
Huurders van de Boxtartstraat 

zijn op 10 februari in een de-
monstratie opgetrokken naar 

het kantoor van Woonbedrijf 
Ieder1 in Zutphen. Daar over-
handigden zij de verzamelde 

klachten die het gevolg zijn van 
de zoveelste mislukte renovatie 
in opdracht van het Woonbe-

drijf. Worden de gebreken niet 
verholpen, dan kunnen de 
huurders overgaan tot een 

huurdersstaking.  

Aan de buitenkant ziet het er 

zo mooi uit, maar wie met de 
bewoners praat weet wel be-
ter. Na Noordveen, de Staats-

liedenbuurt en de Buitensingel 

leidt nu ook de renovatie aan 
de Boxtartstraat tot proble-

men. Bewoners van de huur-
woningen aan de Boxtartstraat 
kregen vanaf oktober te maken 

met een renovatie. Deze zou 
enkele weken duren, maar is 
nog steeds niet afgerond. De 

renovatie heeft geleid tot 
scheuren in de muren, tocht-
kieren langs nieuw geplaatste 

ramen en gaten waardoor het 
regenwater zo de kelder in-
stroomt. Wat een verbetering 

zou moeten zijn, werd zo op-
nieuw een ramp voor de be-
woners. 

 

De bewoners overhandigden 

een stapel officiële ‘gebreken-
brieven’. Daarmee is de eerste 
stap naar een huurdersstaking 

gezet. Als Woonbedrijf Ieder1 
de gebreken niet binnen 6 we-
ken oplost, schorten de huur-

ders de betaling van hun huur 
tijdelijk op. Op die manier ho-
pen zij hun verhuurder te kun-

nen dwingen eindelijk wat te 
doen aan de misstanden in 

hun woning. 

 



Ze is al jarenlang een van onze meest actieve folderaars 
en daarnaast werkt Carla Piek ook al jaren bij super-
markt ALDI. Haar standplaats is Brummen, vandaar dat 
we haar dan ook niet vaak tegenkomen in de Zutphen-
se vestigingen.  Ze heeft een contract van 28 uur. Het is 
afwisselend werk: inpakken, kassa, schoonmaken, alles 
wat nodig is om de supermarkt draaiend te houden en 
alle klanten tevreden te houden. De winkel in Brummen 
is nog ‘ouderwets’, dus broodjes worden er niet ge-
bakken, maar dat zal niet lang meer duren. 
 
Het werk is in deze Coronaperiode wel anders gewor-
den.  Er zijn veel maatregelen genomen om het gevaar 
van besmetting tot een minimum te beperken. Als klant 
weten we wel wat er van ons gevraagd wordt, maar 
hoe ervaart Carla het werk nu?  “Wij dragen een hesje 
met ‘graag 1.5m afstand bewaren’. Ik moet vaak een 
stapje aan de kant doen wegens de 1.5m.  Sommige 
klanten houden zich niet aan regels, dan sturen we ze 
naar buiten. Als mensen geen mondkapje dragen is ons 
het advies gegeven het wel te zeggen maar geen ruzie 
te maken. Bij ons zijn er maar heel weinig mensen zon-
der mondkapje, maar het blijft lastig. Zelf draag ik de 
hele dag een mondkapje, dat vind ik niet altijd fijn, acht 
tot tien uur per dag een mondkapje…, alleen bij het kof-
fiedrinken gaat hij af.” 
 
Carla is tevreden over de steun van haar werkgever, het 

personeel krijgt vaak  een berichtje dat ze trots op hen 
zijn. Met kerst hebben ze zelfs bovenop de normale 

kerstgratificatie een extra’tje ontvangen als blijk van 
waardering.  Een leuk team zorgt ervoor dat het werk 

goed is vol te houden voor Carla. Een blijk van waarde-
ring voor het belangrijke werk dat zij verzet doet veel, 
bijvoorbeeld in de vorm van een bonus van de baas of 

speciale aandacht hier in de Tomatenkrant.  

“Acht tot tien uur per dag een mondkapje… 
 alleen bij het koffiedrinken gaat hij af.” 
 
