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REDACTIE GOUDS ROOD 
 
 

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:  
in aanloop naar de ALV van:   september 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 nieuwe Gouds Rood is er weer. Met dank aan de medewerkers aan 
deze editie. Voorzitter Joost van Lier verhaalt over de roerige politieke 
tijden en vraagt aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
Deze verkiezingen komen verder in dit nummer ook volop aan bod. Peter 
van Diesen schetst het tragische lot van Marinus van der Lubbe. De altijd 
enthousiaste Hans Du Pré heeft weer een mooie bijdrage over 
Westergouwe. 
 
Speciale aandacht vraag ik u voor de laatste bijdrage van Co Caljouw. Co, 
namens alle PvdA leden bedank ik je hartelijk voor de vele interessante 
artikelen die jij in de afgelopen jaren in Gouds Rood hebt doen 
verschijnen. We zullen je bijdragen gaan missen.  
Bedankt Co en het ga je goed! 
 
Dank uiteraard ook weer 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 
 
Partijgenoten, 
 
Het zijn politiek roerige tijden. Zo’n drie maanden na de landelijke 
verkiezingen is de formatie nog steeds bezig. Partijen met verschillende 
achtergronden zijn met elkaar in gesprek en we moeten maar afwachten. 
De PvdA houdt zich landelijk vast aan GroenLinks en omgekeerd. In mijn 
ogen is dat verstandig om elkaar scherp te houden, maar ook steun bij 
elkaar te zoeken als het straks moeilijk wordt en om gezamenlijk een 
progressief en rechtvaardig regeringsbeleid mogelijk te maken.  
 
Ook in Gouda is het politiek roerig. Verschillende dossiers zijn weer terug 
op de politieke agenda na even te zijn weggeweest. Dan denk ik 
bijvoorbeeld aan: de RES, het Verkeers Circulatie Plan en de 
Turfmarktkerk. Allemaal dossiers die gevoelig liggen en waar we als partij 
zijnde ons standpunt in moeten bepalen. Ik aanschouw het soms van een 
afstandje en soms weer wat dichterbij. De fractie heeft in sommige 
gevallen een moeilijke taak om in korte tijd een standpunt te bepalen en 
uit te dragen dat recht doet aan onze sociaaldemocratische principes. 
Maar ze doen het met verve, kiezen genuanceerd maar welberaden hun 
standpunt en dragen dit actief lokaal en landelijk uit! We mogen, nee 
moeten, als afdeling zeer trots op de fractie en de wethouder zijn! 
 
Tegelijkertijd lijkt ook het einde van de coronacrisis in zicht. Het aantal 
besmettingen daalt nu hard, vele stad- en landgenoten zijn voor de eerste 
keer gevaccineerd, een groot aantal heeft de tweede prik al ontvangen en 
sommigen wachten nog op een uitnodiging, maar die komt er snel aan. 
Tegelijkertijd zien we dat de vaccins hun werk doen, lijkt de rust in de zorg 
enigszins weer te keren (tenzij we nu binnen zeer korte tijd alle 
achterstallige behandelingen moeten inhalen) en kunnen we hopelijk in 
het najaar weer voor een groot deel naar het oude normaal. Maar dat 
betekent dat de ALV van 28 juni net iets te vroeg komt voor een fysieke 
bijeenkomst.  
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Als bestuur hebben we moeten besluiten deze ALV toch nog virtueel te 
houden. We gaan er dan ook vanuit dat de ALV van september weer 
fysiek kan plaats vinden.  
 
Nu we het toch over de ALV’s hebben wil ik hiervoor aandacht vragen. 
Vanaf de ALV van 28 juni staan ze in het teken van de gemeenteraads-
verkiezingen 2022 (ofwel #GR2022). Tijdens de ALV van 28 juni 
bespreken we de lokale politieke ontwikkelingen. Maar bieden we ook de 
ruimte voor de commissie rondom het verkiezingsprogramma 2022 om 
opgehaalde beelden te delen en ideeën uit te wisselen. Kortom wij, het 
bestuur, de fractie en de verkiezingsprogrammacommissie nodigen jullie 
van harte uit voor de ALV van 28 juni!  
 
Ook de ALV’s in het najaar zijn belangrijk. Tijdens de ALV van 4 oktober 
selecteren we de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022. De daaropvolgende ALV, van 1 november, stellen we de begroting 
van 2022 (incl. budgetten voor de campagne in 2022) vast en tijdens de 
ALV van 22 november het verkiezingsprogramma. Kortom belangrijke 
data om nu al in de agenda te noteren.  
 
Hopelijk spreken we elkaar de 28ste nog en anders wens ik iedereen een 
heel fijne zomer(vakantie) toe! 
 
Met vriendelijke sociaaldemocratische groet, 
namens het bestuur, 
 
Joost van Lier 
Voorzitter PvdA Gouda 
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.                                                              

 

 

Uitnodiging ALV dd. 28 juni 2021 
 

  
 
Datum 

 
maandag 28 juni 2021  

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

Tijd 20.00 – 21.30 uur 
 

 
AGENDA 

 
 
1. Opening door voorzitter 

 
 

2. Vaststellen agenda 
 
 

3. Terugblik recente politieke ontwikkelingen 
 
 

4. Verkiezingsprogrammacommissie (terugkoppeling stand van zaken; 
brainstorm over specifieke onderwerpen) 
 
 

5. Rondvraag 
 
 

6. Sluiting 
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Notulen ALV dd. 22 maart 2021 (online 
via Samen Online op mijn.pvda.nl  

  
 
Door Peter van Diesen 
 
Aanwezig:  
Joost van Lier (voorzitter), Peter Bos, Nelleke Burger, Frank van der 
Knaap, Vera Bos, Klaas Bolt, Johan Veld, Bünyamin Erdogan, Fred de 
Mooij, Kees Aarts, Marion Suijker, Bea Marsman, Wilbert van der Griendt, 
Bram van Welie, Jan Geerink, Shita Maksud, José van Eijkelenburg, 
Gerrit Schinkel, Patrick Verhoeven, Walter van Vliet, Wim Sonnemans, 
Josephine Henriques, Tineke Oosterloo, Siebe Keulen, Peter van Diesen 
(secretaris/notulist). 
 
