
Roze zaterdag 2018
Gouda is jezelf zijn, leven in vrijheid en verdraagzaamheid





Voorwoord organisatie

Roze Zaterdag in Gouda. “Is dat nou nodig zo een kermis bij ons 
in de stad?” of “Is Gouda hier wel klaar voor?”. Het waren enkele 
vragen die direct na de bekendmaking van onze kandidaatstelling 
voor Roze Zaterdag voorbij kwamen. 

Aan de ene kant koestert Gouda haar imago van 
verdraagzaamheid, aan de andere kant is er de geschiedenis 
van de niet altijd even tolerante kerkgemeenschappen. De laatste 
50 jaar zijn hier ook de moslimtradities, waar homoseksualiteit 
nog altijd een groot taboe is, bijgekomen. Als organisatie denken 
wij dat Gouda juist door deze diversiteit klaar is voor Roze 
Zaterdag! Nee, niet als kermis. Als informatieve dag. Een dag van 
verbroedering. Een dag van feesten en vieren met elkaar. Laten 
zien dat we er zijn en dat we er zijn in grote diversiteit. Het is tijd 
om de vooroordelen weg te nemen. Laten zien dat Gouda er klaar 
voor is. Ook voor de homoseksuelen in de moslimgemeenschap 
is plek in Gouda. Gouda, een tolerante stad, voor iedereen, 
door iedereen, waar iedereen zichzelf mag zijn. Dat is waar 
de organisatie van Roze Zaterdag Gouda 2018 zich hard voor 
maakt.
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Voorwoord Burgemeester 

Gouda heeft een eeuwenlange traditie als stad waar iedereen 
welkom is en waar verschillende groepen met verschillende 
denkbeelden en levenshoudingen goed met elkaar kunnen 
samenleven. 

Gouda is de stad waar Desiderius Erasmus (1466-1536) kon 
opgroeien om uiteindelijk één van de belangrijkste grondleggers 
van het tolerante humanisme te worden. Erasmus leverde met 
zijn werk een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een 
verdraagzaam en vrijheidslievend Nederland.

Gouda is ook de stad waar Dirck Volkertsz Coornhert (1522-
1590), de bekende humanist en pleiter voor verdraagzaamheid en 
‘vrijheid van consciëntie’ (godsdienstvrijheid), zijn toevlucht zocht. 
Het Goudse stadsbestuur onderschreef zijn opvattingen en liet 
de vrijheid van godsdienst prominent afbeelden op een van de 
Goudse glazen.

Gouda is dé stad van tolerantie en verdraagzaamheid. Dat is 
altijd zo geweest en dat willen we zo houden. Deze kernwaarden 
zitten als het ware in het DNA van Gouda, maar de realiteit 

gebiedt ons te zeggen dat deze waarden telkenmale verdedigd 
en bevochten moeten worden.

Daarom kunnen we niet genoeg benadrukken dat in Gouda plaats 
is voor iedereen ongeacht ras, levensbeschouwing of seksuele 
geaardheid en waar iedereen mag zijn wie hij of zij is; of zoals 
het thema van roze zaterdag 2018 luidt:

 “Gouda is jezelf zijn, leven in vrijheid en 
verdraagzaamheid”.

Daarom ondersteunen wij met enthousiasme en volle overtuiging 
het initiatief Roze Zaterdag in 2018 in Gouda te laten 
plaatsvinden. 

We gaan er een prachtige, vrolijke en 
kleurrijke Roze Zaterdag van maken.
 
Milo Schoenmaker  
burgemeester gemeente Gouda
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Waarom Roze Zaterdag?

Laten we beginnen met wat cijfers. 70 procent van de LHBT’ers 
heeft ooit te maken gehad met negatieve reacties of agressie 
op zijn of haar homoseksuele gevoelens. Meer dan een op drie 
Nederlanders (35 procent) vindt het aanstootgevend als twee 
mannen elkaar in het openbaar kussen.

Een kwart van de scholieren neemt afstand als ze erachter komen 
dat een klasgenoot homoseksueel is. Transgenders zijn zeven keer 
zo vaak werkloos en veel oudere homo’s en lesbo’s gaan op latere 
leeftijd terug ‘in de kast’, omdat ze in een verzorgingshuis niet 
worden begrepen. 

