Mathijs gekozen. ‘Het werd
een meeslepend avontuur. De
kosten gaan daar echt voor
de baat uit. Heel wat avonden
heb ik mij zitten verbijten.
Toch is het prachtig werk. Als
raadslid leid je acties en zorg
je er voor dat die publieke
tribune vol zit. Dat zorgde
voor een verontwaardigde
gevestigde orde. Ik vond het
mooi om de boel daar op te
schudden. In 2017 stelde ik
mij zonder twijfel nogmaals
kandidaat.’

Onlangs voerde de SP actie met een grote opblaasglijbaan. Terwijl kinderen
demonstreerden hoe leuk een glijbaan zijn kan, schreven meer dan 200
Zutphenaren hartenkreten als ‘Teun wil een glijbaan!’ of ‘Zwembad zonder
glijbaan = geen zwembad’ op zwembandjes. Deze werden aangeboden aan
de wethouder.

Op 16 maart 2022 vinden er
weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat
er socialisten nodig zijn die
volksvertegenwoordiger in de
Zutphense
gemeenteraad
willen worden. Iets voor jou?
Stuur
een
mail
naar
zutphen@sp.nl
SP’er Mathijs ten Broeke
stelde zich in de zomer van
2013 kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
‘Ik was nog maar kort actief
voor de SP. Ik keek erg op
tegen de eindeloze vergaderingen in dat suffe stadhuis. Ik
ergerde me aan de interessantdoenerij van politici. Maar

ik wist ook: iemand moet
daar namens ons gaan zitten.
Socialisten
hebben
dat
podium nodig.’
Op 19 maart 2014 werd

‘De SP bestaat al bijna 50
jaar. We zijn niet nieuw meer,
en dat heeft er misschien voor
gezorgd dat we voorzichtig
zijn geworden her en der. Bij
de
Tweede
Kamerverkiezingen hebben we kunnen
zien dat dat er niet toe heeft
geleid dat we aan populariteit
winnen. Daarom hebben we,
meer dan ooit, SP volksvertegenwoordigers nodig die
voor de duvel niet bang zijn.
We zoeken mensen die met
lef het SP-verhaal durven te
vertellen; teamspelers die
mensen kunnen organiseren;
actieleiders die tegen de
heersende politieke mores in
durven te gaan.’
Denk jij dat SP
volksvertegenwoordiger zijn
misschien iets voor jou is?
Dan heeft de SP je nodig. Blijf
niet mokkend aan de kant
staan, maar mail naar
zutphen@sp.nl

April 2021
Zutphen is beroemd om haar prachtige middeleeuwse erfgoed. Maar Zutphen kent ook een rijke sociale geschiedenis, die maar al te vaak onderbelicht dreigt te raken. In 2021, het jaar van de Sociale Geschiedenis van
Zutphen, staat de Tomatenkrant maandelijks stil bij een gebeurtenis uit de rijke sociale geschiedenis van Zutphen.

Bij zijn intrede in Zutphen zat de Walburgiskerk stampvol. Uit heel Zutphen dromden
mensen van alle stromingen samen. Zelfs de
voor het college van B&W gereserveerde
bank was bezet door het gewone volk. Na het
gezang beklom Van den Bergh het katheder
en haalde een klein papiertje uit zijn zak.
Kalm en bezadigd sprak hij de menigte Zutphenaren toe. Maar hoe meeslepend Van den Bergh ook
was, zijn toehoorders konden maar moeilijk volgen wat hij nou eigenlijk wilde zeggen. Mooi en
vol passie klonk het, als Van den Bergh sprak,
maar ook abstract en ongrijpbaar.

dachten om zichzelf, om hun belang en
winst…. De bourgeoisie is oorzaak van het sociale euvel, dat als een crisis losbarst in het
geweldig gebeuren der vervlogen jaren en in
het heden woedt, en zij is bijzonderlijk oorzaak, omdat haar de macht was toevertrouwd, omdat zij genoot die macht: zij had
den invloed, het geld, de eer, de zeggenschap,
en zij heeft haar plicht verwaarloosd in ongemene mate. Men kan zeggen, dat wij allen
schuld hebben aan de instorting, die onze wereld ruïneert, en dit is betrekkelijk juist, maar
gelijk zich in de bourgeoisie, de heersende, de
actie van het sociale organisme concentreert,
zo verenigd zich in haar de schuld, zij is de
ziektefocus, en dus moet zij worden weggesneden en worden uitgeworpen.”

Op één van de bankjes in de kerk zat een jonge
werknemer van de Nederlandsche Spoorwegen,
genaamd Anton Koejemans, te luisteren naar Van
den Bergh van Eijsinga. Hij zou later schrijven:

Hij sprak over het Absolute, de Idee, over het organisch Zelf. In zijn wollige abstracte preken en
boeken probeert Van den Bergh het dialectischmaterialisme (de filosofie van socialisten) te verenigen met zijn geloof en zijn gevoel voor rechtvaardigheid.
Voor wie het aandurft hierbij een citaat uit zijn
boek ‘Cultuur van Revolutie’ uit 1919:
“De eigenlijke scheppers van de Revolutie, de
werkelijk-schuldigen, zijn, in den gang der
huidige geschiedenis, de ‘ordelijke’ burgers.
Zij hebben het wonderlijke lichaam van samenleving en cultuur verminkt en ziek gemaakt, en zij hebben het, doordat zij enkel

Fotoarchief Eerste Kamer

‘Wat wij vooral leerden
bij de preek, was dat het
dialectische denken, de
wereld zien in haar strijd
der tegendelen zoekend
naar steeds weer dat hoger evenwicht. We werden in dit denken getraind en dat zou voor
ons leven van onschatbare waarde blijven.’

Niet veel later sloot Koejemans, 17 jaar oud, zich
aan bij de Zutphense afdeling van de Communistische Partij in Nederland (CPN). Direct werd hij
afdelingssecretaris. Hij werd daarna vooral bekend als hoofdredacteur van de krant De Waarheid en als Eerste Kamerlid.

