
De lokale campagne voor de 

Tweede Kamerverkiezingen 
was door de Corona-
maatregelen anders dan ge-

wend, maar met vindingrijke al-
ternatieven en veel goede 
moed heeft de SP in Zutphen 

van zich laten horen.  

Huis aan huis gesprekken voe-
ren met mensen is in een nor-
male campagne altijd de kern, 

maar kon nu slechts beperkt. 
Toch zijn we op veel zaterda-
gen succesvol 2-aan-2 de 

buurt in gegaan.  

Een ander middel dat we al wel 

gebruikten maar nu volop inge-
zet hebben, is de telefoon! Zo 
hebben we ook gesprekken 

kunnen voeren met de vele 
contacten die we hebben op-
gedaan bij eerdere acties. Hoe 

dit in z’n werk ging leest u ver-
derop in deze Tomatenkrant.  
 

De traditionele middelen als 
verkiezingskranten, flyers en 

posters zijn natuurlijk ook mas-

saal verspreid door de vrijwilli-
gers. Iets dat we niet eerder 
hebben ingezet is het draaior-

gel. Deze verzorgde de sfeer 
terwijl we gesprekken voerden 
met bewoners van het St. Eli-

sabeth en later ook in de stra-
ten rondom de Nieuwstad. 

De uitslag van de verkiezingen 
is inmiddels bekend en voor de 

SP een teleurstelling. Verderop 
leest u meer hierover en over 
wat de SP in Zutphen te doen 

staat om hier bovenop te ko-
men en moedig voorwaarts te 

gaan. 



Een belangrijk middel deze 
campagne om met mensen in 
gesprek te komen was de 
telefoon. Alle mensen die 
afgelopen tijd met de SP in 
aanraking zijn geweest door 
bijvoorbeeld de acties rondom 
wonen of zorg, zijn gebeld door 
onze vrijwilligers. Van al die SP’ers 
uit het hele land staat onze 
Stefano de Groen in de top 5: hij 
heeft deze campagne maar liefst 
220 gesprekken gevoerd. 

“Eerst was het even wennen, 
maar toen ik eenmaal van start 
was gegaan ging het als de 
brandweer. Langs de deuren 
gaan en gesprekken voeren blijft 
natuurlijk nummer 1, maar bellen 
is zeker een goede vervanging. 
Door de gesprekken meten we 
ook de temperatuur in de 
samenleving en merken we wat 
mensen het meest aan het hart 
gaat.” 

Lid zijn van de SP is voor Stefano 
dan ook meer dan alleen 
contributie betalen. “Je bent actief 
en samen ga je ervoor. Dat geeft 
voldoening en is noodzakelijk. Ik 
ben ervan overtuigd dat wij als SP 
nog steeds het goede doen. Dat 
mensen nu in het stemhokje 
vergeten zijn SP te stemmen is 
dan wel jammer. Maar gelukkig 
gaat de SP in Zutphen verder.” 

Stefano noemt de kadergroep 
met actieve leden, die snel acties 
kan organiseren. En een hechte 
fractie in de gemeenteraad en een 
bestuur dat ervoor gaat. Samen 
hebben we er veel plezier in.  

“Qua inzet zit het in Zutphen wel 
goed, als ik daar een bijdrage aan 
kan leveren, graag. Met bellen, 
want daarmee kunnen we in deze 
tijd veel mensen bereiken, zowel 
lokaal als landelijk en je hoort heel 
interessante verhalen. Maar zodra 
het straks kan, gaan we gewoon 
weer de deuren langs.” 

Dat de Tweede Kamer-
verkiezingen van 17 maart voor 
ons lastig te winnen zouden zijn 
wisten we, maar 5 Kamerzetels 
verliezen is simpelweg een grote 
teleurstelling. Een complete 
analyse en conclusie van wat 
ons als socialisten te doen staat 
zal nog volgen, maar de eerste 
gedachten van de kadergroep 
en het afdelingsbestuur delen 
we hier alvast. 

Hoe mensen gestemd hebben 
lijkt vooral een gevolg van 
toenemende economische 
ongelijkheid. Er loopt een diepe 
kloof tussen enerzijds 
hoogopgeleide mensen, met 
hun blik op de wereld gericht. En 
anderzijds mensen met 
laagbetaald werk of zonder 
baan, die keer op keer gepakt 
worden door politieke keuzes en 

vastgrijpen aan tradities. Beide 
groepen komen nauwelijks met 
elkaar in aanraking. Partijen als 
D66, Volt en PvdD hebben zich 
goed weten te profileren als dé 
keuze voor de eerste groep. 
Partijen als FvD, Ja21 en Bij1 
deden dit voor die tweede 
groep. VVD slaagde erin 
aantrekkelijk te zijn voor beide.   

De SP lijkt voor beide groepen 
geen aantrekkelijk alternatief te 
zijn geweest. Te onduidelijk en te 
weinig onderscheidend. Ook 
onze inspanningen voor 
kwesties als de Groningse aard-
bevingsschade of de toeslagen-
affaire zijn nauwelijks redenen 
gebleken voor mensen om SP te 
stemmen. Het heeft geen zin om 
ons af te vragen of we niet een 
tandje harder hadden moeten 

lopen in de campagne, aan onze 
inzet ligt het niet.  