Afwezig:  
Rogier Tetteroo (m.k. i.v.m. raadswerkzaamheden), Mohammed 
Mohandis (m.k. i.v.m. evaluatie campagne met kandidaten), Sophie 
Heesen (m.k. i.v.m. raadswerkzaamheden), Ahmed el Haddaoui (m.k. 
i.v.m. raadswerkzaamheden), Max de Groot (m.k.), Iemkje Tijseling (m.k.) 
en Hans du Pré (m.k.). 
 

 Jaarrekening 2020. Joost van Lier geeft, als scheidend penning-
meester, inzage in de financiële situatie. Er is goed gespaard, het 
tegoed van de afdeling is gegroeid van 5000 naar 9000 euro. Dat past 
in ons streven per jaar 3000 euro opzij te zetten voor verkiezings-
campagnes. Wel is begin 2021 een aantal grote uitgaven gedaan voor 
de verkiezingscampagne van de Tweede Kamer. De kascommissie 
heeft décharge verleend voor de inkomsten en uitgaven. 

 Mutaties bestuur. Fred de Mooij verlaat het bestuur omdat hij zich 
kandidaat wil stellen voor de Gemeenteraad. Joost dankt hem voor de 
geleverde inspanningen. Peter Bos is bereid tot het bestuur toe te 
treden en is bereid het penningmeesterschap op zich te nemen. De 
ALV stemt in met deze voorstellen. Joost onderstreept dat er nog 
steeds twee vacatures voor bestuursleden zijn. Patrick Verhoeven is 
bereid hand- en spandiensten te verlenen, zeker voordat hij weer naar 
Duitsland kan reizen.  
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 Bram van Welie geeft nader inzicht over de samenstelling en beoogde 
werkwijze van de kandidaatsstellingscommissie. De ALV gaat akkoord 
met de samenstelling van de commissie en de voorgestelde werk-
wijze. Ook de profielen worden, met enkele wijzigingen, goedgekeurd.  

 Frank van der Knaap presenteert samenstelling en beoogde werkwijze 
van de campagnecommissie. Ook deze worden door de ALV 
aanvaard. 

 Siebe Keulen biedt een rondje aan op de eerste ALV die weer 
“gewoon” gehouden kan worden. 

 De volgende (reguliere) ALV wordt gehouden op 4 oktober a.s. 

 De ALV besluit het agendapunt “Evaluatie Tweede Kamerverkie-
zingen” op een later tijdstip te behandelen, gezien de complexiteit van 
het onderwerp. Er kan een separate ALV aan worden gewijd of een 
politiek café. 

 
 
 

 
 
Samenstelling kandidaatstellingscommissie 
 

 Bram van Welie (voorzitter) 

 Bea Marsman 

 Patrick Verhoeven 

 Gerrit Schinkel 

 Diego Rutgrink 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 9 

 

 

Profielschetsen 

  
 
Door Peter van Diesen 
 
In de ALV van 22 maart jl. zijn de profielen voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2022 officieel vastgesteld. 
 
 
 

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. Het is belangrijk dat je beschikt over een netwerk. 
9. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

21. 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. 
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5. Kwaliteit is een eerste selectiecriterium, maar de fractie moet 
evenwichtig zijn samengesteld (spreiding in leeftijd, geslacht en 
sociaal-culturele achtergrond). 

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 zorgvuldige 
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 waar nodig 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. 
 
 
 

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 leiderschapskwaliteiten. 
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 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 er van 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 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 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 verbindt je hiermee aan de interne 
contributie- en afdracht verplichtingen. 

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, sociaal media, 
Gouds Rood). 
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Werk in uitvoering (het 
verkiezingsprogramma) 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 
Je kent ze wel: die borden langs de weg waarop wordt aangekondigd 
dat daar binnenkort een gebouw verrijst. Een grote foto van hoe 
mooi het gaat worden. Met daaronder de namen van de opdracht-
gever, de architect en de aannemers. En niet zelden wordt het bord 
onthuld door onze eigen Bob -Rogier- de Bouwer. Dit artikel is ook 
zo’n bord. Het gebouw dat verrijst is ons verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. En wij zijn het 
bouwteam: Sophie Heesen, Peter van Diesen, Peter Bos en Frank 
van der Knaap.  
 

Tijdens de ALV van 28 juni geven we een eerste inkijkje 
van de resultaten  van ons werk. Maar vandaag geven we 
jullie alvast een korte rondleiding over het bouwterrein en 
laten we zien welke gebouwen worden opgetrokken. 
Dus…veiligheidshelm op en pas op de rommel. Er wordt 
nog gewerkt.  
 

 
Alles in het verkiezingsprogramma is belangrijk, maar het ene onderwerp 
verdient het om toch iets meer in de schijnwerpers te staan. Andere 
onderwerpen moeten we nog eens wat beter bekijken en op de tekentafel 
leggen. Daarom hebben we een aantal onderwerpen of thema’s eruit 
gelicht om in een (online) bijeenkomst met een aantal betrokkenen te 
bespreken. Bij een aantal onderwerpen doen we dat in nauwe 
samenwerking met GroenLinks. En natuurlijk met de inbreng van onze 
leden en andere deskundigen en betrokkenen. Want voor een complex 
gebouw heb je nu eenmaal veel leveranciers nodig. 
 
Tegen de tijd dat je dit artikel leest hebben we al een aantal onderwerpen 
in bijeenkomsten of tijdens werkbezoeken besproken. Zo willen we graag 
meer investeren in contacten met levensbeschouwelijke stromingen. Niet 
om plotseling roomser dan de paus te worden, maar wel omdat zij vaak 
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als eerste de signalen uit de samenleving opvangen wanneer er iets mis 
is. Vanuit kerkelijke instellingen wordt immers veel gedaan aan 
mantelzorg, armoedebestrijding en het tegengaan van eenzaamheid. Het 
is goed als wij ook via dat netwerk die signalen krijgen en kunnen horen 
welke specifieke zaken er in hun gemeenschap leven. Zo zijn we op 
bezoek gegaan bij de in aanbouw zijnde moskee Assalam en hebben we 
gesproken over hun wensen en zorgen. 
 