Homomannen denken vijf maal vaker aan zelfmoord. Deze 
onthutsende cijfers verklaren de vele zelfmoordpogingen onder 
LHBT’ers: In Nederland denken homomannen zelfs vijfmaal vaker 
aan zelfmoord, lesbische vrouwen tweemaal zo vaak dan hun 
heteroseksegenoten. Van de homojongeren van 16 tot 25 jaar had 
50% (!) wel eens suïcidegedachten terwijl uit internationale studies 
blijkt dat gemiddeld 30% van de heterojongeren zelfmoord 
overweegt.

 
Deze cijfers tonen het belang van Roze Zaterdag. Acceptatie en 
integratie gaat niet vanzelf.  
 
Roze Zaterdag is het jaarlijkse evenement om de diversiteit in 
seksuele voorkeuren te laten zien, in telkens een andere stad. De 
bedoeling van deze roulering is om zo telkenmale weer in een 
andere stad de gemeente, de bevolking en de organisatie aldaar 
een roze impuls te geven.

Hiermee is Roze Zaterdag niet alleen landelijk, maar zeker ook 
regionaal, een zeer goede manier om een roze impuls aan een 
regio te geven en op deze manier de acceptatie in deze regio te 
vergroten.

Roze Zaterdag is en blijft van groot belang voor sociale 
acceptatie.  

*bron cijfers Movisie.
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Waarom kiezen voor Gouda?

De stad Gouda ligt in het stedelijk gebied de Randstad en is in 
inwonertal de 48e gemeente van Nederland en de 12e gemeente 
van Zuid-Holland. De gemeente telt ruim 71.000 inwoners op een 
grondgebied van ongeveer 17 km². Gouda heeft een regiofunctie 
binnen het Groene Hart, waar het qua inwoners de op één 
na grootste gemeente is. Gouda is dé stad van diversiteit en 
tolerantie. Onder de Goudse inwoners tellen wij 126 verschillende 
nationaliteiten. Gouda kent binnen haar stadsgrenzen veel 
kerkgemeenschappen. Alleen al binnen het Christelijk geloof kent 
Gouda meer dan 30 verschillende richtingen.

Gouda is door de geschiedenis heen altijd een tolerante stad 
geweest van leven in vrijheid en verdraagzaamheid. 

In de middeleeuwen konden door deze houding, voor een 
belangrijk deel beïnvloed door Erasmus, andersdenkenden 
als Dirck Volkertsz Coornhert zich in Gouda vestigen. Voor 
boekdrukkers was Gouda eveneens een aantrekkelijke stad door 
de vrijheid van drukpers.  

Nu de samenleving verhardt en wij voor nieuwe uitdagingen 
komen te staan, is het belangrijk terug te gaan naar deze basis. 
Naar de stad die bekend staat als stad waar iedereen welkom 
is en zichzelf mag zijn. In Gouda gaat diversiteit al eeuwen hand 
in hand. Deze kernwaarden dragen wij graag over naar heel 
Nederland. Gouda verbindt, Gouda kleurt, Gouda is jezelf zijn!
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Erelijst Gouda

Beste Binnenstad 2015-2017

Beste Warenmarkt 2015

Beste Bibliotheek 2015

Nominatie Beste Theater 2016 

2e bij Nationale Citymarketing Trofee 2014

2e bij Evenementenstad van het jaar 2015  

Beste speeltuin Zuid-Holland 2015 

Grootste antiek-& curiosamarkt op woensdagen juni t/m medio sept.

2015

2017
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Evenementen in gouda

• Eerste editie “The Passion” – 2011, 20.000 bezoekers en 1 miljoen televisiekijkers
• Landelijke intocht Sinterklaas – 2014, 25.000 bezoekers en 2,3 miljoen televisiekijkers
• Tour de France door Gouda – 2015, 30.000 bezoekers
• Goudse Keramiekdagen – jaarlijks, 25.000 bezoekers in 2 dagen
• Gouda Waterstad - jaarlijks, 20.000 bezoekers in 3 dagen
• Goudse IJsbaan – jaarlijks, 100.000 bezoekers in 4 weken
• Gouda bij Kaarslicht – jaarlijks, 25.000 bezoekers
• Oranjenacht – jaarlijks, 20.000 bezoekers
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Bestuur

• Cees van Treijen | Voorzitter | Begonnen als verpleegkundige in het Groene Hart ziekenhuis. Hierna tal van leidinggevende en 
managementfuncties uitgevoerd. De laatste jaren werkzaam als projectmanager/beleidsadviseur bij Zorgpartners Midden 
Holland. Als adviseur betrokken bij het opstellen van meerjaren beleidsplannen van stichtingen met aandachtsgebied voor 
kwaliteit in de zorg informatievoorziening en duurzaamheid. 

