?) 
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Voorbij Keynes? 
In welke opzicht is Kate Raworth een nieuwe Keynes? De Britse krant The 
Guardian kondigde haar als zodanig aan en De Volkskrant zei het na. 
Raworth’s werk is radicaal gericht tegen de mythe van de oneindig 
groeiende economie en welvaart, zoals we dat bij Friedman en Hayek 
zagen. Een Keynesiaan ziet de economie als een maakbaar systeem. Een 
systeem waarin je keuzes kunt maken. Keuzes over bijvoorbeeld een 
rechtvaardiger verdeling van welvaart, zoals bij Piketty. Raworth ziet ook 
mogelijkheden tot maakbaarheid, sterker nog, ze roept op om tegemoet te 
komen aan de sociale behoeften van de mens (de binnenste ring van de 
donut). Maar ze geeft tevens de grenzen van de mogelijkheden aan (de 
buitenste ring). In die zin neemt ze afstand van elke klassieke 
economische theorie. Raworth staat aan het begin van een hele nieuwe 
visie op het managen van een huishouden (= economie). Want bij haar is 
het huishouden niet het gezin of bedrijf of de staat, maar de hele planeet.  
 
Laat ik het proberen samen te vatten in de volgende beeldspraak: Milton 
Friedman zit in een auto en drukt het gaspedaal steeds dieper in, want 
dan zijn we er sneller en dat is goed voor iedereen. Maar zonder 
stuurmanskunst kunnen die auto’s ook frontaal op elkaar knallen (de 
bankencrisis van 2009). Keynes zit in ook in een auto, maar vindt het 
onverantwoord om altijd en overal zo snel te rijden. Als er iemand de weg 
oversteekt moet je op de rem trappen. Daarna kun je weer gas geven. Je 
past je snelheid aan de omstandigheden aan. Piketty zit ook in de auto, 
maar zegt: het maakt wel uit waar je naar toe rijdt. Er zijn plekken waar ik 
helemaal niet wil zijn en andere juist wel. Kortom, voor hem is niet het 
gaspedaal of de rem maar het stuur het belangrijkste instrument van de 
auto. En Raworth zegt: natuurlijk moet je je snelheid aanpassen aan de 
omstandigheden en natuurlijk moet je sturen naar waar je naar toe wilt, 
maar waarom zit in je vredesnaam in een auto? En ze stapt op de fiets en 
pedaleert naar Amsterdam. Daar voelt ze zich thuis, want daar hebben ze 
haar uitgangspunten al in hun gemeentebegroting verwerkt. Ze kijkt nog 
even om en wenkt. En ik...ik kijk een beetje verliefd de vrouw na die het 
meest inspirerende boek heeft geschreven dat ik in jaren heb gelezen.  
 
 
Wil je reageren? Mail f.vdknaap@worldonline.nl  
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WAT DOET DE FIETSERSBOND OM 
GOUDA GEZONDER EN VEILIGER TE 
MAKEN? 

 
  
 
Door Peter Bos 
 
In het vorige Gouds Rood las ik het enthousiasmerende verhaal van 
Hans du Pré over hoe hij met een aantal buurtbewoners de wandel – 
en fietspaden in en rond de Korte Akkeren veiliger en aantrekkelijker 
wilde maken. Hij bracht deze ideeën in de denktank voor 
maatschappelijke organisaties in, die gemeente Gouda organiseerde 
voor het maken van een Verkeerscirculatieplan voor Gouda. Dit leek 
mij, Peter Bos, actief sinds 2018 in de Fietsersbond, een goede 
aanleiding om jullie iets te vertellen over de activiteiten van de 
Fietsersbond, onder andere in de eerdergenoemde denktank om 
Gouda gezonder en veiliger te maken. Wie wil er nu niet een gezonde 
en veilige stad? 
 