We zijn met een aantal deskundigen in gesprek gegaan over de nieuwe 
economie. De nieuwe economie verbindt arbeid en ondernemen met 
sociale menselijke relaties en met klimaat en milieu. Niet meer de 
economie laten leiden door winstmaximalisatie en ongebreidelde groei, 
maar sociaal en duurzaam produceren en consumeren. Mooie woorden, 
maar wat betekent dat voor Gouda? Met vertegenwoordigers van 
organisaties zoals True Price, Impact Institute, Fair Trade Gouda en 
Promen hebben we gezocht naar antwoorden op die vraag. 
 
Wonen en ruimte is een belangrijk en ook breed onderwerp. 
Het gaat niet alleen om voldoende woningen, maar ook over 
wijkontwikkeling, sociale huisvesting, over arbeidsmigranten 
en over de energie- en warmtetransitie, enzovoorts. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad over hoe je bouwen, 
bouwen en nog eens bouwen wilt combineren met het groen 
en aantrekkelijk houden van ons mooie Groene Hart. 
Uitdaging genoeg, lijkt ons. Daarom hebben we hier zelfs 
twee bijeenkomsten aan gewijd. Met onder meer woningcorporaties, 
wijkteams, Gouda sterk aan de IJssel en Stichting Groene Hart. 
 

Aan onderwijs besteden we ook extra aandacht. En dan in het 
bijzonder aan de instellingen die wat extra aandacht aan de 
leerlingen geven. Zo zijn we onder andere op werkbezoek 
geweest bij het Kesper College, de Ark, de Goudse 
Weekendschool, de Brede School en MBO Rijnland. Zo 
hebben we nog weer meer informatie opgehaald over hoe 
onderwijs kan bijdragen aan eerlijke kansen voor kinderen en 
jongeren en over hoe wij vanuit de politiek kunnen zorgen dat 

zij hun goede werk nog beter kunnen voortzetten. 
 
Tenslotte hebben we bijzondere aandacht besteed aan diversiteit en 
inclusiviteit. We hebben al lange tijd het mantra: iedereen moet kunnen 
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meedoen. Maar dat is nog altijd niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
LHBTI-personen worden nog lang niet overal geaccepteerd.  Op 
sportverenigingen, op scholen en in het nachtleven. Er is nog veel nodig 
voor een veilige omgeving, waarin je jezelf kunt zijn. Nog veel nodig voor 
acceptatie én zelfacceptatie. Daarover hebben we gesproken met de 
Regenboogalliantie, de Stichting 21 maart, met scholen en de Goudse 
Gender Sexuality Alliance. En natuurlijk met LHBTI-personen zelf.  
 
Was dat het? Nee, dat was wat we inmiddels hebben gedaan. Maar er is 
nog ruimte over op ons bouwterrein. Bijvoorbeeld voor sport. Door 
sommigen wordt sport gezien als ‘nice to have’, en leuke hobby, maar 
voor ons is het de sleutel tot het leren van sociale vaardigheden, tot een 
betere gezondheid en tot volop meedoen in de samenleving. Sport is in 
zoveel opzichten belangrijk; het is het waard om de schijnwerpers op te 
zetten.  
 
En dan natuurlijk het schrijven van het verkiezingsprogramma zelf. Maar 
dat doen we in de zomermaanden. Tijdens de bouwvakvantiedus. En 
zoals afgesproken presenteren we op de ALV in september de eerste 
versie van het verkiezingsprogramma. En met jullie opmerkingen schaven 
we dat bij tot een mooi, gewogen en degelijk stuk dat we met z’n allen in 
november kunnen vaststellen. En daar hoort natuurlijk ook een handzame 
en ultrakorte versie bij die we aan de Gouwenaren op de Markt, 
aan de deuren en bij het station kunnen meegeven.  
 
Maar nu lopen we op de zaken vooruit. Het gebouw staat er nog 
niet. Het lint is nog niet doorgeknipt. Maar ben je een beetje 
nieuwsgierig geworden van onze rondleiding over de bouw-
plaats? Mooi! Kom dan op 28 juni naar de ALV. Dan vertellen 
we je niet alleen wat we gedaan hebben, maar ook wat we 
hebben opgehaald. En dan horen we van jou graag wat je ervan 
vindt. En wat we nog meer zouden kunnen doen. Want uiteindelijk moeten 
we met ons gebouw wel een verkiezing gaan winnen. En dat doen we 
alleen met z’n allen! 
 
 
 
Het bouwteam (Peter, Sophie, Peter en Frank)  
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Marinus van der Lubbe 

  

  

  
 
Door Peter van Diesen 

 

Tot nu toe heb ik in Gouds Rood vooral aandacht besteed aan 
socialistische leiders die tot een gevestigde partij behoorden. Maar 
ditmaal gaat het over een individu die, hoewel hij zich zonder twijfel 
tot de linkerkant van de samenleving rekende, tot geen enkele 
gevestigde partij behoorde, een marginaal leven leidde en eigenlijk 
per ongeluk even in het middelpunt van de geschiedenis terecht 
kwam. Het gaat om Marinus (Rinus) van der Lubbe (1909 – 1934). 
 
Het levensverhaal van Rinus is gauw verteld. Hij werd geboren in Leiden 
als zoon van een handelsreiziger, die het gezin spoedig in de steek liet. 
Omdat zijn moeder van Brabantse afkomst was, groeide Rinus in die 
provincie op, maar na haar dood trok hij andermaal naar Leiden en 
omgeving. Hij had een ijzersterk gestel en werd door zijn vrienden vaak 
vergeleken met de destijds wereldberoemde bokser Jack Dempsey. Rinus 
volgde een opleiding tot metselaar, maar bij een ongeluk (of een ruzie, 
daarover verschillen de bronnen) kreeg hij kalk in zijn ogen en werd zijn 
gezichtsvermogen zodanig aangetast dat hij niet meer in staat was zijn 
vak uit te oefenen. Rinus deed sindsdien allerlei losse karweitjes, maar 
heeft feitelijk tot zijn dood in diepe armoede geleefd.  
 