• Nick Faken | Marketing, communicatie en programmering | Mede-eigenaar Kruim en Koffiefabriek, freelance marketeer. 
• Tamara Rosenbach | Educatie | Binnen een gemeente werkzaam als sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid. Hierbinnen 

nauw betrokken bij de vormgeving van de Utrechtse regenboogagenda. 
• Jan Geerink | Secretaris, penningmeester, vrijwilligers | Ereburger van de stad Gouda. Jarenlang ervaring in sociaal cultureel werk, 

tevens oud bestuurslid COC Gouda/Rotterdam. 
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De diverse werkgroepen

• Marketing, communicatie en PR. | Het bevorderen van de naamsbekendheid van het Roze Jaar en Roze Zaterdag via de (social) 
media, tijdschriften, internet etc. etc.  | Het inzetten van campagne voor het vergroten van het draagvlak in de regio en het laten 
aansluiten van inwoners als ambassadeurs.   

• Financiën | Onder leiding van de penningmeester is deze werkgroep verantwoordelijk voor het totale financiële plaatje. Zij draagt 
zorg voor de werving van sponsors, fondsen en subsidies.  De werkgroep zal  na de toewijzing zorgdragen voor een sluitende 
begroting. 

• Programmering | Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse feesten in de stad, evenementen, 
culturele programmering, informatiemarkt etc.  

• Sport, cultuur en educatie | Deze werkgroep zorgt voor diverse activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie. Dit 
gedurende het Roze Jaar in het algemeen en de Roze Zaterdag in het bijzonder.  

• Openbare orde, veiligheid en logistiek | Deze werkgroep voert vooral overleg met de diverse overheden om samen in te kunnen 
staan voor een goede openbare orde en veiligheid in de stad. Zij brengt alle logistieke zaken rondom de activiteiten in kaart, stemt 
deze af met de betreffende overheidsinstanties en maakt daarover samen met hen duidelijke afspraken. 
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2018, Het roze jaar

Wanneer Gouda Roze Stad 2018 wordt, gaan er gedurende het 
hele jaar activiteiten plaatsvinden om de roze aandacht in de 
stad te hebben en te houden. Hierbij valt te denken aan Valentijn 
shopping, een roze kaasmarkt, Oranjenacht met een roze thema, 
een roze dag op de kermis, het stripboeken festival “strips op 
de markt” met het thema homoseksualiteit in strips, coming out 
dag en Rainbow Night Skate tijdens de Goudse ijsbaan. Overige 
evenementen waar we op in kunnen haken worden tijdig met 
de SOG en het DOE platform bespreken. Hierdoor zal de stad 
Gouda het gehele jaar 2018 een flinke roze impuls krijgen. Ook 
wordt er gedurende het roze jaar extra aandacht besteedt aan 
voorlichting op scholen. Daarnaast worden de scholen betrokken 
bij diverse activiteiten. Gezamenlijk met schoolbesturen worden 
diverse activiteiten georganiseerd voor en door leerlingen. Het 
hoogtepunt van de activiteiten zal liggen op Roze Zaterdag. 
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Begroting Roze Zaterdag