34 miljoen voor het Verkeerscirculatieplan? 
De activiteiten van de Fietsersbond in de denktank Verkeerscirculatieplan 
zijn politiek actueel want dit plan wordt komend half jaar aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Daarbij ligt de vraag voor om € 34 miljoen 
gespreid over 7 jaar (stand 20191) te reserveren voor de herinrichting van 
wegen zodat Gouda veiliger en gezonder wordt voor openbaar vervoer, 
fietsers en wandelaars en toch bereikbaar blijft voor auto’s. Immers Groen 
Links had in het coalitieakkoord laten opnemen dat Gouda de ambitie 
moest hebben om Fietsstad nummer 1 te worden. 
Wethouder Niezen (lees: het college) moest echter op verzoek van 
meerdere partijen na druk van ondernemers en een aantal inwoners, het 
plan eind 2019 terugtrekken uit de besluitvorming. Eerst moest er meer 
draagvlak in de samenleving worden gecreëerd. Het geld voor 
verkeersveiligheid is op verzoek van enkele raadsleden, onder wie ook 

                                                
1 Verkeerscirculatieplan Gouda, Gemeente Gouda, oktober 2019, pagina 53. 



 

 27 

Max de Groot, eind 2019 toch beschikbaar gesteld. Van dit geld kunnen 
enkele grote veiligheidsknelpunten, zoals de fietsongeluk-locatie bij de 
Thorbeckelaan (afbeelding 1), en de oversteken rond basisscholen 
(schoolzones genoemd) worden heringericht. 
 

 
Afbeelding 1. Door inzet van o.a. Max de Groot kwam er eerder geld beschikbaar 
voor de aanpak van onveilige fietsoversteken, zoals bij de Thorbeckelaan. 

 
Komt er geld voor de aanleg van Fietsnetwerk Gouda? 
Vanuit de Fietsersbond waren wij teleurgesteld over het besluit het totale 
verkeersplan terug te trekken. Daardoor kwam ook het geld voor het 
fietsnetwerk niet beschikbaar. En dit fietsnetwerk heeft meestal andere 
routes dan de autoroutes, waarvoor dit circulatieplan zou afwegen of er 
een lagere snelheid, éénrichtingsverkeer of echte afsluitingen moesten 
worden gemaakt. Dus het één zou het ander niet bijten. Het doel van de 
Fietsersbond is niet het “pesten” van de auto met afsluitingen maar het 
bieden van een goed alternatief voor de fiets. We moeten door het uitstel 
noodgedwongen langer wachten op het fietsnetwerk.  
 
Wat is het Fietsnetwerk Gouda? 
Wat is het Fietsnetwerk Gouda en waarvoor is het nodig? Je denkt 
misschien: fietsers fietsen toch al, is er dan een netwerk nodig? Als ik in 
de stad rondkijk zie ik nog altijd veel meer auto’s dan fietsers rijden. 
Wellicht zien jullie dat ook. Terwijl in veel gevallen een autorit vervangen 
kan worden door een rit per fiets en/of openbaar vervoer. Veel mensen die 
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de overstap willen minder lang hoeven wachten bij kruispunten, willen zij 
met hun e-bikes kunnen passeren voorbij een groepje kinderen en korte 
routes kunnen nemen, die aantrekkelijk zijn met woningen en bomen 
langs de weg. De fietsbranche past zich ook al aan voor deze 
overstappers met meer e-bikes en transportfietsen, want fietsers willen 
wel spullen mee kunnen nemen.  
 

 
Afbeelding 2. En de fietser maar wachten en wachten…. De Fietsersbond pleit 
voor sneller groen voor fietsers en het diagonaal in 1x kunnen oversteken van de 
kruising in plaats van in 2x.  

 
Het is niet mogelijk om op deze plaats het hele fietsnetwerk te laten zien, 
maar ik beschrijf het fietsnetwerk vanuit een voorbeeld hoe dit er uit gaat 
zien. Veel Gouwenaars, Reeuwijkers en Stolwijkers fietsen op de route 
Bodegraafsestraatweg- Burgvlietkade – onder het spoor door – brugje 
over de Karnemelksloot – Krugerlaan - de Haastrechtse brug – en vice 
versa. Vervelende onderdelen van deze route zijn het lange wachten bij 
het kruispunt bij de Breevaartbrug (afbeelding 2), het maken van de 
slinger bij de rotonde Graaf Florisweg, het omrijden via de brug over de 
Karnemelksloot, de gevaarlijke oversteken over de Sportlaan naar 
Krugerlaan en Goejanverwelledijk (afbeelding 3) en het gebrek aan 
wachtruimte voor fietsers bij de verkeerslichten bij de Haastrechtsebrug. 
In het fietsnetwerk worden voorstellen getekend voor het bouwen van een 
nieuwe directe brug tussen de Burgvlietkade en de Krugerlaan (afbeelding 
4), worden er langs de Sportlaan tweerichting fietspaden gemaakt 
waardoor mensen bij de verkeerslichten kunnen oversteken en de 
gevaarlijke oversteek kunnen vermijden en plaatst de provincie een extra 
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fietsbrug over de IJssel. Door dit soort routes te creëren hoeven fietsers 
niet langer over de Joubertstraat te fietsen en is Gouda niet alleen 
gezonder (aantrekkelijker fietsen) maar ook veiliger geworden. Wil je meer 
weten over het fietsnetwerk? Stuur bijvoorbeeld een mail naar mijn 
thuismailadres, zie onder. 
 