Van der Lubbe was geïnteresseerd in politiek en trok zich vooral het lot 
van de arbeiders aan. Velen van hen leefden in deze crisistijd in 
behoeftige omstandigheden. Hoewel Rinus niet tot één van de grote 
bestaande partijen in zijn tijd behoorde, deed hij voortdurend pogingen om 
het lot van de arbeiders te verbeteren, bijvoorbeeld door steunfondsen of 
leesbibliotheken te organiseren. Hoewel zijn lees- en schrijfvermogen erg 
matig waren, kocht hij geregeld kranten om zich op de hoogte te stellen 
van de situatie in de wereld in het algemeen en de leefomstandigheden 
van de arbeiders buiten Nederland in het bijzonder. Eenmaal stelde Van 
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der Lubbe zich tot doel om naar Rusland te reizen om te zien hoe de 
socialistische revolutie in de praktijk werkte, een reis die hij uit geldgebrek 
grotendeels te voet aflegde. Hij werd aan de Russisch-Poolse grens 
gearresteerd wegens illegale grensoverschrijding en teruggezonden naar 
Nederland.  
 
Bij een andere gelegenheid liep Rinus naar de Balkan om Constantinopel 
te bereiken, maar ook die poging liep spaak. Onderweg hield hij zich in 
leven met losse karweitjes. Tekenend voor zijn zwalkend bestaan was ook 
het feit dat hij heeft geprobeerd als eerste persoon ooit het Kanaal over te 
zwemmen, omdat een krant daarvoor een premie had uitgeloofd (vijf-
duizend gulden, gelijk aan achthonderd weken arbeidsongeschiktheids-
uitkering). Rinus liep weliswaar naar Calais, maar bemerkte toen dat de 
kosten van een overtocht (bijvoorbeeld een begeleidingsboot) zijn 
draagkracht te boven gingen.  
 
Het moment dat Rinus wereldbekendheid kreeg, brak aan toen Adolf Hitler 
in 1933 tot Duits Rijkskanselier benoemd werd. In de internationale pers 
werd fel gedebatteerd over de vraag wat dit voor de arbeiders betekende. 
Omdat Duitsland destijds het meest geïndustrialiseerde land van Europa 
was, gingen de meeste socialisten ervan uit dat daar de proletarische 
wereldrevolutie zou uitbreken. Daarom trok Van der Lubbe eerst naar het 
Roergebied en toen naar Berlijn, andermaal grotendeels te voet.  
 
Wat hij in die dagen heeft gedaan en met wie hij contact heeft gehad, is 
onduidelijk. Vast staat dat hij op 27 februari 1933 in het gebouw van de 
Rijksdag (het Duitse parlement) is gearresteerd. Daar woedden op dat 
moment al verschillende brandjes en Rinus was bij zijn arrestatie in het 
bezit van lucifers en aanmaakmiddelen. Bovendien had hij een deel van 
zijn kleding gebruikt om houten panelen vlam te doen vatten. Hij bekende 
aan de politiemensen die hem in hechtenis namen onmiddellijk dat hij de 
brandstichter was, en dat hij alleen had gehandeld. Als motief noemde hij 
dat hij de aanzet had willen geven tot de wereldrevolutie.  
 
Voor de nationaalsocialistische heersers kwam zijn daad als geroepen. 
Op last van Hitler ’s minister van Binnenlandse Zaken Göring werd een 
campagne ingesteld die moest aantonen dat er sprake was van een 
internationale communistische samenzwering tegen Duitsland. Nog 
dezelfde nacht begon een serie arrestaties van vooral linkse leiders. Het 
door de nazi’s gedomineerde parlement nam bovendien een serie anti-
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socialistische wetten aan. Eén van die wetten stelde de doodstraf in voor 
vergrijpen tegen de staat. Van der Lubbe is uiteindelijk op grond van deze 
wet ter dood veroordeeld, hoewel de wet nog niet gold toen hij zijn daad 
stelde.  
 

 
 
Marinus van der Lubbe, Duitse politiefoto 1933 

 
 
De communisten van hun kant verzamelden bewijzen (in de meeste 
gevallen al even speculatief als die van Göring) dat de brand in de 
Rijksdag het werk was van de nazi’s ter rechtvaardiging van de vervolging 
van socialisten en communisten. Zij ontkenden dat Van der Lubbe een 
communist was en suggereerden dat hij zich, bewust of onbewust, met 
kopstukken als SA-leider Röhm had ingelaten.  
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Rinus van der Lubbe kreeg een proces, dat tot begin 1934 duurde. Daarbij 
viel op dat hij, nadat hij zich in eerste instantie openlijk had uitgelaten over 
zijn daad en zijn motieven, steeds zwijgzamer werd. Na enkele weken 
moest hij bij het binnenkomen worden ondersteund en liet hij in de 
beklaagdenbank zijn hoofd voorover hangen. Er waren dan ook 
speculaties dat hij gedrogeerd, gehypnotiseerd of gemarteld was. Op 23 
december 1933 werd hij ter dood veroordeeld. Op 10 januari 1934 werd 
Rinus van der Lubbe in Leipzig onthoofd en nog dezelfde dag in een 
anoniem massagraf begraven. Wie een indruk wil krijgen van de emoties 
die daarbij een rol speelden, verwijs ik naar het aangrijpende gedicht 
“Marinus van der Lubbe” van Willem Elsschot. 
 
Pas ruim na de Tweede Wereldoorlog is zijn vonnis herzien. In 1967 (!) 
werd het doodvonnis postuum omgezet in acht jaar tuchthuis en in 1980 
werd Van der Lubbe  vrijgesproken, een uitspraak die overigens kort 
nadien weer werd teruggedraaid. Pas in 2007 is hij gerehabiliteerd. Nog 
altijd wordt gediscussieerd over de vraag of hij alleen heeft gehandeld en 
wat zijn motieven precies waren. Dat heeft zijn geboortegemeente Leiden 
er niet van weerhouden een wooncomplex en een monument naar hem te 
noemen.  
 
