Het
bondgenootschap
van
politieke en maatschappelijke
organisaties die samen werken
voor het behoud van een
volwaardig
ziekenhuis
in
Zutphen, start een nieuwe actie.
De zogenaamde ‘coördinatiegroep Red het Gelre’ verzamelt
persoonlijke verhalen waaruit het
belang van het behoud van een
volwaardig
ziekenhuis
in
Zutphen blijkt.
Nils Müller (SP) is namens het
bondgenootschap de woordvoerder
voor
deze
actie:
‘We
willen
ziekenhuisbestuurders en zorgverzekeraars
duidelijk maken waarom een
volwaardig
ziekenhuis
in
Zutphen nodig is. Dat doen we
door honderden persoonlijke
verhalen uit de gemeenschap op
te gaan halen.’
De afgelopen weken werd
duidelijk dat de toekomst van
het ziekenhuis in Zutphen ter

discussie staat. Ziekenhuisbaas
Michel Galjee liet in de Stentor
weten dat er ‘keuzes gemaakt
moeten worden’. De ziekenhuisbaas voert tot en met de zomer
gesprekken met onder andere
zorgverzekeraars over sluiting
van delen van het ziekenhuis.
De politieke en maatschappelijke
organisaties van de coördinatiegroep gaan in diezelfde periode
in gesprek met inwoners van
Zutphen en de regio om
verhalen te verzamelen.
Iedereen kan zijn of haar verhaal
delen
via
de
website
www.redhetgelre.nl. Politici en
andere vrijwilligers zullen de
komende tijd ook de deuren
langs gaan om verhalen op te
halen. Mensen die willen helpen
met het verzamelen van verhalen
kunnen zich ook via de website
melden.

Het is zover, donderdag 24 juni
is de eerste fysieke kadergroepbijeenkomst van dit jaar.
Tot die tijd moest het digitaal,
maar
doordat
coronamaatregelen
langzaamaan
weggaan kunnen we eindelijk
weer bij elkaar komen met de
kadergroep. Zodat we de
actualiteiten kunnen bespreken
en
onze
acties
kunnen
voorbereiden, maar ook willen
we graag achteraf een drankje
doen. Zo combineren we strijd
en gezelligheid.
Er is maar plek voor 30 mensen,
dus als je erbij wilt zijn, meld je
dan aan door een mailtje te
sturen
naar
kerngroepspzutphen@gmail.com
We hopen jullie te zien!
 Donderdag 24 juni
 20.00 uur in ’t Nut,
 Breegraven 1, in Warnsveld

Juni 2021
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 Algemeene Arbeiders-Vereeniging had rond
het jaar 1900 meer dan 300 leden, maar een
vertegenwoordiger in de gemeenteraad hadden
de socialisten niet. Zij meenden hun doel buitenparlementair te moeten bevechten, en konden volstaan met het steunen van liberale kandidaten. Daar zou snel verandering in komen.
SDAP
In Zwolle, op 26 augustus 1894,
splitsten twaalf mannen zich af
van de Sociaal Democratische
Bond (SDB). Zij richtten de Sociaal Democratische Arbeiders
Partij (SDAP) op. Reden voor de
splitsing was een op een SDBcongres aangenomen motie om
nooit meer deel te nemen aan
verkiezingen. Kort daarop, in
1895, wordt in Zutphen de SDAP
opgericht. Het zou nog tot 1904
duren voordat het eerste socialistische raadslid, van de SDAP in
de Zutphense gemeenteraad gekozen werd. Met steun van liberalen.
CPH
Socialisten blijken bijzonder
goed zijn in ruzie maken, want
ook bij de afsplitsing van de
SDAP werd ruzie gemaakt. Op 19 oktober 1907 besloot een groep marxisten binnen de SDAP een eigen weekblad op te richten, genaamd ‘De Tribune’.
Op het partijcongres van 13 en 14 februari in 1909,
in Deventer, werd de redactie van het marxistische
oppositieblad De Tribune geroyeerd. Zij richten een
nieuwe partij op, genaamd ‘Sociaal-Democratische
Partij’ (SDP). In 1918 veranderden zij hun naam in
de ‘Communistische Partij Holland’ (CPH).
In 1920 werd de 17-jarige Koejemans, geïnspireerd
door Eysinga, lid van de Communistische Partij. In

1928 kwam hij in dienst van die partij als redacteur
van De Tribune.
SP
In 1893 werd het Nationaal Arbeids-Secretariaat
(NAS) opgericht. Het was de eerste vakcentrale in
de Nederlandse geschiedenis. Het is niet bekend of
de Algemeene Arbeidersvereeniging zich hier ook
bij had aangesloten. De ‘oude SP van Harm Kolthek’
was de parlementaire tak van het Nationaal Arbeids-Secretariaat. Deze
‘oude SP’ kwam voort uit de sociaalanarchistsiche stroming en werd opgericht als tegenwicht tegen de Sociaal-Democratische
Partij
(later
Communistische Partij Holland).
Op 1 september 1918, op het officiële
oprichtingscongres van de oude SP,
werd bekendgemaakt dat er op korte
termijn ook een afdeling in Zutphen
zou worden opgericht. De partij deed
zelfs mee aan gemeenteraadsverkiezingen met de uit Arnhem afkomstige
kleermaker Cornelis Lambertus Hasselbach, arbeider Pieter Adrianus van
den Bosch en de metaaldraaier Wouter Muller. Slechts 64 Zutphenezen
stemden op de oude SP.
Op 2 mei 1919 organiseerde de oude
SP een avond over ‘De Derde Internationale’. Harm
Kolthek zelf kwam langs om te spreken over ‘Het
Proletarisch Opstandingsfeest’, en ook Henri van
den Bergh van Eysinga kwam langs om een verhaal
te houden. De Zutphense ‘oude SP’ers’ Pieter Adrianus van den Bosch en zijn vrouw Adriana Charlotte vertrokken een paar maanden later naar Heerlen, om daar te helpen aan de opbouw van een afdeling. De oude SP in Zutphen bleef niet bestaan en
ging waarschijnlijk op in de CPH. Na de teleurstellende Tweede Kamerverkiezingen van 1925 werd
besloten de hele partij op te heffen.