Een Roze Zaterdag organiseren kost geld. Daar zijn we ons als 
toekomstig onafhankelijke stichting terdege van bewust. Tijdens 
onze draagvlakmeting is de bereidwilligheid tot financiële steun 
dan ook een belangrijke graadmeter geweest. Zowel de meeste 
politieke partijen in Gouda alsook de provincie Zuid-Holland 
hebben zich vierkant achter Roze Zaterdag 2018 in Gouda 
geschaard. In het bestuur hebben ervaren mensen zitting genomen 
uit allerlei geledingen en is het beheer in goede handen. 
Omdat we veel relaties hebben in de lokale/regionale (homo)
gemeenschap en daarbuiten, gaan we ervan uit dat we via 
verschillende wegen sponsoring en subsidies zullen binnenhalen. De 
eerste stappen hiertoe zijn al genomen. Verder zijn we in Gouda in 
staat om een evenement te organiseren. Zoals u heeft kunnen lezen 
op pagina 10. Voor de activiteiten gaan wij samenwerkingen 
aan met partijen welke hun sporen in organisatie in Gouda reeds 
verdiend hebben. Zodra de toewijzing definitief is, wordt een 
sluitende begroting opgesteld aan de hand van het definitieve 
programma.
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Concept programma

• Oecumenische dienst. De dienst krijgt een open en modern karakter in de stijl van de in Gouda ontstane “The Passion”.
• Pridewalk. Ook dit jaar ontbreekt de pridewalk niet. Met de pridewalk willen we verbinden. LHBT, moslim, christen, licht, getint of 

donker. Samen zijn we trots.
• Informatiemarkt met de St. Jan als middelpunt.
• Eindfeest op de markt. Een feest voor iedereen. Dit komt terug in de nationale en regionale artiesten die wij voor ogen hebben. Wij 

proberen diverse muziekgenres aan te bieden, zoals Pop, Nederlandstalig, Gayhits, 80’s / 90’s en Dance.
• Op het stationsplein heet het ontvangstcomité de bezoekers die gebruik maken van het openbaar vervoer van harte welkom. Hier zijn 

vrijwilligers van de organisatie aanwezig met een informatiestand en delen zij programmaboekjes uit. 
• Gedurende de dag zijn er diverse kleinere activiteiten die verder ingevuld moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan een 

speciale tentoonstelling in het museum, rondleidingen in het Oude Stadhuys, lezingen in de Chocoladefabriek, kunst in het Cultuurhuis, 
trouwen voor 1 dag en “kom uit de kast” selfie.

• Gedurende de roze week presenteren wij een cultureel programma met bijvoorbeeld een theateravond, pink cinema, pink shopping en 
een roze boekenweek. Op deze manier bieden wij een afwisselend programma.

• De roze week wordt afgesloten met een roze voetbal toernooi.
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Oecumenische dienst

Traditiegetrouw begint Roze Zaterdag Gouda met 
een oecumenische dienst. De dienst krijgt een open en 
laagdrempelig karakter. De dienst laten wij plaatsvinden in 
de stijl van “The Passion” welke in Gouda is ontstaan. Een live 

band zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Pridewalk

De pridewalk is bedoeld om te vieren en zichtbaarheid te 
vergroten. We nodigen alle “minderheden” uit om zich aan 
te sluiten en wandelen voor respect en zichtbaarheid. Zo zal 
de minderheid veranderen in een gekleurde meerderheid. 
Samen kleuren we de stad in diversiteit. Vooralsnog gaan 
wij uit van de route die bekend is van de jaarlijkse Goudse 
Sinterklaas intocht. De route zal in elk geval door de 
historische binnenstad van Gouda gaan. De definitieve route 
wordt in een later stadium bepaald. De pride zal eindigen 
op de Markt. Aansluitend zal de burgemeester de officiële 
opening voor zijn rekening nemen op het hoofdpodium.
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Informatiemarkt

Er wordt plaats geboden aan maximaal 50 kramen. 
Deze worden in een marktlint rond de St. Jan gesitueerd. 
Deze locatie biedt een gezellige beslotenheid en is goed 
toegankelijk vanaf de Markt en het Goudse winkelgebied.

Diversiteitsconcert

Midden in de stad, op het plein met het Oude Stadhuys roze 
gekleurd, sluiten wij Roze Zaterdag Gouda af met een groot 
feest. Ook tijdens het slotfeest willen wij verbinden en kleuren 
in diversiteit. Dit zal in het programma naar voren komen 
door de selectie van artiesten welke begin 2018 bekend 
worden gemaakt.

