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Van de redactie 
 

  
 
door Gerrit Schinkel 
 
Dit is alweer de laatste editie van Gouds Rood van 2021. In deze editie 
ziet u de concept kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022. Deze lijst zal in de ALV van 22 
november door de leden worden vastgesteld.  
 
Verder een blog van Mohammed Mohandis.  
 
En het bouwteam (Frank, Sophie, Peter en Peter) praat ons poëtisch bij 
over de laatste stand van zaken m.b.t. het verkiezingsprogramma. Het 
bouwwerk is voltooid! 
 
Peter van Diesen schrijft over zijn bewondering voor Rosa Luxemburg. 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
Door Joost van Lier 
 
Het najaar was regenachtig, maar terwijl ik dit type begint in Gouda de zon 
te schijnen. Als afdeling staan we er goed voor. We kunnen in deze editie 
van Gouds Rood een kandidatenlijst publiceren waar we trots op mogen 
zijn. Een kandidatenlijst die een hele mooie mix kent van jong en oud, 
man en vrouw en diverse andere vergelijkingen. Als afdeling kunnen en 
moeten we trots zijn op zo’n lijst en nog meer op de kandidaten die zich 
voor onze partij de komende jaren hard willen inzetten! Dat moeten we 
koesteren.  
 
Op de ALV van 22 november zullen we de kandidatenlijst vaststellen. Als 
bestuur zijn we bijgepraat over het advies van de commissie en hebben 
we gemeend dat het advies van de commissie zeer goed onderbouwd is. 
Daarom hebben we als bestuur de lijst gehandhaafd zoals die door de 
commissie is geadviseerd!  
 
Vanaf deze plek wil ik ook de leden van zowel de verkiezingsprogramma-
commissie (Sophie, Peter, Peter en Frank) als de adviescommissie 
kandidatenlijst (Diego, Bea, Gerrit, Patrick en Bram) van harte danken 
voor al hun inspanningen van het afgelopen jaar. Wat het bestuur betreft 
ligt er een mooi verkiezingsprogramma én een mooi voorstel voor de 
kandidatenlijst. Beide ademen sociaaldemocratische waarden en daarmee 
durven we zeker de verkiezingen in te gaan.  
 
Ook de raadsleden hebben het druk. Zo richting het einde van het jaar, 
maar ook het einde van de raadsperiode, komen er nog veel en complexe 
onderwerpen voorbij in de gemeenteraad. Van de Turfmarktkerk, tot 
bestemmingsplannen, re-integratieverordening en de woon(zorg)visie). Dit 
is alleen een greep uit de vergadering van 3 november. Ook in december 
wordt er nog volop vergaderd.  
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Als bestuur zijn we razend druk met de voorbereidingen van de ALV. De 
oplopende Coronabesmettingen zorgen ervoor dat we voor alles wat we 
organiseren ook een digitaal back-up plan moeten hebben. Daarnaast 
proberen we de vergaderingen ook iets meer digitaler te maken. Maar hier 
hebben we nog wel wat stappen te zetten.  
 
Op het moment van schrijven is het nog zo’n 1,5 maand tot de kerst en 
daarmee de afronding van het jaar. Vanuit het bestuur zijn we naast de 
ALV’s ook bezig om de nieuwjaarsborrel vorm te geven. Maar hoe de 
borrel eruit komt te zien moeten we laten afhangen van de corona-
maatregelen die dan van toepassing zijn. Wel kunnen we verklappen dat 
de winnaars van 2019 van harte worden uitgenodigd de quiz vorm te 
geven.  
 
Ik weet dat het nog lang is tot de kerst, maar dit is ook de laatste Gouds 
Rood voor het einde van het jaar. Daarom wens ik nu alvast hele fijne 
feestdagen toe! Rust goed uit, want begin 2022 gaan we los met de 
campagne en dan kunnen we alle handjes goed gebruiken! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
 
Joost van Lier 
Voorzitter PvdA Gouda 
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.                                                              

 

 

Uitnodiging ALV dd. 22 november 2021 
 

  
 
Datum 

 
maandag 22 november 2021  

Plaats Buurthuis De Speelwinkel   
Tijd 20.00 – 21.30 uur 
 

 
AGENDA 

 
 
 
1. Opening door voorzitter 

 
 
 

2. Vaststellen agenda 
  
  
 

3. Begroting 2022 
  
  
 

4. Vaststelling kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022    
 

 
 

5. Rondvraag 
 
 
 

6. Sluiting 
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De concept kandidatenlijst PvdA voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 2022 

  
 
Door het bestuur 
 
Onderstaand de concept kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2022. Tijdens de ALV van 22 november a.s. zal de 
voorzitter toelichting geven op de werkwijze van de adviescommissie en 
de motivering m.b.t. de volgorde van de kandidaten op deze lijst.  
 

