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Dit  is  geen  grap! 
Kort nieuws 

Maandag  16  januari  is  er  een  forum‐
vergadering  over  de  skatebaanverlich‐ting. 
Daarin  wordt  een  motie  van  SP  en  CDA 
behandeld. Daarin  staat dat de  gemeente  in 
samenwerking met lokale ondernemers en de 
skatebaanjeugd  zelf  verlichting  aanbrengt 
voor skatebaan “De Canyon” in Leesten.  

   
De gemeente is van plan om cliënten van Het 
Plein  te  dwingen  tot  het  leveren  van  een 
“tegenprestatie  naar  vermogen”.  Deze 
maatregel  is een  initiatief  van de  gemeente. 
Daartoe is het bestuur van Het Plein gevraagd 
om een nadere uitwerking te formuleren. Dat 
is  raar,  want  Het  Plein  is  een  uitvoerend 
orgaan  terwijl  beleid  door  de  raad  moet 
worden  vastgelegd.  Vreemd  is  ook  dat  de 
plicht  tot  tegenprestatie niet dwingend door 
het  Rijk  wordt  opgelegd,  maar  desondanks 
door de  gemeente met beide handen wordt 
aangegrepen. 

   
Het  Plein  heeft  onlangs  besloten  om  haar 
cliënten niet langer een uitkeringsspeci‐ficatie 
te  verstrekken.  Dat  is  bijzonder  onhandig 
voor de  cliënten,  vooral  indien  zij naast  een 
uitkering  variabele  inkom‐sten  uit  arbeid 
hebben, bijvoorbeeld als zij een paar uur voor 
een uitzendbureau werken. De SP zal hierover 
vragen  stellen  in  de  raad,  omdat wij  vinden 
dat Het  Plein met  deze werkwijze  ernstig  in 
gebreke blijft. 

  
Het  hoofd  van  personeelszaken  van  SW‐
bedrijf  Delta  heeft  op  kosten  van  de 
belastingbetaler  en  in  werktijd  een 
managementtraining  gevolgd  à  €14.000,=. 
Daarna  heeft  zij  een  nieuwe  positie  buiten 
Delta aanvaard. De  SP  is  van mening dat dit 
een  grove  verspilling  van  gemeenschapsgeld 
is. 
 
 

 
Bovenstaand  “plaatje”  komt  uit 
een  presentatie  van  het 
Regionaal  Overleg  Noordelijke 
Aftakking (RONA). En nee, het  is 
geen grap! 
 
Volgens  dit  plaatje  zal  er  meer 
subsidie  worden  verstrekt  voor 
het  dagelijkse  goederenvervoer 
via  de  noordelijke  aftakking  dan 
de vervoerder  zelf bijdraagt. Het 
verschil (dagelijks ruim € 18.000,=) 
is voor rekening van de belasting‐
betaler.  
In deze presentatie staat ook een 
aantal  punten  m.b.t.  wat  de 
aanwonenden aan de spoorlijn te 
wachten  staat.  Hier  worden  ze 
voor u opgesomd: 
 

 Niet meer slapen; grotere 
kans op lichamelijke 
klachten; 

 Trillingen van de zwaarste 
categorie; geluidsoverlast; 

 Geluidschermen die door 
vele perforaties niet werken 
en geluid verleggen; 

 
 Veilig verklaarde sporen 

vastgesteld op basis van 
incomplete gegevens;  

 Spoor dat niet voldoet aan de 
wetgeving;  

 Spoorbomen vaker gesloten, 
minder bereikbaarheid 
(hulpdiensten); 

 Meer gevaarlijke stoffen; 
 Vervoerders met veroordelingen;  
 Materieel met technische 

gebreken;  
 Duitsland is niet klaar;  
 Noodzaak weegt niet op tegen 

kosten en schade;  
 Geen rampenplan; 
 Geen duurzame oplossing. 
 
Bij de alternatieve route via Zevenaar 
wordt  alleen  vermeld  dat  deze  een 
miljoen duurder is. 
 

ProRail  verzorgt  op  28  februari  een 
presentatie  in  het  gemeentehuis  van 
Zutphen.  Deze  is  openbaar.  De  SP‐
fractie  is  vertegenwoordigd,  en  alle 
leden worden hierbij  uitgenodigd om 
daarbij aanwezig te zijn. 



Gebarsten grammofoonplaat 
Wat een prachtig beeld: Beatrix en Màxima vergezeld door in het zwart getooide studentes, in lange gewaden 
en  met  een  loshangende  hoofddoek,  in  prachtige  kleuren  schrijdend  door  een  enorme  moskee,  de  ogen 
welhaast devoot naar boven gericht – naar het  leek  in  slow motion. Een  sensueel beeld ook. Het deed een 
beetje denken aan een scène uit Gone with the wind, met Vivien Leigh als Scarlett O’Hara. Maar dan  in kleur. 
Wel  jammer dat die gebarsten grammofoonplaat uit Limburg weer eens meende hieraan afbreuk  te moeten 
doen.  Populisten  –  in  deze  context  een  eufemisme  voor  nationalisten  –  zijn  van  alle  tijden. De  vermeende 
reactie van de vorstin – wat een onzin – is dan ook het enige gepaste antwoord op de uitspraken van Wilders. Ik 
zou zelfs eraan willen toevoegen: wat een gevaarlijke onzin. Hier volgt een kleine bloemlezing van alle tijden. 
 