Het slotfeest gaan wij in samenwerking met Grand Canyon 
organiseren. Zij organiseren o.a. de jaarlijkse Oranjenacht in 
Gouda.
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Overige activiteiten

• Trouwen voor 1 dag
• Tentoonstelling in Verzetsmuseum
• Concert in de Museum tuin
• Lezingen in de Chocoladefabriek
• Diverse workshops in Cultuurhuis Garenspinnerij
• Diverse debatten en lezingen
• Kom letterlijk uit de kast (selfie kast)
• Laat je prikken, symbolische bloeddonatie als protest tegen de beperkingen voor LHBT’ers
• Vaccinatie mogelijkheid i.s.m. GGD Hollands Midden
• Diverse afterparty’s 
• Verder vinden er diverse specifieke activiteiten plaats zoals een vrouwenfeest en transgender café
• Kinderopvang
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Culturele roze week

Voorlopig programma:
• Roze boekenweek i.s.m. Bibliotheek Gouda
• Dinsdag – roze theater avond in Goudse Schouwburg
• Woensdag – roze bioscoop avond in Cinema Gouda
• Donderdag – pink shopping in de Goudse binnenstad
• Vrijdag – kick-off Roze Zaterdag Gouda in So What?
• Informatie/lespakket op middelbare scholen in Gouda
• Tentoonstelling(en) in de Goudse musea
• Vanuit het gemeentearchief proberen wij een tentoonstelling op 

te zetten “tolerantie in Gouda door de jaren heen”.
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Voetbal toernooi

• Gelijktijdig met Roze Zaterdag vindt in 2018 het WK voetbal in Rusland plaats. Om hierop aan te sluiten, sluiten wij de  
Roze Week af met een voetbal toernooi. Zoals bekend zijn de leefomstandigheden voor LHBT’ers in Rusland de laatste jaren verslech-
terd. In 2013 is een wet aangenomen die “propaganda van niet-traditionele relaties” onder minderjarigen strafbaar stelt. In de prak-
tijk betekent dit dat het praten over homoseksualiteit waar jongeren bij zijn, of het dragen van uiterlijke kenmerken die verwijzen naar 
de LHBT-gemeenschap (zoals de regenboogvlag) strafbaar is. Om hier aandacht aan te besteden, leggen wij een link naar de WK 
voetbal van 2018.  
 

• Roze Zaterdag en het WK voetbal 2018? 
Mocht het Nederlands Elftal een wedstrijd spelen tijdens Roze Zaterdag 2018, dan zorgen wij dat wij hier tijdens het programma 
rekening mee houden. Wij gaan direct zodra dit bekend is met de gemeente Gouda en de Goudse horeca in overleg hoe wij dit 
gezamenlijk het beste op kunnen lossen. Uiteraard zijn sfeer, integratie, maar zeker ook veiligheid onze belangrijkste punten.
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Jong & oud

Jong
Wij zijn van mening dat de basis van tolerantie en informatie 
ligt bij de jeugd. Vandaar ook dat wij het onderwijs graag 
betrekken bij Roze Zaterdag. In de eerste plaats zullen wij dit 
doen door tijdens de culturele week voorafgaand aan Roze 
Zaterdag de scholen te bezoeken om voorlichting te geven. Wat 
is Roze Zaterdag? Wat is het doel? Waarom is dit nodig? Maar 
ook een workshop behoort tot de mogelijkheden. De voorlichting 
op scholen zal gegeven worden in samenwerking met GGD 
Hollands Midden. Daarnaast wordt het onderwijs betrokken bij 
het programma. Hierover gaan wij gedetailleerd in gesprek 
na de eventuele toewijzing. Te denken valt o.a. aan een junior 
pridewalk.

Oud
Uiteraard hebben wij de vrijheid van vandaag te danken aan 
de generaties voor ons. Daarom willen wij ook de ouderen van 
nu niet vergeten. Zodra de toewijzing een feit is, leggen wij 
contact met diverse organisaties die zich richten op de roze 
ouderen. Samen met hun geven wij de ouderen een mooie plek 
in ons programma zodat ze door ons in het zonnetje worden 
gezet.
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Bereikbaarheid

Gouda ligt centraal in de Randstad en is goed bereikbaar via o.a. 
de A12 en het Centraal Station ligt op 5 minuten lopen van het 
oude stadshart.

Met de auto 
Gouda is met de auto goed bereikbaar via o.a. de A12 (Utrecht - 
Gouda - Den Haag) en A20 (Rotterdam - Gouda).