1. Rogier Tetteroo 
Rogier is zeer ervaren, hij is gedreven, hij acteert doordacht, is 
toegankelijk en is in staat te reflecteren. Hij staat voor de waarden 
van de sociaaldemocratie. We mogen blij zijn met een lijsttrekker 
van zijn kaliber. Hij voldoet ruimschoots aan de eisen die in de 
profielen voor lijsttrekker, wethouder en fractievoorzitter worden 
aangegeven. 

 
2. Sophie Heesen  

Sophie heeft een steile leercurve als raadslid laten zien.  We zien 
haar graag terug in de nieuwe fractie. Ze valt op door enthousias-
me en intelligente wijze van opereren. Tevens etaleert ze voor 
haar jonge leeftijd strategisch inzicht en reflecterend vermogen. 
waarbij ze door zich goed te profileren in de media en richting 
jongeren, het thema armoede en de jongeren goed op de kaart 
zet. 

 
3. Max de Groot 

Max is een ervaren en veelzijdig politicus, een goede debater, 
betrouwbare partner en strategisch. Hij heeft de afgelopen jaren 
vaak namens Mohammed als fractievoorzitter opgetreden. Het 
waarnemend voorzitterschap heeft hij op kundige wijze vormge-
geven. Hij heeft bewezen een sterk verbindende en gewaardeerde 
factor in de Goudse politiek en daarbuiten te zijn. Hij gaat voor het  
algemeen belang. 
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4. Ahmed El Haddaoui 
Ondanks dat Ahmed zich de afgelopen jaren als een bescheiden 
raadslid heeft opgesteld, is zijn invloed met name in en voor zijn 
achterban van cruciale waarde geweest: Hij is een volksvertegen-
woordiger pur sang. Ahmed treedt op met wijsheid en zelfkennis. 
Hij is integer, verbindend en vertolkt behoeften van een grote 
groep Gouwenaars en handelt daarnaar. 

 
5. Jan-Kees Oppelaar 

Jan-Kees is recent in Gouda komen wonen. Hij heeft lange tijd een 
werkverband bij de PvdA gehad als adviseur van de landelijke 
voorzitter van de PvdA. Hij is inhoudelijk gericht, analytisch en kan 
de sociaaldemocratie qua waarden en toepassing op een toegan-
kelijke manier overbrengen. Hij heeft een groot netwerk binnen de 
PvdA. Daarbij achten wij hem in staat om snel in Gouda een sterk 
netwerk op te bouwen. 

 
6. Aline Tuls 

Aline woont sinds kort in Gouda. Ze is zowel beleidsambtenaar als 
docent. Ze toont aan in haar verschillende werkzaamheden op 
vele niveaus te kunnen acteren. Ze kan op spontane wijze zowel 
strategisch, tactisch als operationeel de uitdagingen het hoofd 
bieden.  

 
7. Remco Belonje 

Nadat hij zijn studie in Utrecht heeft afgerond, is Remco weer in 
Gouda komen wonen, de plaats waar hij is opgegroeid. Remco is 
gedreven, intelligent en communicatief vaardig. Hij heeft ervaring 
bij de PvdA door zijn inzet voor het gewest Utrecht waar hij 
verschillende initiatieven heeft ontplooid. Met zijn achtergrond in 
o.a. de geologie en ICT is hij van complementaire waarde. 

