
In aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 16 maart 
2022 doet de SP alvast één 
belofte: “De wooncrisis is het 
grootste probleem van deze tijd. 
Daarom gaan wij alléén opnieuw 
besturen als er snel ten minste 
1.000 goede en betaalbare 
woningen bij worden gebouwd. 
Dat kan alleen als we de 
marktwerking uit de volks-
huisvesting slopen.” Dat heeft de 
ledenvergadering van de SP op 9 
november besloten, bij de 
vaststelling van het SP 
verkiezingsprogramma. 

Het gaat de SP om 500 
huurwoningen van maximaal € 
650,- per maand en 500 
koopwoningen van maximaal 
€110.000,- voor eenpersoons-
huishoudens en maximaal 
€220.000,- voor meerpersoons-
huishoudens.  

De Zutphense socialisten doen 
vaker dit soort beloften en zijn die 
tot op heden altijd nagekomen. 
Het is inmiddels goed gebruik dat 
de SP ruimschoots voor de 
verkiezingen duidelijkheid geeft 
over wat zij willen. In 2014 
beloofde de SP de stekker uit het 
omstreden prestigeproject 

‘Broederenklooster’ te halen, als 
zij gingen besturen. Die belofte 
kwamen zij na. Het Broederen-
kloosterproject ging van tafel. In 
2018 beloofde de SP de 
marktwerikng uit de huishoudelijke 
zorg te halen als ze gingen 
besturen. Ook die belofte zijn ze 
ook nagekomen. De markt-
werking in de huishoudelijke zorg 
is afgeschaft. 

De belofte die de SP nu doet gaat 
om het oplossen van de 
wooncrisis. SP-lijsttrekker Mart de 
Ridder: “Wij vinden dat iedereen 
een eigen thuis moet kunnen 
hebben. Ik ben zelf 25 jaar en 
woon nog bij mijn ouders. Met mij 
zijn er nog duizenden 
Zutphenaren die op de een of 

andere manier last hebben van de 
wooncrisis. Dat komt doordat de 
politiek jarenlang alleen maar 
wilde bouwen voor rijkelui. 
Daarom moeten er nu snel 1.000 
betaalbare woningen worden 
bijgebouwd.” 

De Ridder: “Wij vinden het 
belangrijk dat kiezers al ver voor 
de verkiezingen weten wat ze aan 
ons hebben. Daarom laten wij nu 
weten dat de SP alleen gaat 
besturen als er 1.000 betaalbare 
woningen bijkomen. Andere 
partijen zouden er goed aan doen 
diezelfde duidelijkheid te 
verschaffen, zodat de kiezer weet 
wat zijn stem waard is.” 

'Onze volgende stap' 

Na de gemeenteraads-
verkiezingen in 2018 schafte de 
SP de marktwerking in de 
huishoudelijke zorg af. Nu wil de 
SP een einde maken aan de 
marktwerking in de volks-
huisvesting. “Iedereen zei vóór 
2018 dat het onmogelijk is om de 
marktwerking in de huishoudelijke 
zorg af te schaffen. Dat is ons 
toch gelukt,” zegt Mart de Ridder, 
“nu willen we laten zien dat er nog 
veel meer mogelijk is waarvan de 
gevestigde partijen zeggen dat het 
niet kan. We willen de 
marktwerking uit de volks-
huisvesting slopen. Dat is onze 
volgende stap.” Logischerwijs is 
dat ook de titel van het SP 
verkiezingsprogramma: Onze 
volgende stap. 

Voor wie het programma leest is 
het gelijk duidelijk dat de 
socialisten een fundamenteel 
andere koers voor ogen hebben 
met de samenleving: ‘Minder 
markt, meer democratie en meer 
menselijke maat’. Na verwerken 
van wijzigingen en de opmaak 
wordt het gepubliceerd. Ook in de 
Tomatenkrant komen we er 
komende maanden op terug. 



De verhalen van bijna 50 
Zutphenaren over de 
wooncrisis in Zutphen heeft SP 
op 10 november in een 
zwartboek naar buiten 
gebracht. Daarmee hopen zij 
politieke partijen wakker te 
schudden, die nog altijd níet 
voor het bijbouwen van 
betaalbare woningen zijn. 

SP, PvdA, 
GroenLinks en 
de StadsPartij 
stellen in de 
Zutphense 
gemeenteraad 
voor om 
woningen te 
bouwen tot 
een prijs van 
maximaal € 225.000,-. Voor de 
woningen moet een 
zelfbewoningsplicht gelden. Dit 
betekent dat ze niet mogen 
worden opgekocht om te 
verhuren. 