Met de trein 
Gouda is uitstekend per trein bereikbaar. Er zijn goede 
treinverbindingen van en naar o.a. Den Haag, Zoetermeer, 
Rotterdam, Alphen a/d Rijn, Schiphol, Amsterdam, Woerden en 
Utrecht. 

Met de bus 
Het busvervoer in Gouda wordt verzorgd door Arriva Openbaar 
Vervoer. Informatie: www.arriva.nl
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Parkeren

Gouda beschikt over een ruime hoeveelheid 
parkeerplaatsen in en rond het centrum.
 
Q-park Nieuwe Markt – 400 plaatsen 
Q-park Bolwerk – 337 plaatsen 
Stationsgarage Gouda – 320 plaatsen 
Klein Amerika – 265 plaatsen 
Schouwburgplein – 165 plaatsen 
Vossenburchkade – 150 plaatsen 

Daarnaast wordt er buiten het centrum een groot 
parkeerterrein ingericht. Vanaf hier zorgt een 
pendeldienst voor vervoer van en naar het centrum.

Overnachten in Gouda

• Best Western Gouda  
(officiële partner hotel Roze Zaterdag Gouda, 101 kamers)

• Campanile Hotel Gouda (78 kamers)
• Tulip-in Bodegraven (64 kamers)
• Van der Valk Nieuwerkerk (102 kamers)
• Best Western Woerden (64 kamers)
• Landal Greenparks Reeuwijk (271 lodges)
• Camping Streefland (Haastrecht)
• Camping De Mulderije (Hekendorp)
• Camping De Boogaard (Hekendorp)
• Recreatiepark De Kooij (Stolwijk)
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Comité van aanbeveling

• Dhr. Milo Schoenmaker | burgemeester gemeente Gouda
• Mevr. Hilde Niezen | Wethouder gemeente Gouda
• Mevr. Daphne Bergman | Wethouder gemeente Gouda
• Dhr. Rajiv Girwar | stadsmarketeer Gouda
• Dhr. Ronald van Rossum | centrummanager Gouda
• Mevr. Nel Oskam | directeur Schouwburg Gouda en  

Cinema Gouda
• Mevr. Nan van Schendel | directeur Bibliotheek Gouda
• Dhr. Hugo van den Hoek Ostende | directeur Kunstpunt Gouda
• Dhr. Rik Dijkgraaf | Oude Stadhuys
• Dhr. Arjen van Wijngaarden | directeur Verzetsmuseum Gouda

• Dhr. Martin Frank | voorzitter COC Rotterdam e.o.
• Mevr. Eef Holman  | adv. gezondheidsbevordering GGD
• Dhr. Remko vd Hammen | Eigenaar Organisatieburo Grand 

Canyon
• Mevr. Tanja van Veen | sales manager, Best Western Hotel 

Gouda/Woerden
• Mevr. Hind Laroussi | zangeres, deelname Eurovisie 

Songfestival 2008, bekend van Idols
• Miss Tiffany Deelight | Miss Travestie 2015
• Dhr. David van Veen | Dominee De Ark (PKN)
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partners

• Gemeente Gouda 
• Provincie Zuid-Holland
• Grand Canyon
• Oude Stadhuys
• Best Western Gouda
• COC Rotterdam eo. 
• GGD Hollands Midden 
• Samenwerkende Ondernemers Gouda
• Cinema Gouda
• Goudse Schouwburg
• Cultuurhuis Garenspinnerij 

 

• Bibliotheek Gouda 
• Museum Gouda 
• Verzetsmuseum Gouda
• So What?
• Koffiefabriek Gouda
• Kruim - Eten & Drinken in de Chocoladefabriek
• Ziet-u-wel optiek
• Gouda Webdesign
• Gouda Roze
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Colofon

• Redactie: Michael Sterk & Nard Colijn
• Lay-out: Nick Faken
• Fotografie: Astrid Sterk - Fotostudio Sterk
• Teksten: Bestuur organisatie Roze Zaterdag Gouda.
• Drukwerk: Conpris, Het Gouds Printhuis

Contact

Voor nadere informatie over dit bidbook, sponsoring en onze organisatie, 
kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Cees van Treijen
06 - 28 344 127
voorzitter@rozejaargouda.nl
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