 
8. Frank van der Knaap 

Frank is een denker en doener. Daarbij is hij activistisch, een 
doorzetter, samenwerkingsgericht, standvastig en zoekt de 
vernieuwing, Hij werkt vanuit de inhoud, dit heeft hij onder andere 
geëtaleerd in zijn voorstrekkersrol bij het opstellen van het 
verkiezingsprogramma. 
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9. Mia Schaap 
Mia is ondernemer in Gouda, heeft een groot netwerk. Ze heeft 
weinig woorden nodig om de essentie te raken. Ze is creatief en 
kan een verrassende nieuwe inbreng realiseren. Met haar 
achtergrond kan ze nieuwe deuren openen voor onze partij. 

 
10. Mohammed Mohandis 

Zeer ervaren in de gemeentelijke en landelijke politiek. Mohammed 
is nu fractievoorzitter. Na zijn jarenlange inzet voor de PvdA in 
Gouda gaat hij een andere richting inslaan. Naast zijn politieke 
prestaties is hij is de afgelopen jaren een goede mentor en coach 
geweest voor de fractieleden. Hij wil graag op plaats 10 omdat hij 
ook gestart is in 2006 op plaats 10. 

 
11. Guido Prinsenberg 

Guido is al voor lange tijd onvoorwaardelijk betrokken bij de PvdA 
en de Gouds gemeenschap. Hij verdiept zich graag in dossiers en 
is een autonoom denker. Hij staat voor zijn principes en maakt zich 
sterk voor de kwetsbaren in de samenleving.  

 
12. Johan Veld  

Johan is loyaal en gedegen met veel juridische kennis. Door zijn 
doordachtzaamheid, welbespraaktheid, relativeringsvermogen en 
humor weet hij als burgerraadslid veel te bereiken. 
 

13. Klaas Bolt 
Klaas is een bekend gezicht in het Goudse. Hij heeft zich op 
verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt . Hij geeft handen 
en voeten aan het sociaaldemocratische gedachtengoed en doet 
dit op integere en sympathieke  wijze. Hij is burgerraadslid 
geweest.  

 
14. José van Eijkelenburg 

José heeft haar sporen verdiend. Al jaren is ze actief binnen de 
PvdA. En heeft veel kennis van en ervaring met de lokale politiek  
De laatste jaren is ze naar ieders tevredenheid burgerraadslid. In 
die rol viel ze op door haar onderzoekende en bedachtzame 
opstelling. 
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15. Wim Sonnemans 

Wim is al jarenlang actief binnen de PvdA in Gouda. Hij heeft 
jarenlang in het bestuur gezeten en zet zich continue in voor onze 
afdeling. 

 
16. Vera Bos 

Vera Bos is jaren geleden actief geweest binnen de PvdA in 
Gouda onder andere als voorzitter van het bestuur. Na jaren lang 
elders te hebben gewoond, woont ze sinds kort weer in Gouda. 

 
17. Tineke Oosterloo 

Tineke is al heel lang lid van de PvdA . En heeft ook een actief 
verleden in de PvdA buiten Gouda. Tegenwoordig is ze actief 
binnen onze afdeling.  

 
18. Josephine Henriques Pombinha  

Josephine is nog niet zo lang lid van de PvdA, maar heeft al 
regelmatig laten zien graag mee te willen doen met onze 
activiteiten. En nu is ze bereid lijstduwer te worden. 

 
19. Gerrit Schinkel 

Gerrit heeft de afgelopen decennia veel functies vervuld binnen 
onze afdeling. En is nog steeds heel betrokken onder andere als 
hoofdredacteur van Gouds Rood. 

 
20. Marion Suijker 

Marion is een bekend oud-politicus. Marion heeft haar sporen 
verdiend zowel als fractievoorzitter en als wethouder voor de PvdA 
in Gouda. Zij is graag bereid als lijstduwer op de lijst te staan en 
wilde graag de lijst afsluiten. 
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Nieuwe uitdagingen en eervol 
volksvertegenwoordiger 
 

  
 
Door Mohammed Mohandis  
 
Beste partijgenoten,  
  
Mijn drive is het opkomen voor bestaanszekerheid voor mensen en het 
knokken voor een samenleving waarin omkijken naar elkaar de norm is. 
Waarin de kracht van verbinden het wint van de polarisatie. Mijn diepste 
overtuiging is ook dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om volwaardig 
mee te kunnen doen, en kansen krijgen om jezelf verder te ontwikkelen. 
Beginnen op een vmbo- of mbo-opleiding betekent ook dat er voldoende 
kansen moeten zijn op de arbeidsmarkt of dat eindigen in hoger onderwijs 
voor hen die dat willen mogelijk is. Als jong politicus leerde ik veel, maar ik 
leerde vooral ook dat als Gouda in de spotlights kwam rondom veiligheid 
of maatschappelijke issues dat de gave om te verbinden meer vergt dan 
populistisch de samenleving verder verdelen. Het was mijn missie om veel 
schoolgaande jongeren te overtuigen om te kiezen voor hun toekomst en 
deze niet te vergooien door op te geven met alle gevolgen van dien.  
  