 
Afbeelding 3. Gevaarlijk hier! Nabij de Haastrechtsebrug wil de Fietsersbond 
meer ruimte voor tweerichting fietspaden om de vele onveilige fietsoversteken te 
vervangen door oversteken met verkeerslichten nabij de brug. 

  

 
Afbeelding 4: Met de bouw van een nieuwe fietsbrug over de Karnemelksloot wil 
de Fietsersbond een ontbrekende schakel toevoegen in het Fietsnetwerk 
(afbeelding gemaakt door Hans du Pré). 
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De PvdA en de fiets 
Is het maken van dit fietsnetwerk belangrijk voor de PvdA? De PvdA was 
lang geleden in de tijd van Joop den Uyl een autopartij (zie afbeelding 5). 
Dit standpunt was meer een inkomenskwestie. De PvdA heeft daarnaast 
een langere traditie om ook aandacht te vragen voor het OV. Dat is 
immers voor jong en oud, rijk en arm beschikbaar. Toch zie ik dat de PvdA 
ook de duurzame samenleving omarmt, al was het maar dat we gezond 
oud willen worden en bijvoorbeeld niet de luchtvervuiling van onze 
industrieën willen inademen. Zeker zijn van schone lucht! Een fietsnetwerk 
heeft als doel om de luchtverontreiniging van auto’s terug te dringen, dus 
de link met de doelstelling is makkelijk gelegd. En verder is een fiets voor 
alle inkomens betaalbaar, en dat geldt niet voor een auto. 
 

 
Afbeelding 5. Joop den Uyl liet in een interview weten dat "alle mensen recht 
hebben op een eigen auto voor de deur, óók de arbeiders". 

 
Het thema veiligheid en ook verkeersveiligheid is een thema dat vele 
partijen verenigt en ook past bij de PvdA. In de Fietsersbond zie je ook 
terug dat het mensen uit verschillende politieke denkrichtingen verenigt 
achter het veiligheidsthema.  
 
Wat doet de Fietsersbond nog meer? 
Ik ben zelf in 2018 actief geworden in de Fietsersbond omdat ik, net als 
familie en vrienden, veel fietsen in Gouda en omgeving. Ik zie nog steeds 
dat het bedienen van de auto de norm is in de samenleving, terwijl de fiets 
in zo veel gevallen een gezonder en veiliger vervoersmiddel zou kunnen 
zijn. Ik pleit daarom ook voor het bevoordelen van fietsers, zoals ik 
hierboven al heb geïllustreerd met voorbeelden. En, om hierbij altijd 
samenwerking te zoeken met onze leden in de wijken en bewoners-
verenigingen. De Fietsersbond is niet alleen met lange termijnplannen 
bezig, ook met het verbeteren van alledaagse situaties, die hier en nu 
kunnen worden verbeterd. Een voorbeeld is: we hebben gevraagd of de 
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verkeerslichten van de kruising Goudse Houtsingel en Bodegraafsestraat-
weg (en vergelijkbare situaties) tegelijk in beide fietsrichtingen op groen 
kunnen springen, zodat je vaker gewoon kunt doorfietsen (afbeelding 2). 
Ook willen we dat je diagonaal kunt oversteken, zodat je niet in 2 keer 
moet oversteken. Andere voorbeelden: de situatie voor fietsers is 
verbeterd nadat wij onze adviezen over herinrichtingen van het 
Stationsplein of de ophoging van de Voorwillenseweg gaven. Ook onze 
bijdrage aan de petitie “Drempels Goudse Houtsingel” heeft tot succes 
geleid (afbeelding 6). 
 

 
Afbeelding 6. De Fietsersbond was een van de drijvende krachten achter de 
drempels op de Goudse Houtsingel. Helaas wilde de gemeente geen geld voor 
definitieve drempels vrijmaken, vandaar wat klachten van automobilisten, voor 
fietsers is het nu veilig. 