Waarom vind ik deze geschiedenis ook nu nog interessant? Ik zie Marinus 
van der Lubbe als een persoon die geconfronteerd werd met grote 
woelingen in de wereldgeschiedenis en zijn persoonlijke omgeving. Uit 
alles blijkt zijn grote rechtvaardigheidsgevoel; hij was ervan overtuigd dat 
hij een daad moest stellen, ongeacht de consequenties. Maar minstens 
even belangrijk vind ik deze geschiedenis omdat eruit blijkt hoe ook toen 
al door zowel de nazi’s als hun tegenstander fake news werd gebruikt om 
hun doelstellingen te rechtvaardigen. Dat heeft uiteindelijk vele 
slachtoffers geëist, waarvan Marinus van der Lubbe er slechts één was.  
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De telefoonroos 

  
 
Door Peter Bos 
 
Op 1 mei hebben we met 10 enthousiaste vrijwilligers voor de tweede 
keer sinds de start van corona telefoonrozen uitgereikt aan onze 110 
pensioengerechtigde leden. Die leeftijd ligt al enige jaren boven de 
65, nu gesteld op 66. De telefoonroos staat voor het bellen van de 
leden op 1 mei als vervanging voor de traditie deze leden een roos te 
overhandigen.  
  
Sommige bellers overhandigden telefonisch een roos. Sommige leden 
pakten deze roos ook telefonisch aan en kondigden aan deze in een 
telefoonvaas te stoppen. Deze reactie staat symbool voor de waardering 
die deze actie ontmoet. Iedereen vindt het verstandig om geen rozen af te 
geven bij deuren. Met velen gaat het goed, ze zijn merendeels gezond. 
Enkelen zijn getroffen of getroffen geweest door corona. Een enkeling was 
er trots op geen besmetting door te hebben gegeven, door volgens de 
regels te leven. 
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We hoorden van niemand klachten over de zorg en zelfs complimenten 
voor de Goudse coronacvaccinatielocatie in de Dick van Dijkhal.  
Velen zijn op enigerlei wijze als vrijwilliger actief, in het Nelson 
Mandelacentrum, in de stichting Belasting Ondersteuning Gouda, Brede 
School Mentor Project en in nog vele andere initiatieven. 
 
Iedereen volgt de landelijke politiek. Een bloemlezing: jammer dat 
Samson weg moest met zijn eerlijke verhaal, jammer dat Asscher vertrok, 
hij deed het goed, werk samen met Groen Links en eventueel SP of PvdD, 
ga wel regeren, eventueel met een tweede linkse partij, ga niet regeren, 
haal je grote aanhang van vroeger terug (wie wil dat niet), laat je gezicht 
zien, volhouden, herinner iedereen aan wat Drees heeft betekend voor 
ouderen, klimaat is het belangrijkste, houd je brede kijk op de 
samenleving. 
  
Minder leden volgen de lokale politiek. Raadsleden en wethouder kregen 
verschillende keren complimenten voor hun bereikbaarheid en hun inzet 
en zichtbaarheid op allerlei terreinen. Het was geen compliment dat een 
lid ons vertelde dat onze lokale website en Facebook oubollig was en dat 
je hiermee geen jongeren bereikte (Instagram kende hij niet). Sommige 
bekenden kondigden aan met een bijdrage te komen voor het 
verkiezingsprogramma. Dat klinkt strijdbaar als vanouds.  
 
Een mooie actie kortom. Dank voor de vrijwilligers. 
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Welvarend Westergouwe 

  
 
Door Hans Du Pré (namens de Wateralliantie Gouda) 
 
Varen is leuk en voor iedereen toegankelijk. Het kan met een sloep 
van € 25.000,- of met een opblaasboot van € 25,- van de Action en 
alles wat daar tussen in zit. Het masterplan voor Westergouwe van 
2005 voorzag dan ook in een sluisje naar de Ringvaart.  
 
Maar het sluisje doorstond de financiële crisis van 2008 niet en werd 
geschrapt. In Westergouwe zien wij nu veel huizen aan het water met een 
steiger, maar weinig bootjes. Je kunt immers alleen in de wijk rond varen. 
De waterrijke Zuidplaspolder met zijn brede landschappelijk fraaie tochten, 
leent zich echter bij uitstek om een aantrekkelijk vaarnetwerk te creëren. 
Daarbij zijn doorvaarthoogtes tot 1,50 meter mogelijk, waarbij ruim met het 
type vaartuigen uit de foto 'Zuidplaspoldervloot’ gevaren kan worden. Met 
een doorvaarthoogte van 1,50 meter kan zelfs de nieuwe open 
rondvaartboot van Reederij de IJsel ‘Jan Compagnie’ bij feestelijke 
gelegenheden langs komen.  
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Nu er stevig geïnvesteerd gaat worden in de ontwikkeling van nieuwe 
woningen in de Zuidplaspolder, in het Vijfde Dorp, is dit het moment om 
de vaarverbindingen een nieuwe kans te geven. Voor de huidige en 
toekomstige bewoners van de 4000 woningen in Westergouwe en de 
toekomstige bewoners van de 8000 nieuwe woningen in het Vijfde Dorp, 
biedt een boot voor de deur, tuin of in een centraal haventje, een extra 
dimensie aan het wonen in de Zuidplaspolder. Hoe leuk zou het zijn als de 
toekomstige bewoners van het Vijfde Dorp zo naar de Rotte of Holland-
sche IJssel kunnen varen. Met een intergemeentelijke realisatie van de 
vaarverbinding met de Ringvaart kan dit mogelijk worden. Een strategisch 
gesitueerd driewegsluisje kan de Ringvaart verbinden met het grote 
peilgebied GPG - 875 waarin het Vijfde Dorp, Moordrecht en het onder-
deel ‘Landelijk Wonen’ van Westergouwe zijn gesitueerd. Daar kan dan 
ook het onderdeel ‘Bolwerk’ van Westergouwe op worden aangesloten. 
Maar het verbinden van de Zuidplaspolder met de Ringvaart is ook 
mogelijk met een zelfbedieningsovertoom, zoals op dit moment in de 
gemeente Bunschoten wordt gerealiseerd. 
 