In 2005 kreeg ik de eervolle kans om als 19-jarige Gouwenaar mee te 
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gouda. Met een mooie lijst 
aangevoerd door toenmalig lijstrekker Siebe Keulen haalden we 10 zetels 
en kwam ik met ruim 1300 voorkeurstemmen in de raad. Dat was een 
bijzonder en fantastisch moment, niet alleen was ik toen één van de 
jongste Goudse raadsleden ooit, maar ook het eerste gekozen raadslid 
met een Marokkaanse achtergrond.   
  
Ik zat in die eerste periode ook al in het landelijk bestuur van de jonge 
socialisten, maar het was vooral Gouda waar mijn politieke wieg heeft 
gestaan. Het waren mensen als toenmalige PvdA-raadsleden Frank van 
der Knaap en Anita Engbers die mij overtuigde dat raadslid zijn een  
bijzondere manier is om iets te kunnen betekenen voor mensen.  
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Het realiseren van maatschappelijke impact, van hen leerde ik ook om 
een ombudspoliticius te zijn, politiek bedrijven waarin mensen en niet de 
regels of het systeem centraal staan. Altijd jong, zichtbaar en gedreven 
heb ik mijn best gedaan voor Gouda. In mijn eerste raadsperiode waren 
het voormalig collega’s zoals Siebe Keulen, Ria Caljouw en Wim 
Cornelis die mij verder hebben gebracht in mijn politieke ontwikkeling. Zij 
geloofden in wat ik te brengen had voor de mensen, voor de stad, voor de 
partij en voor een volgende generatie. Ik kijk ook terug op goede samen- 
werking met toenmalig fractieleider Rogier Tetteroo ook nu als wethouder 
en voormalig wethouder Marion Suijker.  
  
In 2009 werd ik landelijk voorzitter van de jonge socialisten en heb ik mijn 
politieke vleugels landelijk kunnen uitslaan, wat uitmondde in ontzettend 
bewogen en leerzame jaren. In 2012 werd ik gekozen als Tweede 
Kamerlid, een heel bijzonder moment om dit als 26-jarige mee te maken. 
Een leerzame periode waarin ik me heb ingezet voor goed onderwijs. 
Achteraf ben ik tevreden met de resultaten waar ik voor heb ingezet, zoals 
de invoering van de Ov-kaart voor het MBO.  
  
In 2018 heb ik me met volle overtuiging gekandideerd voor een 3e termijn 
in de Goudse gemeenteaard. Met twaalf jaar volksvertegenwoordiging aan 
ervaring op zak mocht ik een nieuwe fractie gaan leiden. En dit na een 
mooie en zichtbare campagne en waar de Goudse PvdA twee keer zo 
hoog scoorde als het landelijk gemiddelde in 2018. We knokken in Gouda 
voor betaalbaar wonen, toegankelijke voorzieningen een stad waar ieder-
een een kans krijgt om mee te doen. Knokken met resultaat, met een 
wethouder als Rogier Tetteroo die er graag de vaart in houdt met de volle 
overtuiging dat deze stad niet af is.  
  
Mijn politieke loopbaan vraagt ook veel van het thuisfront waar ik samen 
met vrouw van drie prachtige kinderen mag genieten. Het raadswerk heb 
ik nooit ervaren als een baan erbij (terwijl we dit wel zo hebben geregeld). 
Maar als een roeping die ik zo goed mogelijk heb gecombineerd met 
andere werkzaamheden.  
  