Alhoewel het voorstel pas later 
op de agenda staat, deed het 
vergaande voorstel 

maandagavond 8 november al 
veel stof opwaaien in de 
gemeenteraadszaal. De 
politieke partij BurgerBelang 
zag er geen heil in: de 
woningen vinden zij veel te 
goedkoop.  

SP-fractievoorzitter Mart de 
Ridder: “Om de politieke 

partijen die 
denken dat het 
wel meevalt 
met de 

wooncrisis 
wakker te 

schudden, 
komen wij nu 
met dit 
zwartboek. We 
hopen dat de 

bijna 50 verhalen van 
Zutphenaren over wat zij 
merken van de wooncrisis 
partijen als BurgerBelang bij de 
les brengt. De wooncrisis grijpt 
om zich heen; er moet echt 
wat gebeuren.” 

Bekijk het zwartboek op de 
website zutphen.sp.nl 

 
Op de laatste ledenvergadering 
waar het verkiezingsmanifest is 
vastgesteld (zie voorpagina), 
hebben de leden ook besloten 
hoe de kandidatenlijst van de 
SP eruit ziet. Lijsttrekker Mart 
de Ridder werd eerder al 
verkozen. 

1. Mart de Ridder 
2. Stefano de Groen 
3. Gert Müller 
4. Paula Kluin 
5. Ellen Verhoog 
6. Timon Vallentgoed 
7. Ellis Müller 
8. Debbie van Dijk 
9. Lenne Giesen 
10. Nils Müller 
11. Inge Oremus 
12. Richard Kuiper 
13. Joeri Baars 
14. Bennie Berendsen 
15. Carla Piek 
16. Tamara Bak 
17. Justin Veldhuis 
18. Adriaan van Gelder 
19. Lisa de Leeuw 
20. Mathijs ten Broeke 

 



 

 

De winnaar van de eerste 
editie van deze prijs is José 

Verbeek. Zij besloot vorig jaar 
in actie te komen toen bekend 
werd dat de familie Nijland 

dakloos zou worden. Ze 
benaderde journalisten en 

politici, ze voerde het woord 
voor de familie als ze daar zelf 
te moe voor waren geworden 

en ze ging de deuren langs om 

handtekeningen te verzamelen. 

Haar acties bleven niet beperkt 

tot liefdadigheid. José wist dat 
dit verhaal geen incident was, 
maar het gevolg van de 

woningnood. De 
handtekeningenactie die ze 

startte was daarom niet alleen 
gericht op het vinden van één 
huis, maar ook op de aanpak 
van foute verhuurders en de 
bouw van meer woningen. Ze 

had succes: de familie Nijland 
kreeg een woning en de 

aanpak van de gevolgen van 
de woningnood kwam op de 
agenda van de Zutphense 
gemeenteraad. José Verbeek 
heeft Zutphen laten zien wat 

de waarde is van sociale strijd. 

Begin februari zal de Zutphense 
SP-afdeling weer de Henri van 

den Bergh van Eijsinga-prijs 
uitreiken aan de persoon of 
organisatie die het meest 
inspirerend is geweest voor de 
sociale vooruitgang. Daarmee 

krijgt winnaar van 2021 José 
Verbeek een opvolger. Aan 
iedereen de oproep om 

nominaties in te sturen. 

Afgelopen februari was de eerste 
editie van deze jaarlijkse prijs. De 

reden voor de SP om deze in het 
leven te roepen, was de start van 

het Jaar van de Sociale 

Geschiedenis in Zutphen. Door 
middel van veel activiteiten, 
publicaties en tentoonstellingen 
zet de gemeente samen met o.a. 

de David Evekink Stichting in 
2021 de spotlight op de grote 

veranderingen in de 19
e
 eeuw. 

Waaronder het begin van sociale 
volkshuisvesting en de eerste 

vormen van armenzorg. Het 
zichtbaar en tastbaar maken van 

sociale vooruitgang die door 

gezamenlijke strijd in het verleden 

is afgedwongen, inspireert ook 
de strijd die de SP samen met 
Zutphenaren voert vandaag de 

dag.  

Oproep 

Aan iedereen de oproep om een 
persoon of organisatie te 

nomineren voor de HvdBvE-prijs 
2022. Denk aan iemand die in 
actie is gekomen tegen onrecht, 

of aan een vereniging of instantie 
die het verschil heeft gemaakt. 