 
Helaas lopen we nog steeds aan tegen het auto-denken bij gemeente en 
maatschappij: bijvoorbeeld de ophoging van de Groen van 
Prinsterersingel, de parkeerplaats bij Dirk in wijkcentrum Goverwelle etc. 
Genoeg te doen dus! Met het vooruitzicht van het Fietsnetwerk zijn we 
daarvoor zeer gemotiveerd. Daarbij hopen we op de steun van onze 
fractie. 
 
Wil je meer weten over het fietsnetwerk? Contact Peter Bos bijvoorbeeld 
op huybos@xs4all.nl . 
 

mailto:huybos@xs4all.nl
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Afbeelding 7: Op het Plesmanplein, de kruising Zwarteweg, Graaf Florisweg en 
vele kruisingen met Bleulandweg en Thorbeckelaan pleit de Fietsersbond voor 
meer voorrang voor fietsers. Wil je meer weten over het fietsnetwerk? Contact 
Peter Bos bijvoorbeeld op huybos@xs4all.nl . 

 
 
 

 

 

HERINNERING AAN RON HARMS  

  
 
Een terugblik door oud-bestuurslid Wim Sonnemans 
 

Eind 2020 kwam het trieste overlijdensbericht van de voormalige Goudse 
PvdA-wethouder Ron Harms. Mijn gedachten gingen terug naar de laatste 
Dag van de Arbeid van de 20e eeuw. Sander van Alten en ik hadden als 
bestuursleden van PvdA-afdeling Gouda een 1 mei viering georganiseerd 
in samenwerking met de omliggende PvdA-afdelingen in Midden-Holland. 
Dat waren er toen nog in totaal 14, vóór de latere herindelingen tot de 
huidige gemeenten Krimpenerwaard, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk.  

Deze 1 mei viering stond in het teken van “arbeid en een leven lang 
solidariteit”. Ron Harms sprak als oud-voorzitter van de afdeling Gouda 
van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen), evenals 
Agnes Jongerius (als landelijk FNV-bestuurder) en Willem van de 

mailto:huybos@xs4all.nl
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Zandschulp (als PvdA-Eerste Kamerlid ingevallen voor de op het laatste 
moment verhinderde PvdA-staatssecretaris Margo Vliegenthart).  

Andere tijden 

Als eerbetoon aan Ron Harms volgt hier een terugblik naar het verslag 
van deze Dag van de Arbeid van 1 mei 1999 zoals destijds verschenen in 
Gouds Rood. Dit is een hele sprong in de tijd: partijgenoot Wim Kok was 
premier van zijn tweede paarse kabinet, met PvdA (45 zetels!), VVD (38 
zetels) en D66 (14 zetels). De meeste werknemers van 55 jaar of ouder 
werkten niet meer en maakten gebruik van de VUT-regeling (Vervroegde 
uittreding; soort prepensioen). Ons tegenwoordige raadslid Sophie 
Heesen was toen nog net niet geboren, evenmin als mijn jongste zoon.  

Willem van de Zandschulp betoogde op die Dag van de Arbeid dat een 
gezond evenwicht in de aantalsverhouding tussen werkende en niet-
werkenden is na te streven door een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit 
moet ouder wordende arbeidskrachten in staat stellen zich zo lang 
mogelijk nuttig te blijven maken. Flexibele pensionering is van belang om 
werknemers naar eigen voorkeur eerder of later dan op 65-jarige leeftijd te 
laten stoppen met werken. 

Volgens Agnes Jongerius ontving de FNV-signalen die erop duiden dat 
nogal wat werkgevers functioneringsgesprekken en bijscholing voor 
“oude” 40-plussers minder de moeite waard vonden. Door hun ervaring 
kunnen oudere werknemers in samenwerking met jongeren echter van 
grote waarde zijn in het arbeidsproces. Dit vraagt een werkomgeving die 
beter op ouderen is ingericht. Een cultuuromslag en de gezamenlijke inzet 
van politiek, werkgevers en werknemers moesten dit volgens de FNV 
mogelijk maken. 

Ron Harms stelde dat ouderen niet alleen in het arbeidsproces, maar ook 
in de politiek een waardevolle inbreng kunnen hebben. Hij vond het aantal 
55-plussers op kandidatenlijsten voor verkiezingen te wensen overlaten. 