De komende jaren wil ik nog meer gaan inzetten voor het onderwijs. 
Recent ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht van Kind en 
Onderwijs Rotterdam, maar er zijn ook andere uitdagingen waar ik nu de 
tijd gewoon niet voor heb. En ruimte moet je maken.  
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Daarom heb ik besloten om mij niet te kandideren voor een 4e raads- 
periode. Ik heb alle vertrouwen in de huidige en nieuwe fractie en onze 
wethouder om door te gaan vanaf het punt waar we zijn gebleven.  
  
De commissie en het bestuur hebben goed werk afgeleverd en ook op de 
komende lijst zal ik mee gaan duwen vanaf een 10e plaats. Ik zal de 
Goudse PvdA blijven steunen waar dat kan, rood was ik, ben ik en blijf ik. 
Ik wil iedereen in Gouda enorm bedanken voor hun dagelijkse inzet voor 
de stad. Zij, mijn lokale helden, die elke dag Gouda zichtbaar, sterker en 
socialer maken.  
  
Groet, 
  
Mohammed Mohandis 
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Werk in uitvoering: het 
verkiezingsprogramma (slot) 
 

  
 
Door Frank van der Knaap 
 
Feestelijke ingebruikname van het pand. De leden van de PvdA 
Gouda hebben op 1 november massaal het lint doorgeknipt. 
 
Het is feest op het bouwterrein. Het lint is zojuist doorgeknipt. De 
biologische champagne en de vegetarische bitterballen gaan rond bij het 
toegestroomde publiek. Vanuit dit gebouw kunnen we straks de straat op 
en in gesprek gaan met de kiezers. We hebben een aansprekende en 
goed doortimmerde boodschap te vertellen, die een antwoord geeft op de 
maatschappelijke vraagstukken van onze stad. We kunnen vanuit dit 
bouwwerk de collegeonderhandelingen ingaan met een stevig pakket van 
wensen en eisen. Maar ook zijn er al enkele bruggen geslagen naar 

andere partijen, die een basis kunnen zijn voor een 
vruchtbare en duurzame samenwerking. Ook kunnen de 
wethouder en de fractie van hieruit de komende vier jaar 
hun bestuurswerk doen door.  
 
Het is niet zo dat het gebouw voor eens en altijd af is. We 
blijven ook de komende jaren goed luisteren naar de 
vragen en problemen van de inwoners van onze stad. 

Want als het nodig is, voeren we een verbouwing uit. Het gebouw is, om 
het maar zo te zeggen, niet in beton gegoten. 
 
Het is een goed bruikbaar gebouw uit de functionele school geworden. 
Sober en doelmatig. Frank Lloyd Wright zou er zeer over te spreken zijn. 
Maar als je goed kijkt, zie je hier en daar wel een paar invloeden uit de art 
deco. Logisch; een van de hoofdbewoners van het pand zou niet zonder 
kunnen. En kunst verheft, nietwaar? 
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Maar laten we nog heel even terugblikken. We geven nu voor derde keer 
een rondleiding over het bouwterrein waarop het gebouw van het nieuwe 
verkiezingsprogramma is verrezen. De eerste keer, het was nog voorjaar, 
waren we volop bezig met de basis. De ALV had het bouwteam kaders 
meegegeven voor het ontwerp. In de veel themabijeenkomsten en een-
op-een-gesprekken zijn die verder uitgewerkt. Er werd samenwerking 
gezocht met het bouwteam van GroenLinks, maar ook andere externe 
deskundigen werden volop betrokken. Met stevige sociaaldemocratische 
thema’s zoals wonen, gelijke kansen en lokale democratie werden het 
fundament gestort en de muren op getrokken. Maar uiteraard hebben we, 
naar de meest moderne inzichten, ook gezorgd voor een energiezuinig 
huis dat is opgetrokken uit gerecyclede materialen.  
 
De tweede rondleiding gaven we tegen het einde van de zomer. Van 
’bouwvak’ was nauwelijks sprake; er werd in de zomer volop doorgewerkt. 
Het gebouw stond er inmiddels en het pannenbier voor het bereiken van 
het hoogste punt was rondgegaan. Tijd voor de ramen, zodat 
we goed naar buiten, maar vooral ook van buiten naar binnen 
kunnen kijken. En tijd voor het trekken van leidingen, zodat alle 
ruimte verbonden zijn en we integraal kunnen werken. Immers, 
wonen hangt samen met ruimte en verkeer, maar ook met een 
groene en veilige leefomgeving. En de nieuwe economie 
verbindt economie, sociaal beleid en duurzaamheid. 
Bovendien moet het gebouw een aansprekende plek zijn waar 
niet alleen starters en ouderen, maar ook daklozen, arbeidsmigranten, 
statushouders onderdak vinden. En een plek waar ook de LHBTIQ+-
gemeenschap zich thuis en geaccepteerd voelt. 