 Zwitserland,  15  mei  1937.  Het 
neutraal  geachte  land  schrijft  ge‐
schiedenis  door  per  referendum 
een  door  het  Nationaal  Front 
ingediende wet  aan  te nemen die 
het  sjechten,  dat  is  het  ritueel 
slachten van dieren (door joden) te 
verbieden.  Daarmee  liep  het  land 
zelfs  voorop,  want  zelfs  in 
Duitsland  had  men  dit  nog  niet 
bedacht.  In  die  tijd  was  er  een 
enorme  volksverhuizing  op  gang 
gekomen,  van  joden  die  naar  het 
westen en naar Zwitserland vlucht‐
ten  vanwege  de  pogroms  in  het 
oosten  (Stalin) en de vervolgingen 
en  de  treitercampagnes  in  Mid‐
den‐Europa. Formeel werd in Zwit‐
serland  het  verbod  uitgevaardigd 
vanwege  het  welzijn  van  de  te 
slachten  dieren,  maar  ook  in 
Zwitserland gedijde een sterk anti‐
semitisme. Het verbod was op zijn 
minst  ook  een  middel  om  de 
rechten  van  toegestroomde  joden 
in te dammen. 
 

Nederland,  anno  2012.  Er  is  een 
wet  door  de  tweede  en  eerste 
kamer aangenomen die het ritueel 
slachten verbiedt. Als reden wordt 
opgegeven:  het  welzijn  van  het 
dier tijdens het slachten.   Wellicht 
is de wet met de allerbeste bedoe‐
lingen  ingediend.  Toch  blijft  het 
verbazingwekkend om  te zien met 
welke  –  voor  Haagse  begrippen 
verbijsterende – snelheid   die wet 
(in  minder  dan  een  jaar)  is 
aangenomen.  Over  plofkippen, 
eieren en varkensflats wordt al 30 
jaar  gesoebat.  Met  als  enig 
resultaat dat een kippenei nu in 16 
variaties  in  de  schappen  ligt. 
Dieren in de grootschalige veeteelt 
zijn er nog even slecht aan toe als 
30  jaar  geleden:  varkens  worden 
duizenden kilometers vervoerd om 
er Parmaham van  te maken en de 
stallen zijn niet eens van een af‐ 

doende  brandbeveiliging  voorzien. 
Hoezo  dus  dierenwelzijn?  Het  lijkt 
erop dat deze wet ook een middel is 
om  de  rechten  van minderheden  – 
joden en moslims – in te dammen. 
 

Duitsland,  ruwweg  1930  tot  1945. 
Op  de  beruchte  Stürmer  posters 
worden  joden  afgeschilderd  als 
monsters met grote haakneuzen die 
in  de  ene  hand  een  enorme  buidel 
met bloedgeld houden, in de andere 
hand  een  (christen‐)  kind  dat  ten 
behoeve  van  de  pesach  geofferd 
wordt. Propaganda  in optima forma, 
en het werkte. Het gerucht was deel 
van  een  campagne  om  angst  te 
zaaien. Het  beschamende  vervolg  is 
inmiddels  geschiedenis.  Lessons 
learned?   Welnee, helemaal niet. 
 

Nederland,  anno  2012.  Na  de 
kopvoddentaks  en  andere  “frisse” 
uitlatingen  is  er  een  nieuw  diepte‐
punt  bereikt.  In  Limburg wordt  een 
PvdA‐statenlid  een  stuk  kotsend 
halalvlees  genoemd,  van  een  Turks 
varken.  Dat  ging  zelfs  mevrouw 
Stassen te ver. Haar collega werd uit 
de  PVV‐fractie  gezet.  Ondertussen 
roept  meneer  Wilders  dat  de 
hoofddoek  vrouwonderdrukkend  is. 
Het enige echte  tegengeluid hoorde 
ik  van  (vrouwelijke)  journalisten  in 
de  regio  waar  Beatrix  op  bezoek 
was.  Volgens  hen  is  de  doek  een 
eigen  keuze  van  die  vrouwen. 
Bovendien  studeren  er  daar  aan  de 
universiteiten  bijna  evenveel  vrou‐
wen  als mannen.  Er  is  nog wel  het 
een en ander  te  verbeteren. Ook  in 
Nederland,  waar  vrouwen  van  de 
SGP  geen  bestuurlijke  functies 
mogen vervullen. 
 

Majesteit,  Uw  verzuchting  was  mij 
uit het hart gegrepen. Mocht Neder‐
land toch nog een republiek worden, 
dan mag U wat mij betreft de eerste 
presidente worden. 
Piaf 
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Correspondentieadres: 
Weg naar Laren 68 
7203 HN Zutphen 
Telefoon  0575 510 547 
 

SP‐hulpdienst 
 

De  SP  Zutphen  –  Lochem  heeft  een 
eigen hulpdienst die u met raad en daad 
bijstaat  bij  allerlei  vragen  en  diensten. 
De hulpdienst  is  er  voor  leden  en niet‐
leden.  
Het telefoonnummer is 06 1741 6289. 
 

Redactie en reactie 
 

 
De  Tomatenkrant wordt  gemaakt  door 
Engbert  Gründemann,  Joost  Kahmann 
en  Wim  Musch  en  wordt  verspreid  in 
Zutphen en Lochem. 
 
 
Reageren?  Stuur  een  e‐mail  naar 
zutphen@sp.nl  
 

 


