Sinds eind vorig jaar woont Anouk
met man en kind, weer in Zutphen. Ze is al jaren SP-lid en verdient de kost als zelfstandig fotograaf. Als ZZP’er raakt de coronacrisis haar direct. Het fotograferen van bruiloften en festivals, de hoofdmoot van haar inkomen, ligt op zijn gat. Anouk
zegt: “Alles vloog weg uit de
agenda”.
Vrijwel alle opdrachten zijn ingetrokken. Juist in deze periode
bouwt ze normaal gesproken een
buffer op voor de komende winter, maar dit jaar zit dat er niet in.
De vraag is of het volgend jaar wel
weer mogelijk is. Ze kon van
maart tot en met mei terugvallen
op de TOZO-regeling. Dat was
mooi, daardoor was ze tot eind
mei verzekerd van een minimaal
inkomen vanuit de overheid.
In Zutphen heeft ze goede ervaringen met de aanvraag en de
verwerking daarvan. Ze hoort van
collega’s uit andere gemeenten
wel andere verhalen. Maar wat
betreft de toekomst bestaat er
veel onzekerheid. Zeker nu ze
vanaf juni geen aanspraak meer
maakt op die regelen, omdat ook
het inkomen van de partner mee
gaat tellen. Terwijl vrijwel zijn gehele inkomen nodig is voor de
vaste lasten.
De toekomst is hierdoor ongewis.

Door je opdrachten uit te voeren
bouw je bekendheid op, legt
Anouk uit. Ook dat valt helemaal
weg. Dat betekent dus ook volgend jaar hoogst waarschijnlijk
veel minder werk, omdat ze veel
minder zichtbaar is. Er zal dus
nog wel enige tijd ondersteuning
nodig zijn, maar met de nieuwe
TOZO regels valt dat dus helemaal weg. Of ze moet naar iets
anders uitkijken. Maar dat stamp
je ook niet zomaar uit de grond.
“Het is net alsof je in een glazen
bol kijkt. Die onzekerheid... het is
nu juni en het is duidelijk dat ik
geen recht heb op de tweede
TOZO en daarmee dus letterlijk
geen inkomen. Ook weet ik niet
wanneer er weer bruiloften en festivals kunnen plaatsvinden, dit jaar
vrijwel zeker niet.”

Vooral door de vele acties die we
gevoerd hebben zijn er ook veel
nieuwe leden bijgekomen. Hoeveel nieuwe Zutphense leden
hebben zich sinds begin 2020 ingeschreven en in welke wijk wonen de meeste nieuwe leden?

Wat wel zeker is, is dat de huur
van haar huis en studio gewoon
doorgaat en natuurlijk alle andere
kosten van levensonderhoud . De
beheerder heeft laten weten dat
de pandcontrole anders zal zijn.
Ze komen niet meer in de persoonlijke ruimtes, maar over het
mogelijk verlagen van de huur of
zelfs stopzetten, daar hoor je hen
niet over. Ja het is niet makkelijk.
Gelukkig zijn er ook een hoop
vrienden en kennissen die juist nu
een fotoshoot plannen voor zichzelf of met hun gezin. Zo komt er
nog een klein beetje brood op de
plank, maar of het genoeg is om
dit jaar te overleven is niet zeker.
Of de gemeente Zutphen iets kan
betekenen voor de ZZP’ers, zoals
Anouk? In ieder geval weten ze
wie het zijn en waar problemen
kunnen ontstaan. Als het pakket
van maatregelen vanuit Den Haag
onvoldoende steun biedt dan zou
je kunnen denken aan een gemeentelijk actieplan. Of misschien
bij opdrachten eerst naar de
ZZP’ers binnen de gemeente kijken. De SP heeft vorige maand
een aantal zelfstandig werkenden
waar ze vaker mee werkt een extra opdracht gegeven, zie daarvoor de vorige Tribune waarin ook
een foto door Anouk gemaakt.
Dat verdient navolging.

Degene die het snelst reageert
met het goede antwoord, krijgt
een overheerlijk taartje op onze
eerstvolgende ledenactiviteit.
Mail het goede antwoord + je
naam naar zutphen@sp.nl met als
onderwerp ‘SPrijsvraag’.

COLUMN

Door SP-wethouder Mathijs ten Broeke. Eerder verschenen in tijdschrift Zutphense Pracht.

Van alle oorlogsmonumenten in
Zutphen is er een die mijn levenlang al een rol speelt. Vorig jaar
op 4 mei ging ik voorop in de optocht van de Burgerzaal naar het
Gideon-monument, waar ik een
krans legde namens het gemeentebestuur. Twintig jaar eerder legde ik ook een krans bij het monument, maar dan niet als locoburgemeester maar als leerling
van basisschool de Wegwijzer.

Gideon monument naast de
Broederenkerk
ter nagedachtenis van de
burgerslachtoffers van het
bombardement
op 14 oktober
1944, van de
Canadese militairen die sneuvelden bij de
bevrijding van
Zutphen en van
de Zutphenaren die tijdens
de Tweede
Wereldoorlog in
voormalig Nederlands-Indië
omkwamen.
Foto genomen
in het jaar van
de onthulling,
1950.
Bron: Erfgoedcentrum Zutphen.

Net als in veel andere gemeenten
kennen we ook hier de waardevolle traditie dat scholen een oorlogsmonument adopteren en in
de periode rondom 4 mei met
leerlingen aandacht schenken aan
de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en aan de bevrijding.
Hoewel de Wegwijzer toen en nog
steeds een Christelijke basisschool is, had ik twintig jaar geleden geen flauw benul van wie Gideon was. Het eeuwenoude verhaal werd nog een paar jaar ouder voordat het tot mij doordrong.
Eerst begreep ik alleen dat de
beste man met zijn kleine leger de
grote machtige vijand versloeg
door
een
verrassingsaanval.
Daarna volgde de symboliek achter het verhaal en waarom die zo
goed past bij dit Zutphense oorlogsmonument.
Symboliek die zich in vele vormen
kan uiten. In 2013 belandde het
monument vol in de aandacht.
Het stond namelijk middenin de
toenmalige discussie over het
Broederenkloosterproject.
Het
plan voor het nieuw te bouwen
cultuurcluster waar juist weinig
discussie over was, totdat een
kleine groep inwoners zich ermee
bemoeide en kritiek uitte. Onder
meer
omdat
het
Gideonmonument ervoor verplaatst zou
moeten worden. De kleine groep

kreeg genoeg bijval om het project te doen stoppen. En zelfs de
mensen die hier vandaag de dag
nog rouwig om zijn, zouden het
met me eens moeten zijn dat het
een groot goed is dat Zutphenaren zoveel waarde hechten aan
monumenten, dat ze ervoor bereid zijn om in beweging te komen
zodra deze bedreigd worden.
De beeldhouwer Paul Grégoire is
in 1988 al overleden, maar zijn
zoon Pépé die ook beeldhouwer
is sprak in 2013 in De Stentor
hierover nog deze woorden: “Als
beeldhouwer wil je dat jouw beeld
effect sorteert, tot de mensen
spreekt. Dat lukt lang niet altijd,
maar in het geval van Gideon wel.
Gideon is in de Zutphense gemeenschap opgenomen.”