 
Maar het gebouw is collectief bezit; het is van de leden. 
Dus is het ook logisch dat het laatste woord aan hen is. 
Sinds de vorige rondleiding zijn er nog twee leden-
vergaderingen geweest. Eerst op 4 oktober geweest. 
Daar is het bouwwerk gepresenteerd en is stevig 
gediscussieerd over een aantal onderdelen van het 
gebouw. Het bouwteam heeft goed naar de suggesties 
geluisterd en is ermee aan de slag gegaan. Een heel 

groot deel van de suggesties hebben zij kunnen verwerken. Daarna is op 
13 oktober de brochure gemaakt en aan de leden gestuurd.  
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Dat heeft geleid tot een aantal amendementen; voorstellen om de laatste 
puntjes op de spreekwoordelijke “i” te zetten. Natuurlijk vond het bouw-
team iets van de amendementen. Want hoewel veel amendementen een 
hele goede aanvulling waren op het gebouw, waren er ook voorstellen die 
minder goed in het gebouw pasten. Maar het laatste woord is niet aan het 
bouwteam, maar aan de leden. 
 
En zo kwam de laatste ledenvergadering; de avond van 1 november. Het 
moment waarop de leden ‘ja’ of ‘nee’ mochten zeggen tegen het gebouw 
en tegen de amendementen. Er waren 27 voorstellen ingediend om het 
gebouw nog een klein beetje aan te passen. Daarvan zijn 16 voorstellen 
aangenomen en 11 verworpen. Dat liep vrijwel gelijk op met de adviezen 
van het bouwteam. Maar minstens zo belangrijk is dat er een paar mooie 
discussies werden gevoerd, waardoor meer inzicht ontstond in de pro’s en 
contra’s van de voorstellen. Zo hebben we met elkaar een nog beter 
gebouw kunnen opleveren. De leden hebben nagenoeg unaniem 
ingestemd met het verkiezingsprogramma. De aangenomen amende-
menten zijn in het verkiezingsprogramma opgenomen en daarmee is het 
bouwwerk definitief geworden.  
 
Daarom staan we hier bij de feestelijke opening van het gebouw in de tuin. 
En dat is wel een serieuze tuin geworden, want zoals het hoort bij nieuw-
bouw, is meer dan 15% van de oppervlakte openbaar toegankelijk groen.  
 
Wij van het bouwteam beginnen onze spullen op te ruimen. De cement-
molen kan weer de garage in. De hamers en spijkers terug in de 
gereedschapskist. De potten verf die over zijn, mogen terug naar de 
winkel. En de bouwhelmen kunnen af. Gek, je raakt na al die 
maanden toch een beetje aan zo’n ding gehecht. 
 
We hebben nog twee klusjes te doen. Eerst maken we het 
verkiezingsprogramma nog netjes op, zodat het kan worden 
ingezet voor de manier waarop we het willen gebruiken. 
Bijvoorbeeld voor publicatie op onze website.  
 
En we halen de belangrijkste punten uit het programma voor 
ons strijdplan. Dat is de flyer waarmee we straks echt de 
straat mee op gaan.  



 

17 
 

Want laten we ons gebouw ook relativeren: hoe belangrijk het 
verkiezingsprogramma ook is, in deze tijden van korte nieuwsflitsen en 
soundbites zijn er maar weinig mensen die een verkiezingsprogramma 
van a tot en met z gaan spellen. Maar dan ligt het wel een stevige basis 
onder het strijdplan. Een gebouw dat staat als een huis. Het was ons een 
genoegen om eraan te werken.  
 
Op naar de volgende klus! 
 