De SP vindt dat die waardering ook in de vorm van een 
eerlijk loon geuit moet worden. En dat kan makkelijk, als 

de supermarktwinsten eerlijk verdeeld worden over de 
salarissen van Carla en haar collega’s. Maar dit zullen 

de supermarktbazen pas doen als de druk van onderaf 

groot genoeg is en daar is een grote SP voor nodig. 

Vanaf september dit jaar stoppen 

eindelijk de concurrentie en private 
winsten in de Zutphense huishou-

delijke zorg. Dat de afschaffing van 
de marktwerking nabij is stond vo-
rige maand in de Tomatenkrant al 

aangekondigd, maar hoe werkt dit 
en wat betekent het voor de Zutp-
hense thuiszorgers en de mensen 
bij wie zij thuis komen? 

Op 12 januari presenteerde SP-

wethouder Mathijs ten Broeke zijn 
plan om de marktwerking af te 
schaffen aan de gemeenteraad. Het 
is de uitwerking van wat in 2018 in 
het coalitieakkoord is afgesproken. 

In plaats van 14 concurrerende 
zorgbedrijven zullen er straks nog 
maar maximaal drie organisaties 

zijn.  

Van hen eist de gemeente dat zij al-

le thuiszorgers die in Zutphen wer-
ken overnemen, dat iedere cliënt 

dezelfde thuiszorger kan behouden 
en dat er geen wisselingen meer 
komen. Ook moeten deze werkge-

ver(s) het zo organiseren dat thuis-
zorgers elkaar ontmoeten en con-
tact hebben met andere zorgverle-
ners in de wijken, zodat ze weten 
wie hun collega’s zijn en er ook te-

recht kunnen als dat nodig is.   

Wethouder ten Broeke: “Sinds de 
invoering 
van de 
markt-

werking in 
2007 gin-
gen zorg-

bedrijven 
steeds 
voor 

maximaal twee of drie jaar aan de 

slag, de moordende concurrentie 
leidde steeds tot loondump en 

massaontslagen. Nu komen er 
maximaal drie organisaties die een 
langjarige afspraak krijgen en niet 

bang hoeven te zijn kapot gecon-
curreerd te worden. Het voordeel 
voor de gemeente is dat zij van de-
ze organisatie(s) ook kan eisen dat 
er bijvoorbeeld geen winst wordt 

uitgekeerd en dat er alleen met vas-

te contracten wordt gewerkt.” 

De gemeenteraad heeft al haar 
steun voor het plan uitgesproken 
maar neemt eind maart het besluit 

hierover. Dan duurt het tot eind au-
gustus totdat de huidige overeen-
komsten met de 14 zorgbedrijven 

aflopen en start in september de 
huishoudelijke zorg zonder markt-

werking. 



Bij de SP zijn de leden de baas. 
Dat is in de afdeling op drie ma-
nieren geregeld: de leden kiezen 
het afdelingsbestuur, de leden 
stellen de plannen voor het ko-
mend jaar vast en de ledenverga-
dering is het hoogste gezag. Op 
dinsdag 2 februari was er weer 
zo’n ledenvergadering waarop de 
plannen voor 2021 werden vast-
gesteld. 

Het was wat behelpen, maar uit-
eindelijk lukte het alle leden om in 
te loggen op de digitale ledenver-
gadering van de SP afdeling 
Zutphen/Voorst. Na een terugblik 
op het bijzondere jaar 2020, be-

spraken de leden de plannen voor 
2021. Dat jaar moet het jaar van 
‘de Opmars’ van de SP worden: 
het wordt een opmars naar de 
verkiezingen van 17 maart, naar 
de tijd na de coronacrisis en een 

opmars naar de gemeenteraads-
verkiezingen van 2022. Het hele 
vastgestelde jaarplan kunt u lezen 
op zutphen.sp.nl/publicaties.  

