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ROOD Zutphen timmert aan de weg 
‘Nu een langere aanloop, straks een verre sprong’ 
Zutphen. Op 21 juni besprak de raad van Zutphen het SP-voorstel waarin stond dat Bouw & Woningtoezicht een kijkje moet 
gaan nemen bij de panden van huisjesmelker Kloppers. De publieke tribune zat vol met leden uit het actiecomité ‘STOP de 
huisjesmelker NU!’ dat al twee jaar lang door netjes vragen en actievoeren een einde wil maken aan de wantoestanden in de 
Klopperspanden. De raad vond de klachten schrijnend en de wethouder gaf aan er mee aan de slag te gaan.  

Ellis Müller, woordvoerder van ROOD 
Zutphen, vertelde de raadsleden waarom 
de SP-fractie met het voorstel kwam. 
“Wie een kijkje neemt achter de hoge 
muren van koninkrijk Kloppers treft daar 
doffe ellende aan,” betoogde zij. De 
bewoners proberen al jaren hun 
woningen veiliger te krijgen. Dat mag niet 
baten omdat Kloppers de misstanden 
blijft ontkennen. Omdat de bewoners en 
hun huisbaas nu in een impasse zijn 
beland, wil de SP Bouw & Woningtoezicht 
een kijkje laten nemen bij de panden van 
Kloppers. De motie van de SP werd echter 
nog niet in stemming gebracht. De raad 
vond dat de bewoners van de 
Klopperspanden de reguliere weg 
nogmaals moesten bewandelen, en stelde 
voor dat zij de klachten gebundeld in 
zouden leveren. “Als er aanleiding is op te 
treden dan zullen we dat zeker niet 
nalaten,” aldus wethouder La Rose, 
“desnoods passen we bestuursdwang 
toe.” Met die toezegging kon de SP fractie 
de motie aanhouden. 

“De motie is wel noodzakelijk” aldus Lilian 
Steenvoort, de SP-fractievoorzitter. Ellis 
Müller: “Sommige bewoners van de 
Klopperspanden zijn bang om mee te 
werken omdat hun huisbaas hen flink kan 
intimideren. 

Daarom blijft deze motie noodzakelijk, en 
we zullen er alles aan doen om hem vroeg 
of laat door de raad geloodst te krijgen.” 
De bewoners die wel uit de anonimiteit 
durven te treden kunnen rekenen op 
snelle verbetering, door de toezegging van 
de wethouder. ROOD roept de andere 
bewoners op ook moedig te zijn. “Samen 
staan we immers veel sterker. Eén 
bewoner kan geïntimideerd worden door 
zijn huisbaas. Een paar misschien ook. 
Maar een hele groep laat niet over zich 
heen lopen door een huisjesmelker,” 
aldus Ellis Müller. 
  
Ellis hoopt dat meer bewoners uit de 
anonimiteit durven te treden. “Voor de 
bewoners die nog steeds bang zijn voor de 
harde hand waarmee huisjesmelker 
Kloppers regeert geldt nu: we hebben een 
iets langere aanloop nodig, maar we 
maken straks wel een verre sprong. 
Vandaag hebben we een stap in de goede 
richting gezet.” 

 

Oormerken WMO-geld 
nodig, vindt SP 

 

Zutphen. Jaarlijks ontvangt de gemeente 
Zutphen geld ‘uit Den Haag’ om taken 
zoals activiteiten onder de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) te 
financieren. Vorig jaar was het bedrag dat 
Zutphen ontving ongeveer €49.5 miljoen. 
Ruim €4.5 miljoen is bedoeld om de 
uitgaven van de WMO te bekostigen. 
“Bedoeld” moet u letterlijk nemen: het 
staat de gemeente vrij om dit geld voor 
andere doeleinden te gebruiken. Om te 
garanderen dat de WMO-gelden uitslui-
tend voor de WMO worden gebruikt, 
heeft de SP-fractie voorgesteld dit geld 
voortaan te oormerken. Op die manier 
kan er niet nog verder worden bezuinigd 
op de WMO. Verscheidene fracties heb-
ben aangegeven dit voorstel te zullen 
steunen. 

Broederenkerk (niet) op 
de schop? 

 
Zutphen. Uit betrouwbare bron hebben 
wij vernomen dat, in een informele, 
‘vrijblijvende’ vergadering van de 
Zutphense raadsfracties, is gebleken dat 
een meerderheid van de fracties de 
plannen voor de Broederenkerk op de 
lange baan willen schuiven.  
VVD, SP, Stadsbelang, Burgerbelang ZW 
en Christen-Unie steunen dit idee al op 
voorhand; PvdA en CDA willen de onzalige 
plannen alleen laten varen als het ‘echt 
niet anders kan’; GroenLinks, de 
Stadspartij en D66 ‘weten het nog niet’.   
 