 
Het bouwteam (Peter, Sophie, Peter en Frank)  
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Rosa Luxemburg 

  
 
Door Peter van Diesen 
 
In deze Gouds Rood een bijdrage over Rosa Luxemburg, naar mijn 
bescheiden mening één van de belangrijkste en invloedrijkste 
socialisten die ooit geleefd heeft.  
 
Rose Luxemburg werd geboren op 5 maart 1871 in een Joodse familie in 
de stad Zamosc. Deze stad ligt nu in zuidoost-Polen, maar was ten tijde 
van Rosa’s geboorte Russisch grondgebied. Op jonge leeftijd verhuisde 
de familie naar Warschau. Haar vader was middenstander en kon het zich 
veroorloven Rosa een gymnasiale opleiding te laten volgen, hetgeen in 
die tijd zeer opmerkelijk was voor Joodse kinderen. Zij ontpopte zich als 
een talenwonder en sprak naast het Pools (haar voertaal thuis) ook 
Russisch en Duits; later leerde zij ook vloeiend Frans. Sinds Rosa op haar 
vijfde een hardnekkige infectie in haar heup kreeg, liep zij de rest van haar 
leven enigszins mank.  
 
Al op jonge leeftijd raakte Rosa betrokken bij de ondergrondse beweging 
die streefde naar een onafhankelijk Polen, mogelijk via haar vader die 
clandestien wapens leverde aan het Poolse verzet. Naar verluidt werd zij 
reeds op vijftienjarige leeftijd lid van de illegale Poolse socialistische partij. 
Omdat zij gezocht werd door de politie van de tsaar, zag zij zich 
gedwongen om onder te duiken. In 1889 week Rosa uit naar Zwitserland, 
waar zij aan de universiteit van Zürich Geschiedenis en Politieke Weten-
schappen studeerde. Zij bleef daarnaast ook actief in de internationale 
marxistische beweging. Ze schreef een groot aantal artikelen en boeken, 
waarvan er vele betrekking hadden op de democratisering van Rusland en 
de onafhankelijkheid van Polen (die overigens pas in 1918, kort vóór de 
dood van Rosa, gerealiseerd zou worden). Overigens was zij het met 
Lenin eens dat de proletarische revolutie het meest waarschijnlijk was in 
Duitsland, het op dat moment sterkst geïndustrialiseerde land ter wereld.  
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Om die reden verhuisde Rosa in 1897 naar Duitsland; zij ging een 
huwelijk aan met een Duitse vriend, niet uit liefde, maar om het Duitse 
staatsburgerschap te verwerven. Toen de vereiste termijn van vijf jaar 
verstreken was, scheidden zij, maar Rosa bleef in Berlijn wonen. Ze werd 
een prominent lid van de vrouwenafdeling van de Duitse socialistische 
partij (SPD) en zette zich in voor vrouwenemancipatie, voor emancipatie 
van minderheden en van het plattelandsproletariaat. In 1913 was zij 
betrokken bij de oprichting van de “Spartakistenbond”, een radicaal-
socialistische stroming (genoemd naar de slaaf Spartacus, die in de 
periode 73-71 voor Christus een opstand van Romeinse slaven en 
gladiatoren leidde). Daar ontmoette zij ook Karl Liebknecht, die jarenlang 
haar zielsverwant was. De Spartakistenbond is later uitgegroeid tot de 
Duitse communistische partij.  
 
De periode vóór 1914 kende grote, fundamentele discussies in het 
internationale socialisme. Volgens een meerderheid, waar ook Rosa 
Luxemburg toe behoorde, kon een rechtvaardige samenleving uitsluitend 
tot stand komen als het proletariaat de productiefactoren in eigen hand 
zou nemen. Zij verzette zich dan ook tegen de revisionistische stroming, 
die van mening was dat verbetering van het lot van de arbeiders mogelijk 
was binnen de kapitalistische machtsverhoudingen. Zij wees echter iedere 
vorm van dictatuur af. Tekenend voor haar opstelling was het feit dat zij op 
een socialistisch congres een bepaalde visie verkondigde, maar toen een 
Russische afgevaardigde een andere visie verwoordde, was het Rosa 
Luxemburg zelf die zijn tegenwerpingen in het Duits vertaalde voor 
degenen die geen Russisch verstonden.  
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Rosa Luxemburg verzette zich sterk tegen het Duitse militarisme en was 
één van de voorvechters van de algemene arbeidersstaking in de hoop 
dat daarmee een oorlog tussen de Europese grondmachten kon worden 
voorkomen. De redenering, die destijds in alle grote socialistische partijen 
dominant was, was dat de proletariërs in alle landen veel meer met elkaar 
gemeen hadden dan met de heersende kapitalistische kringen in hun 
eigen land. Het was dan ook een grote frustratie van Rosa en Liebknecht 
dat de SPD bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog overstag ging en 
vóór de oorlogskredieten stemde. Zij bleef zich inzetten voor solidariteit 
binnen de internationale socialistische beweging en tegen de oorlog, die 
zij beschouwde als het zinloos afslachten van arbeiders ten gunste van de 
kapitalistische zaak. Ze werd dan ook door het Duitse regime als staatsge-
vaarlijk beschouwd en werd in 1916, samen met onder meer Liebknecht, 
gearresteerd.  
 