Wie heeft jou geïnspireerd met 
zijn/haar daad om de wereld of 

de wijk socialer te maken? 
Nomineer diegene door te mailen 
naar zutphen@sp.nl. Stuur hierbij 
de naam + een korte motivatie. In 
januari maken we de 
genomineerden bekend en kan er 
gestemd worden. De uitreiking 
van de prijs zal plaatsvinden op 

de ledenvergadering in februari. 

De prijs is vernoemd naar de 
Zutphense socialistische 

dominee Henri van den Bergh 
van Eijsinga, die 125 jaar 
geleden voor het eerst 
preekte in de Walburgiskerk. 
Net als zijn bekendere collega 

Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis, was hij een 

rode dominee 

Vanuit het Friese Stiens 
vestigt hij zich in Zutphen. Hij 
was lid van de op dat 
moment kersvers opgerichte 

Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij (voorloper van 
de PvdA). Van den Bergh 
was een dominee met een 

scherp oog voor sociale 

gerechtigheid en kwam uit 
een familie vol idealen. Zijn 

moeder was één van de 
eerste vrouwelijke 
wetenschappers. Zijn 

achteroom Sicco streed in 
Nederlands-Indië tegen het 
koloniale onrecht.  

 
Niet verwonderlijk dus dat 
ook Henri van den Bergh van 

Eijsinga vol idealen zat. Bij zijn 
intrede in Zutphen zat de 

Walburgiskerk stampvol. Uit 
heel Zutphen dromden 
mensen van alle stromingen 
samen. Zelfs de door het 
college van B&W gere-
serveerde bank was bezet 
door het gewone volk. 

mailto:zutphen@sp.nl
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In 2021, het jaar van de Sociale Geschiedenis van Zutphen, staat de Tomatenkrant  maandelijks stil 
bij een gebeurtenis uit de rijke, onderbelichte, sociale geschiedenis van Zutphen.

De liberalen hadden in Zutphen van 1861 tot 

1917 de absolute meerderheid in de gemeente-

raad. Burgemeester en wethouders waren in die 

tijd alle drie liberaal. Ook buitenparlementair 

waren de liberalen goed georganiseerd geweest, 

bijvoorbeeld met hun Volksleeskamer. 

De sociaaldemocraten werden vaak met argwaan be-

keken en met regelmaat ook met minachting beje-

gend. Zij werden door het college van B&W en de rest 

van de raad als lastig beschouwd, omdat zij steeds 

dezelfde zaken naar voren brachten. Steeds waren het 

vooral SDAP’ers die de algemene beschouwingen 

aangrepen om te proberen hun zienswijze duidelijk te 

maken. Jaarlijks zijn het in grote lijnen dezelfde on-

derwerpen die terugkeerden: woningbouw en opko-

men voor de minst draagkrachtigen. Zo stelden de 

Zutphense SDAP’ers eens voor om 100 gemeentewo-

ningen te bouwen ter vervanging van de ergste krot-

ten in de Polsbroek, of pleitten zij voor de verstrek-

king van schoolvoeding door de gemeente. De libera-

len vonden dat woningbouw en voeding moesten 

worden overgelaten aan het ‘particulier initiatief’. De 

confessionelen vonden het ‘uitsluitend een plicht van 

het gezinshoofd’. Zo kon het gebeuren dat Zutphen tot 

1919 geen eigen Armenbeleid had en geen gemeente-

lijk woonbeleid. Men wilde het ‘particuliere initiatief’ 

vooral niet dwarszitten. 

Wat veranderde er in 1919? De Grondwet. Alle inwo-

ners, man en vrouw, mochten stemmen, en stemmen 

ging voortaan direct en op basis van evenredige ver-

tegenwoordiging. Dat veranderde de samenstelling 

van de gemeenteraad. Na de verkiezingen in mei 

1919 verloren de liberalen drie zetels. Dat maakte 

een einde aan de liberale dominantie in de gemeente-

raad. De winst kwam ten goede aan de sociaaldemo-

craten, de confessionelen én de nieuwe Landbouw-

partij.  

Dat riep tevens de vraag op of de SDAP moest gaan 

meebesturen. De SDAP’ers waren niet happig. Het zou 

betekenen dat ze verantwoordelijkheid moesten dra-

gen in een college waar de liberalen de meerderheid 

hadden, en daar wilden de socialisten hun vingers 

niet aan branden. Het zou nog tot 1935 duren voordat 

C.A. Weersma-van Duin de eerste Zutphense socialis-

tische wethouder werd. 

Over de raadsvergadering waarin zij geïnstalleerd 

werd schreef de Zutphensche Courant op 5 septem-

ber 1935 het volgende:  

 

 