Liever nog dan ‘vrijblijvend’, wil de SP 
eigenlijk dat deze zotte plannen voor-
goed van tafel  verdwijnen. 

Werkgroep Lochem 
opgericht 

Lochem.  Onlangs hebben de leden van 
de SP de Werkgroep Lochem opgericht. 
Het doel van de werkgroep is om in 
Lochem een nieuwe SP-afdeling neer te 
zetten. 
 

Tot op heden wordt Lochem, dat bestaat 
uit verschillende  woonkernen waaronder  
Gorssel, Laren, Almen, Epse en Eefde, 
geholpen door de afdeling Zutphen-
Warnsveld. Ook in de eerste tijd na de 
oprichting  zal onze afdeling  de werk-
groep Lochem blijven steunen. Uiteinde-
lijk zal dit resulteren in een zelfstandige 
afdeling in Lochem. Daarna kan de nieuwe 
afdeling in Lochem dan ook zelfstandig 
doorgaan en zich voorbereiden om mee te 
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
In de volgende editie van de Tomaten-
krant stellen we de leden van de werk-
groep aan u voor. 

 

Wij hebben dat zelf ook ervaren. Omdat 
zij geen klachten durven aan te geven, 
worden hun problemen straks niet aan-
gepakt. Het mag niet zo zijn dat intimida-
tie loont in Zutphen. 

 
Ellis Müller, voorzitter ROOD Zutphen 



   

Verkiezingen 

Liegen is stelen 
In de mooie roman De Vliegeraar van Khaled Hosseini komt een prachtige stelling voor. Als Amir, de 
hoofdpersoon, zijn vader Baba vertelt over zijn ervaringen met zonden op school tijdens de godsdienstles, 
zegt Baba (ik parafraseer): “Er is maar één zonde en dat is stelen. Alle andere zonden zijn daarvan afgeleid.” 

Colofon 

SP 
 
Correspondentieadres: 
Weg naar Laren 68 
7203 HN Zutphen 
Telefoon  0575 510 547 
 

SP-hulpdienst 

 
De SP Zutphen-Warnsveld-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, Warnsveld en Lochem. 
Reageren? Stuur een e-mail naar 
zutphen@sp.nl  

 

Agenda 

 
Donderdag 7 juni  ledenvergadering 

 
Vanaf 11 augustus iedere zaterdag 
SP-markt; in juli geen SP-markt. 

 
12 september: een dag om te 
onthouden! 

 
Acties: zie www.zutphen.sp.nl  

 
 
 

Baba legt uit dat een moord het stelen 
van iemands leven en van het geluk van 
de naasten van het slachtoffer is. En als 
je liegt, beroof je iemand van de 
waarheid. Er zit veel waarheid in die 
bewering van Baba.  
We hebben de afgelopen jaren heel wat 
leugens en halve waarheden kunnen 
waarnemen, in woord en geschrift, wel 
te verstaan. De laatste tijd valt het mij 
op dat sommigen zo vrolijk met die 
leugens omgaan. Neem nu dagblad 
Trouw: na het Lente-akkoord van de 
Kunduz-coalitie (twee leugens in één zin) 
was die krant spreekbuis voor CDA en 
GroenLinks, en in wat mindere mate 
voor de VVD en D66. Op de voorkant 
prijkten koppen als De Kunduz-coalitie 
gaat het wel maken op 12 september, en 
meer van dat fraais. De statistiekjes en 
grafiekjes waren één op één 
overgenomen van de Kunduz-coalitie na 
de eerste persconferentie. Een paar 
leugens op een rij: de minima worden 
gespaard in dit akkoord. Leg  mij dan 
maar eens uit waar iemand met een 
inkomen van €975,- de eigen bijdrage 
van €350,- voor de ziektekosten van 
moet betalen? Nog een: het vervallen 
van de netto reiskostenvergoeding is 
geen ramp, want het akkoord maakt het 
gemakkelijker om te verhuizen, want de 
overdrachtsbelasting blijft 2% (Rutte). 
Dat is natuurlijk behalve een regelrechte 
aantasting van de waarheid ook een 
drogreden: ten eerste zie ik niet in 
waarom de werknemer alleen voor de 
kosten van de werkgever moet gaan 
opdraaien; ten tweede zullen tweever-
dieners nu mogelijk moeten scheiden als 
manlief ergens anders werkt dan vrouw-
lief. ‘Woon-werk’ zijn privékilometers, 
zegt het akkoord: huh?? En tenslotte is 
het vervallen van de reiskostenvergoe-
ding simpelweg een loonmaatregel, en 
die is uitdrukkelijk niet zichtbaar in die o 
zo mooie grafiekjes in o.a. Trouw. 
Leugens zijn er in alle soorten en maten. 
Zo heb je de zonder blikken of blozen – 
leugen. Volgens mij was Wouter Bos 
daar heel bedreven in, zowel als minister 
van Financiën als toen hij op bezoek was 
bij de commissie de Wit. Het ging over 
de noodzaak om banken te helpen, weet 
u nog? Je kunt – door goed te kijken – dit 
soort leugens goed herkennen: de pleger 
van deze ondeugd draait zijn ogen weg 
op het moment van de leugen, meestal 
naar  rechts.   Psychologen  verklaren  dit  