Rosa Luxemburg is op een bittere manier aan haar einde gekomen. Na de 
Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog heerste in Duitsland een 
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verwarde politieke situatie. Welswaar werden zij en Liebknecht vrijgelaten 
door het nieuwe Duitse bewind, waarin de gematigde sociaaldemocratie 
de dominante stroming was, maar de macht werd betwist door verschillen-
de gewapende groeperingen waarvan de meeste bestonden uit rechts-
nationalistische ex-militairen die de nederlaag in de oorlog aan de sociaal-
democraten toeschreven. Op 15 januari 1919 werden Rosa Luxemburg en 
Karl Liebknecht door één van deze groeperingen gevangen (naar verluidt 
met stilzwijgende instemming van de sociaaldemocratische regering die 
de radicaal-linkse stroming als een gevaar beschouwde). Beiden werden 
vermoord; het lichaam van Rosa werd in een kanaal geworpen waar het 
pas vier maanden later gevonden werd. De eenheid die voor de moord 
verantwoordelijk was, werd later opgenomen in Hitler’s Sturmabteilung 
(SA).  
 
De leer van Rosa Luxemburg (als dat het juiste woord is) is niet eenvoudig 
samen te vatten. Zij geloofde sterk in maatschappelijke rechtvaardigheid, 
te bewerkstelligen door de emancipatie van de proletarische arbeiders-
klasse. Zij verzette zich echter tegen iedere vorm van dictatuur en was 
voorstander van algemene verkiezingen, vrije meningsuiting en vrije pers. 
Eén van haar meest bekende uitspraken is dan ook “Vrijheid voor de 
leden van één partij is geen vrijheid.  
 
Vrijheid is altijd en exclusief vrijheid voor degene die anders denkt” 
(“Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden”). Hoewel latere 
Oost-Europese leiders, met inbegrip van de Duitse Democratische 
Republiek, aanspraak hebben gemaakt op Rosa’s erfenis, moesten zij 
altijd selectief met de citaten omgaan. Ook de Oktoberrevolutie in 
Rusland, die de vorming van de USSR inleidde, werd door Rosa 
veroordeeld, omdat het socialisme in haar visie internationaal dient te zijn 
en niet in één land kan worden gerealiseerd.  
 
Als ik vandaag aan Rosa Luxemburg denk, zie ik een vrouw met een groot 
rechtvaardigheidsgevoel. Haar hele leven heeft zij zich ingezet voor 
verbetering van de ellendige omstandigheden waarin grote groepen van 
de samenleving, zowel binnen als buiten Duitsland, moesten leven. Zij 
streed onvermoeibaar tegen de uitwassen van het kapitalisme en voor de 
emancipatie van gediscrimineerde groeperingen.  
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Zij aarzelde niet de degens te kruisen met iedereen die deze doelstellin-
gen bedreigde en de dialoog aan te gaan met andersdenkenden, maar 
altijd met respect voor de anderen in de wens samen tot de waarheid te 
komen, niet om anderen te onderdrukken. Maatschappelijke rechtvaardig-
heid, vrede en solidariteit zijn de kernbegrippen waarin haar doelstellingen 
kunnen worden samengevat. En wie zal ontkennen dat de behoefte 
daaraan nu even groot is als een ruime eeuw geleden? 
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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      06-50589622 
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 