Ron vond het kwalijk dat ouderen, door wachtlijsten in de 
gezondheidszorg, na werkenden op het tweede plan dreigden te komen. 
Hij riep de PvdA op te blijven strijden tegen een dergelijke tweedeling en 
de solidariteit met ouderen overeind te houden. 
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Al met al wel een beetje vreemd om 22 jaar later als (nog steeds 
werkende) 60-plusser te kijken naar de overeenkomsten en verschillen in 
het politieke beleid rond de maatschappelijke positie van de ouder 
wordende mens!  

Het was steeds een groot genoegen om Ron Harms na 1999 bij 
gelegenheid nog eens tegen te komen. De ontmoeting in het Huis van de 
Stad van november 2019 bij de inhuldiging van onze huidige 
burgemeester Pieter Verhoeve bleek de laatste geweest te zijn. De 
herinnering aan Ron Harms blijft en hij ruste in vrede. 

 
Foto Bram Gebuys 
 
 
 

 

 

ONBEDUIDEND 

  
Door Co Caljouw 
 
Zo’n zeven decennia mede in het centrum van de politieke macht. Een 
partij die bij uitstek na de oorlog ons land een totaal ander materieel en 
sociaal gezicht heeft gegeven (denken we slechts aan de verheffing van 
het proletariaat uit een schrijnende armoede zoals ik die zelf heb ervaren). 
Een partij die vele politieke zwaargewichten heeft geleverd, vaak van 
internationale allure. 
Ik noem er een handjevol: Drees, Schermerhorn, Lieftinck, Mansholt, Den 
Uyl, Van der Stoel, Duisenberg, Dijsselbloem, Timmermans. En ik mag 
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vanzelfsprekend niet de geliefde voorzitter van de Tweede Kamer Arib 
vergeten. Met de burgemeesters Aboutaleb en Marcouch het bewijs dat 
deze partij op het gebied van integratie haar mannetje heeft gestaan. Laat 
ik me verder onthouden van het noemen van tal van vooraanstaande 
andere burgemeesters. 
In die rijtjes heb ik met opzet een naam verzwegen: Kok, zonder meer ook 
een zwaargewicht maar die, als rooie haan de ideologische veren 
afgeschud hebbend, de sociaaldemocratie in de tentakels van het 
neoliberalisme heeft gedreven. De desastreuze gevolgen voor deze partij 
zijn bekend. 
En nu, kort voor de stembusgang, wordt deze partij, mijn Partij van de 
Arbeid, als te onbeduidend aangemerkt om aan het verkiezingsdebat (van 
RTL) deel te nemen. Wellicht keert het tij in dit opzicht nog ten goede 
maar kort voor mijn “sluitingsdatum” van Gouds Rood was de PvdA nog 
buitengesloten. 
Zo heeft onze lijsttrekker Ploumen, buiten de coronaperikelen om, en zo 
kort nog maar na haar “aanstelling”, weinig tijd en mogelijkheden om zich 
en de partij nader te profileren. 
 
In deze kolommen heb ik nog onlangs aangegeven dat ik in het 
samengaan in een links blok de enige mogelijkheid zie om de 
vooruitstrevende en progressieve idealen van de partij te verwezenlijken. 
Woningnood, personeelstekorten in zorg en onderwijs, duurzaamheid 
waar het de energievoorziening betreft, klimaatstijging, de stikstofcrisis, 
milieuvervuiling, de natuurlijke diversiteit, minimumlonen, belastingen; ik 
zie nauwelijks verschillen tussen de linkse splinters. Ook waar het de 
financiële gevolgen voor de gewone man en vrouw betreft: die mogen het 
minst op hen drukken. 
Maar tot mijn spijt heeft de PvdA afgezien van nader samengaan en zo 
tobt de rooie Jan Splinter door het laatste restje van de winter. 
 
Tot slot moet mij nog iets van het hart. Met alle respect voor de moedige 
en vooral ook kundige Ploumen heeft Timmermans bewezen dat hij de 
geboren lijsttrekker zou zijn geweest. Ware het niet dat het Brusselse 
pluche kennelijk wel behaaglijk zit. Wellicht kan dit nog van enkele PvdA-
coryfeeën worden gezegd. 
 
Om niet in louter somberheid te eindigen en hoopvol waar het, ondanks 
alles, de uitslag betreft:Ploumen is mijn vrouw!! 
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TELEFOONNUMMERS 
 

 
AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Joost van Lier  voorzitter/penningmeester      06-35122643  
Peter van Diesen secretaris        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 
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 