<https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/zelfbedieningsovertoom.
html>  
 
In 2005 bleek de tijd nog niet rijp voor vaarverbindingen in de Zuidplas-
polder. Gezien de focus op ‘varen’ door de provincie Zuid-Holland menen 
wij dat dit nu wel het geval is. Ook de grotere waardering van de directe 
leefomgeving, mede door corona, draagt hier positief aan bij. De 
eerste reacties van de provincie zijn enthousiast. Ons voorstel draagt ook 
groots bij aan het Fijnmazig Vaarnetwerk Zuid-Holland met een rondje van 
minimaal 8 kilometer. Ook de Ringvaart zal daardoor meer bevaren 
worden. Woningen aan bevaarbaar water zijn gemiddeld 15% tot 25% 
meer waard dan hun niet-watergebonden equivalenten, wat mogelijk-
heden biedt tot co-financiering. In de bestuursovereenkomst Middenge-
bied Zuidplaspolder van de gemeente Zuidplas is sprake van onderzoek, 
in samenwerking met de gemeente Gouda, voor het realiseren van een 
treinstation Westergouwe / Vijfde Dorp. De samenwerkingsmogelijkheden 
op het gebied van varen en waterrecreatie worden (nog) niet 
benoemd. Wij hebben het bestuur van de gemeente Zuidplas en Gouda 
gevraagd om ook onderzoek te doen naar deze “Bevaarbare tochten en 
blauwe verbindingen”. 
 
 

https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/zelfbedieningsovertoom.html
https://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/projecten/zelfbedieningsovertoom.html
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Vaarverbinding tussen Vijfde Dorp - Moordrecht - Westergouwe en de Ringvaart 

 
 
 
Dit initiatief wordt ondersteund door het Watersportverbond 
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Verslag themabijeenkomst Nieuwe 
Economie dd. 27 mei 2021 

  
 
Door Sophie, Peter, Peter en Frank (de verkiezingscommissie)  
 

Op 27 mei 2021 heeft een online meeting plaatsgevonden, georgani-
seerd door de Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks (GL) 
afdelingen Gouda. Onderwerp was de ‘nieuwe economie’ in het 
algemeen en de toepasbaarheid daarvan in Gouda in het bijzonder, 
mede met het oog op de verkiezingsprogramma's van beide partijen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. In totaal 
hebben 12 personen1 deelgenomen die ofwel tot één van de 
genoemde partijen behoren, ofwel al praktische ervaring en 
deskundigheid hebben als ondernemer of vanuit een 
maatschappelijke organisatie. 

Een korte aftrap van de avond werd gegeven door gespreksleider Frank 
van der Knaap, die schetste dat economie en duurzaamheid nog maar al 
te vaak als twee aparte beleidsterreinen worden behandeld, maar niet los 
van elkaar gezien kunnen worden. In het concept van de nieuwe econo-
mie worden deze twee met elkaar verbonden. Alle reden om dit thema 
verder met elkaar te verkennen en scherper te krijgen wat dit voor Gouda 
kan betekenen. 

De eerste inleiding van de avond was van Michel Scholten, sociaal 
ondernemer en door werkgeversorganisatie MVO gekozen tot ‘Minister 
van de Nieuwe Economie’. Hij hield een gepassioneerd betoog met als 
kernthema dat wat wij onder nieuwe economie verstaan, een inclusief 

                                                
1 Deelnemers aan de themabijeenkomst: Michel Scholte (minister van Nieuwe Economie, 

True Price, Impact Institute), Ad Ooms (secretaris Stichting Fair Trade Gouda), Frank 
Rossel (algemeen directeur Promen), Dorotheé Beens (eigenaar Verschil in Zaken), 
Manuel Gast (stagiair Stichting Fair Trade Gouda), Josephine Henriques Pombinha (lid 
PvdA, Fair Trade), Tim Geluk (Fractie GroenLinks), Léon van der Meij (ondernemer, lid 
GroenLinks), Peterpaul Kloosterman (ondernemer, lid GroenLinks), Mohammed Mohandis 
(PvdA-fractie), Peter van Diesen (PvdA-bestuur en verkiezingsprogrammacommissie) en 
Frank van der Knaap (voorzitter verkiezingsprogrammacommissie, gespreksleider). 
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begrip is dat alle aspecten van de productie- en consumptiecyclus moet 
omvatten.  

Het huidige systeem van productie en consumptie heeft als effect dat veel 
nadelen worden afgewenteld op derden, vaak de armen en kwetsbaren. 
Dat zijn vooral sociale nadelen, zoals onderbetaling van werknemers, 
moderne slavernij en onveilige werkomstandigheden, en milieunadelen. 
Dat laatste loopt uiteen van de uitputting van een eindige voorraad van 
grondstoffen, tot de vervuiling en vergiftiging van onze oceanen, lucht en 
(landbouw)gronden. De ‘reparatie’ van die schade heeft een prijs, maar 
die prijs wordt niet betaald door de maker of de afnemer van het product, 
maar door de gehele samenleving. Bijvoorbeeld in de vorm van concrete 
milieumaatregelen, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 
Veel schades worden ook door het rijkere Westen afgewenteld op de 
armere productielanden. We maken wetten voor arbeidsomstandigheden 
en milieu, en besteden vervolgens graag onze textielproductie uit aan 
landen die het niet zo nauw nemen met kinderarbeid en het gebruik van 
giftige kleurstoffen. Dat soort praktijken kunnen alleen maar doorbroken 
worden als de kosten van de sociale en milieuschade worden 
verdisconteerd in de prijs van een product: de ware waarde. Daarvoor is 
mede van belang dat winstbejag als drijfveer voor productie wordt 
gereduceerd ten gunste van welzijn en waardigheid van met name de 
producenten. Kapitaal moet breder worden gedefinieerd dan alleen 
financieel kapitaal, zo betoogt Michel. Het gaat ook om sociaal kapitaal 
(sociale cohesie), menselijk kapitaal (gezondheid, betekenisvol werk), 
natuurlijk kapitaal (het verhinderen dat een ecosysteem wordt vernietigd) 
en intellectueel kapitaal.  