Campagne 

Op de ledenvergadering gingen 
de 19 aanwezigen uit elkaar in 
verschillende digitale groepjes om 
daar de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen op 17 
maart voor te bereiden. Zo ont-
stonden er 4 teams: een team 
van kloppers en bellers, een team 
van plakkers, een team van folde-
raars en een online team. Wilt u 
aansluiten bij één van de cam-
pagneteams? Graag! Mail naar 
zutphen@sp.nl 

 

Ik heb wel tijd 

 

Ik heb weinig lucht  weinig kracht  nog minder vuur 

Maar ik haast mij niet langer Heb wel tijd om te wachten 

Sinds het steeds later wordt heb ik voor mij de tijd 

 

Ik ben zoals degene die na het dagwerk 

Overdenkt zittend handen plat op de knieën 

De dingen om te doen en ze doet op hun tijd 

 

Zolang de bron van de tijd nog dagen toekent 

 

 

Claude Roy (1915 – 1997) 

vertaald uit het Frans door P.B. Kempe 
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Zutphen is beroemd om haar prachtige middeleeuwse erfgoed. Maar Zutphen kent ook een rijke sociale ge-
schiedenis, 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 Zutp-
hen. 

 

Eind 19de eeuw komt dan toch de industrialisa-

tie van Zutphen op gang. In 1895 koopt Albers 

Zeepfabriek een stuk grond aan. Reesink & Co 

koopt in 1897 gronden aan in de Havenstraat. 

In 1903 opent een nieuwe gasfabriek haar deu-

ren op de Mars. In 1918 kocht het bedrijf Ub-

bens en Volkersz een stuk grond aan de Pollaan 

(het latere BührmannUbbens).  

Zo kwam eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw, ook 

in Zutphen de industrialisatie op gang.  

In 1884 bouwt de Zutphense Broodfabriek een 

bakkerij aan de Noorderhaven. De arbeiders die 

hier moesten werken werden zo uitgebuit, dat men 

ook wel spreekt van de ‘Bakkerij-slaven’. Een on-

derzoekscommissie schrijft: ‘Zulke toestanden 

schreien ten hemel en zijn met een “menschwaardig 

bestaan” geheel in strijd. Zij vermeerderen niet wei-

nig de ontevredenheid en kweeken daardoor onwil-

lekeurig het socialisme. Wie het socialisme bestrijden 

wil moet krachtig medewerken om aan zulke toe-
standen een einde te maken.” 

De verdienste van het socialisme in Zutphen is 

voornamelijk dat angst voor het rode gevaar leidde 

tot particuliere sociale voorzieningen en de bestrij-

ding van misstanden. De angst ‘het socialisme te 

kweken’ was de belangrijkste drijfveer om aan 

mensonwaardige toestanden een einde te maken. 

Er waren min of meer religieuze liefdadigheidsin-

stellingen, zoals de kerken, diverse broederschap-

pen en verenigingen, het Gebroeders Bakker’s 

Weeshuis, het Burgerweeshuis, het Bornhof, en er 

waren liberale ‘opvoedkundige’ organisaties, zoals 

de Spaarkas (later David Evekink Stichting), de 

Spaarbank, de Naai- en Breischool voor Behoeftige 

Kinderen en nog veel meer particuliere liefdadig-

heidsinstellingen.   

Ook het omvangrijke Zutphense stelsel van particu-

liere armenzorg zal er aan bijgedragen hebben dat 

het socialisme in Zutphen maar moeilijk van de 

grond kwam. Door dat omvangrijke stelsel van lief-

dadigheidsvoorzieningen konden de liberalen in 

Zutphen hun laizzes-faire politiek zonder weer-

stand en revolte in praktijk brengen: de overheid 

diende zich niet te bemoeien met armenzorg. Dat 

moest vooral aan particulieren overgelaten wor-

den. Al deze particuliere liefdadigheid maakte het 

mogelijk dat Zutphen tot het jaar 1919 één van de 

weinige gemeenten in Nederland was die geen cent 
uitgaf aan armenzorg. 

Volgende maand, in deel 7: Henri van den Bergh van 

Eijsinga – Zutphens’ rode dominee.  
(Bronnen foto’s: collectie Stedelijk Museum Zutphen) 

Geen toeval dat Zutphen de locatie was waar de Ne-
derlandse Vereeniging van Armenzorg en Liefdadig-
heid op 1 juli 1927 haar algemene vergadering hield. 