Markt 1 en 8 september onzeker 
Op de twee laatste zaterdagen vòòr de 
verkiezingen wordt de markt gebruikt 
voor de Kermis en een ‘dweildag’. 
Dat is mooi en gezellig. Maar in de laatste 
weken voor de verkiezingen is er dus geen 
ruimte op de markt voor ideële verenigin-
gen, zoals politieke partijen. 
De fractievoorzitter van de SP, Lilian 
Steenvoort, zegde toe dit probleem aan 
het presidium voor te leggen. Een 
alternatieve plek voor de kraampjes is 
bijvoorbeeld de Schupstoel.  We houden u 
op de hoogte van wat het gaat worden. 

 

door te stellen dat de persoon in kwestie 
dan zijn gedachten aan het ordenen is om de 
leugen later te kunnen onderbouwen.  
Nog een leugen: die van de belofte:  
‘de kerncentrale gaat dicht in 2013’; ‘de 
Hedwigepolder zal onder water worden 
gezet’;  ‘door de banken te helpen hebben 
we erger voorkomen en is het tij gekeerd’; 
‘na zeven magere jaren komen zeven vette 
jaren’; ‘de JSF levert het bedrijfsleven mooie 
opdrachten op en dat is goed voor de 
banen’; ‘einde dit jaar gaan we weg uit 
Afghanistan’;  ‘we doen dit (AOW naar 67) 
om de toekomst van onze jongeren te 
waarborgen’.  
En dan de verkapte leugen: ‘iedereen in 
Nederland zal de broekriem moeten 
aanhalen’.  Iedereen? Ocharme, die 5x 
modaal verdienende ook? Als die het maar 
overlééft. Misschien verhongert hij wel! 

 

Dan zijn er nog de leugen(tje)s om bestwil. 
Die zijn meestal  bedoeld om de confrontatie 
met iemand, meestal een geliefde, niet aan 
te gaan. Dus heren, let op: de geliefde SP is 
niet ‘mordicus tegen Europa’. 
Een kwalijker soort zijn de leugens om 
slechtwil, en die gaan hand in hand met de 
herhaalde leugen. Het doel van dit type 
leugen is om een ander, of een groep 
personen, die in het algemeen niet tot de 
intimi van de beoefenaar van de leugen 
behoren, in een kwaad daglicht te stellen. In 
het politieke jargon heet dat wegzetten. In 
het Haagse discours is er minstens één 
karakter met een bijzonder bedrevenheid in 
het debiteren van herhaalde leugens om 
slechtwil. Hij schijnt zeer bekwáám te zijn, 
geroemd bij vriend en vijand. Wellicht heeft 
hij de woorden van ene J. Goebbels in 
gedachten, ik citeer

[1]
: “De mensen geloven 

een grote leugen sneller dan een kleine, en 
als je die vaak genoeg herhaalt, zullen 
mensen die vroeg of laat geloven”.  Dit soort 
leugens gaan vaak gepaard met een 
doelbewuste ontkenning van het (onbetwist-
bare) tegendeel.  
En ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Eigenlijk komt het er op neer dat er – met de 
woorden van Baba in gedachten – in dit land 
heel wat gestolen wordt. En dat is een 
zonde, misschien wel de enige. 
Wie weet, snoeren we de leugen op 12 
september de mond. Voor een tijdje. Wie 
weet…  

                               Piaf  

 

[1] Diverse bronnen, o.a. Wikipedia zoeken op  ‘grote leugen’. 

http://www.zutphen.sp.nl/