De hamvraag is natuurlijk: wat kunnen we hiermee op lokaal niveau? 
Allereerst is bewustwording cruciaal. Pas daarna kun je handelen. Je 
moet wéten welke sociale schade en milieuschade de vervaardiging van 
kleding met zich meebrengt, voordat je als ondernemer de keuze maakt 
om alleen nog maar verantwoorde kleding te verkopen. (Hetzelfde geldt 
natuurlijk ook voor de consument.) Je moet wéten welke schade massa-
toerisme met zich meebrengt, voordat je kleinschalig toerisme in je eigen 
stad kunt waarderen en bevorderen. Besteedt niet alle diensten uit aan 
multinationals, maar zoek naar kleinschalige, lokale en collectieve 
alternatieven. En ook als die er (nog) niet zijn, articuleer dan wel de 
behoefte daaraan. Dat kan zo maar een kans zijn voor een nieuwe 
ondernemer. 
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De tweede inleider was Ad Ooms, secretaris van de Stichting Fair Trade 
Gouda. Zijn betoog had betrekking op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen/ 
Sustainable Development Goals (SDGs)2, waarvan Gouda er al een 
aantal hanteert. Bij ons ligt de nadruk op energietransitie, milieubewust-
zijn, fatsoenlijk werk en duurzaamheid. Ad wees er, net als Michel, op dat 
de doelstellingen alleen haalbaar zijn in het kader van een alomvattende 
benadering, waarbij overigens moet worden erkend dat sommige SDG's 
niet eenvoudig op elkaar af te stemmen zijn. Zo moet de prijs van een 
product inderdaad de ware kosten van de productie weerspiegelen, maar 
moet worden vastgesteld dat onder de huidige omstandigheden niet 
iedere consument de koopkracht heeft om een product aan te schaffen. 
Hij gaf het voorbeeld van enkele grote textielwinkels, die regelmatig 
negatief in het nieuws komen met de dwangarbeid en milieuschade in 
landen zoals India en China, maar die juist populair zijn bij mensen met 
een kleine beurs. Daarbij moet ook gekeken worden naar de omstandig-
heden van de ondernemer, die zeker onder de huidige corona-
omstandigheden zwaar zijn.  

Ad zag veel ruimte om duurzaam produceren en consumeren (SDG 12) 
verder te stimuleren: er is zeker ruimte om het voorbeeld van de Lange 
Groenendaal als eerste Fair Trade Straat van Nederland te volgen. Ook in 
Gouda. Hij wees op een aantal winkels in het Tiendekwartier die ook al die 
stap aan het zetten zijn. Maar hij verbond er wel een voorwaarde aan: de 
gemeente moet meer doen dan alleen positieve voorwaarden scheppen 
en echt de rol van aanjager pakken. 

                                                
2 In 2015 hebben de Verenigde Naties de Agenda 2030 aangenomen. Centraal daarin 

staan 17 duurzaamheidsdoelen (SDG’s): 1 Uitbannen van alle vormen van (extreme) 
armoede, 2 Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw, 
3 Gezondheidszorg voor iedereen, 4 Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs 
voor iedereen, 5 Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van 
vrouwen en meisjes, 6 Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen, 7 
Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen, 8 Inclusieve, 
economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen, 9 
Infrastructuur voor duurzame industrialisatie, 10 Verminderen ongelijkheid binnen en 
tussen landen, 11 Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam, 12 Duurzame 
consumptie en productie, 13 Aanpak klimaatverandering, 14 Beschermen en 
duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën, 15 Beschermen van ecosystemen, 
bossen en biodiversiteit, 16 Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht 
voor iedereen, 17 Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken. 
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Ten slotte had Ad nog een creatief voorstel: organiseer een Dragon’s Den 
rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorg voor een fonds 
waaruit een deskundige jury startende ondernemers met een goed plan 
voor duurzaam ondernemen kan belonen en op weg helpen. 

Een aanvulling kwam van Dorothée Beens, eigenaar van Verschil in 
Zaken. Dat is een adviesbureau waarmee zij duurzame ondernemingen 
op weg helpt. Zij stelde dat de overheid welswaar kan faciliteren en 
informeren, maar niet in staat is een mentaliteitsverandering dwingend op 
te leggen. Uiteindelijk moet die verandering uit de maatschappij komen, 
bijvoorbeeld onder invloed van informatie. Er zijn verschillende cruciale 
voorwaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: vrijheid en 
verantwoordelijkheid, maar met name ook plezier en zingeving. Ontbreekt 
dat, dan zal van een zelfdragende verandering geen sprake zijn. Kortom, 
zingeving is belangrijk naast geld verdienen, maar blijf wel realistisch, 
want zonder geld verdienen is er geen onderneming. 

Dorotheé sloot aan bij het pleidooi van Ad dat de gemeente het initiatief 
kan nemen om te komen tot een vernieuwing van de economische 
agenda.  

Frank Rossel, algemeen directeur Promen, vertelde hoe bij Promen het 
sociale aspect wordt ingevuld en welk potentieel het bedrijf nog heeft om 
te benutten. Hij zette zijn betoog kracht bij met een presentatie3. De kern 
van het werk van Promen is niet alleen om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt hun eigen inkomen te laten verdienen. Door hen, uiteraard 
met adequate begeleiding, een zekere mate van verantwoordelijkheid te 
geven, voelen zij zich betrokken en gewaardeerd, en wordt ook het 
maatschappelijke draagvlak vergroot.  

Frank sloot aan bij een eerdere constatering van het Sociaal-Cultureel 
Planbureau: kwetsbare groepen krijgen te weinig prioriteit en zijn ook niet 
allemaal in beeld. De sociale werkplaatsen van weleer moeten meer 
ruimte krijgen om sociale ontwikkelbedrijven te kunnen worden. Daarbij 
helpt het als men steeds meer een betaalde baan als vangnet gaat zien, 
in plaats van een uitkering. 

 

                                                
3 De presentatie is op aanvraag beschikbaar.  
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Gelukkig gaan er veel dingen goed. Zo werd gewezen op de betere 
samenwerking in de regio tussen Gouda, Waddinxveen en de Krimpener-
waard. Maar Gouda blijft achter bij het invullen van de regionale 
banenafspraken.  

En er zijn flink wat opdrachten in de ‘klassieke’ sectoren groen, catering, 
distributie en techniek. Maar met andere opdrachten zou Promen meer 
aan duurzaamheid kunnen bijdragen. Minder laagwaardige artikelen 
maken, minder inpakken in plastic, meer kringloopachtige activiteiten. 
Volgens Frank blijven er nog veel mogelijkheden onbenut. Denk aan 
bijvoorbeeld aan energietransitie, afvalscheiding en –inzameling, een 
klussencentrale, reparatie van wit- en bruingoed en fietsen. Wellicht zijn 
nog niet al die sectoren nu rendabel, maar je kunt je de vraag stellen: 
hoeveel heb je er voor over? 

Al met al was sprake van een inspirerende avond waarop natuurlijk niet 
alleen de inleiders hun bijdragen leverden, maar ook de andere deelne-
mers met scherpe vragen, steunbetuigingen en tegenwerpingen, de avond 
tot een succes maakten. Helaas liet het tijdsbestek het niet toe om nog 
meer af te dalen naar details en concrete veranderingen op lokaal niveau. 
We hadden met gemak twee avonden kunnen vullen met dit onderwerp. 
Maar de bijeenkomst heeft ons verder gebracht in de bewustwording dat 
ook de Goudse economie de komende jaren socialer en duurzamer moet 
worden en dat daar voldoende mogelijkheden en handvatten voor zijn. 
Aan ons nu de taak om dat te vertalen naar onze plannen voor de 
komende jaren.  
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Tied 

  
 
Door Co Caljouw 
 
Het is een oubollig gezegde dat naar ik meen in een soort Twents 
dient te worden uitgesproken: er is ’n tied van kom’n en een tied van 
gaen; de tied van gaen is nu gekom’n. 
 

Was het maar zo simpel. Ooit beschermde ik 
als PvdA-jongere vadertje Drees bij diens 
spreekbeurt in het Bossche restaurant De 
Postzegel tegen opdringerig KVP-gepeupel. 
Gelukkig gingen de fysieke wapenen blote 
vuist, hang-, duw- en trekwerk al snel over in 
het materieel voor de geest: de pen en de 
typemachine. Na een wat aarzelend begin als 
niet-katholiek bij het Brabants Dagblad 
(corrector) belandde ik als leerling-journalist in 
de “rode burcht”op het Amsterdamse Hekelveld 
alwaar door de Arbeiderspers de PvdA-
partijkrant Het Vrije Volk werd uitgegeven.  
 
Ik herinner me nog verslag te moeten doen van 
NVV-vrouwen op een brei-avond met lezing 
van een PvdA-kamerlid. Alle PvdA-
afdelingsactiviteiten moesten in prijzende zin 
worden weergegeven in de kolommen. Ja, voor 
de Pulitzerprijs was vooralsnog geen 
ruimte….Gelukkig ontstond er in het midden 

van de jaren zestig (tot begin zeventig) de beweging Nieuw Links die 
kritiek via Tien over Rood op en in de eigen PvdA-beweging niet schuwde. 
 
Ook ik heb van die ontstane vrijheid geprofiteerd, zeker als redacteur van 
de editie Gouda waarvan ik na enige omzwervingen de alleenzeggen-
schap had. 
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Lang kon de vreugde echter niet duren want met andere lokale titels als 
De Waarheid, De Nieuwe Zuidhollander, de bladen van het Rotterdammer 
kwartet verdwenen ook de HVV-edities , op Rotterdam na, uit de kranten-
kiosk. Gelukkig bood de Goudsche Courant (inmiddels met de Rijn en 
Gouwe ook al lang ter ziele) mij een plekje op de redactie aan. Bleef 
uiteindelijk voor het sociaaldemocratische geluid Gouds Rood over. 
Naar mijn beleving heb ik ruim 30 jaar mede de kolommen van dit om de 
rond twee maanden verschijnende PvdA-blad gevuld. Tot genoegen van 
mij en hopelijk ook van die van  de afdeling heb ik er altijd mijn soms zeer 
kritische artikeltjes in kunnen plaatsen. Deze gingen veelvuldig over 
milieu, natuur en landschap; onderwerpen die, laat ik het vriendelijk 
zeggen, niet al te hoog in het rode vaandel stonden. En waardoor we nu 
kunnen constateren dat we met de gebakken peren zijn blijven zitten. 
 
Niet daarom maar waarom dan wel nu stoppen met GR? Ik ben een dikke 
85-plusser die al vijf jaren kampt met darm- en borstkanker (onlangs weer 
tien bestralingen achter de rug). Met het corona-virus en het daarmee 
gepaard gaande isolement haalt zulks wel de nodige fut uit een mens. 
Maar meer toch nog vind ik geen inspiratie meer door het ontbreken van 
aansprekende PvdA-coryfeeën, het gedoemd zijn een splinterrol te 
vervullen, te zijn verworden van ooit de grootste partij tot een roepende in 
de woestijn van maar liefst 17 fracties. 
 
Maar weest allen gerust: mocht ik nog een volgende verkiezing beleven: 
mijn stem is voor jullie. Het ga u allen (en de partij uiteraard) goed. 
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TELEFOONNUMMERS 
 

 
AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Joost van Lier  voorzitter         06-35122643  
Peter van Diesen secretaris        06-20093322 
Peter Bos penningmeester        06-28506549  
 
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 
 

Joost van Lier, Peter Bos, Sophie Heesen                 webmasters  
 
 
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 