Wat ons te doen staat is 
aantonen dat we ons onder-
scheiden van andere politieke 
partijen en dat steun aan de SP 
urgenter dan ooit is. Wij onder-
scheiden ons door onze werk-
wijze, namelijk mensen organi-
seren voor verandering, en door 
onze inhoudelijke analyse: wij 
wijzen de manier waarop onze 
economie georganiseerd is aan 
als belangrijkste oorzaak van de 
meeste problemen. Steun aan 
een partij met die werkwijze en 
analyse is de enige manier om 
de coronapandemie te lijf te 
gaan, te voorkomen dat gewone 
mensen opnieuw mogen gaan 
betalen voor de zoveelste 
economische crisis én om de 
klimaatcrisis te boven te komen. 

Van partijvoorzitter Jannie Visscher 
kreeg Stefano deze speciale mok 
uitgereikt, alleen voor Super-bellers.  



 
José Verbeek, actievoerder 
tegen de woningnood en voor 
een huis voor de familie 
Nijland, is de winnaar 
geworden van de Henri van 
den Bergh van Eijsinga-prijs 
2021. De prijs is een initiatief 
van de SP en wordt uitgereikt 
aan de grootste en 
belangrijkste inspirator voor 
sociale vooruitgang. 
 
Tijmen van den Born, de 
achterkleinzoon van de 
socialistische dominee Henri 
van den Bergh van Eijsinga, 
maakte op de 
ledenvergadering van de SP 
via een video bekend dat José 
Verbeek met 48% van de 
stemmen de winnaar van de 
eervolle prijs is. Thuiszorger 
Inge Oremus eindigde op plek 
2 met 38% van de stemmen 
voor haar niet aflatende strijd 
tegen de marktwerking in de 
huishoudelijke zorg. De David 
Evekink Stichting eindigde met 

14% op plek 3 vanwege de 
realisatie van 10 betaalbare 
jongerenwoningen. 
 
‘Een schreeuw om hulp van de 
inwoners van Zutphen’. Zo 
noemt de winnaar van de 
eervolle prijs de enorme 
hoeveelheid stemmen die zijn 
uitgebracht. De afgelopen 
weken is ze op straat veel 
aangesproken door mensen 
die in de krant gelezen hadden 
over de prijs die ze gewonnen 
had.  José: ‘Ik ben zó blij dat 
de familie Nijland een woning 
heeft. Met de familie gaat het 
goed. Ze hebben een huis 
waar ze elke ochtend nog 
gelukkig van worden als ze op 
staan. Maar er zijn nog altijd te 
veel mensen die geen woning 
kunnen vinden. Dit is één van 
de grootste problemen in onze 
stad.’ 
 
José is vastbesloten door te 
gaan met haar strijd en heeft 

zich inmiddels aangesloten bij 
de SP. 
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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. 

 

Het eerste socialistische Tweede Kamerlid 

was Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was 

in zijn tijd wereldberoemd in Nederland, en  

werd ook wel de ‘rode dominee’ genoemd 

omdat hij begonnen was als dominee en be-

kend stond om zijn inspirerende betogen. 

Zutphen had haar eigen Rode Dominee: Henri 

van den Bergh van Eijsinga. 

Op 4 september 1896 

halen de liberalen, goed 

vertegenwoordigd in de 

kiescolleges van predi-

kanten, een ‘rode’ do-

minee uit Stiens naar 

Zutphen: Henri van den 

Bergh van Eijsinga. Hij 

was lid van de op dat 

moment kersvers opge-

richte Sociaal Democra-

tische Arbeiders Partij 

(voorloper van de Pv-

dA). Dat deden zij, om-

dat de liberalen het in 

het politieke krachten-

veld begonnen te verlie-

zen van de conservatie-

ven en de steun van de 

socialisten nodig had-

den in de kiesdistricten. 

Van den Bergh was een 

dominee met een 

scherp oog voor sociale 

gerechtigheid, maar op 

het moment dat hij naar 

Zutphen kwam nog zeker geen socialist. Socia-

lisme, zo vond Van den Bergh, was vooral een 

mooi idee. Maar revolterende menigtes veraf-

schuwde hij. Het sociale ideaalbeeld moest vooral 

bereikt worden door verandering van het indivi-

du.  

Henri kwam uit een familie vol idealen. Zijn moe-

der was één van de eerste vrouwelijke weten-

schappers (zij publiceerde het ‘Aardrijkskundig 

en Statistisch Woordenboek van Nederlands In-

dië’). Zijn achteroom Sicco streed in Nederlands-

Indië tegen het koloniale onrecht. Multatuli nam 

zijn ‘Vloekzang’ op het 

Nederlands bewind op 

in zijn Max Havelaar en 

schreef voor het blad 

‘Recht voor Allen’ van 

Domela Nieuwenhuis. 

Niet verwonderlijk dus 

dat ook Henri van den 

Bergh van Eijsinga vol 

idealen zat.  

Bij zijn intrede in Zutp-

hen zat de Walburgis-

kerk stampvol. Uit heel 

Zutphen dromden men-

sen van alle stromingen 

samen. Zelfs de door het 

college van B&W gere-

serveerde bank was be-

zet door het gewone 

volk.  

Vanwege de inspireren-

de rol die hij heeft gehad 

in de Zutphense strijd 

voor sociale vooruit-

gang, heeft de Zutphense 

SP-afdeling de nieuwe jaarlijks uit te reiken prijs 

naar hem vernoemd. In deze Tomatenkrant kunt 

u lezen wie de winnaar is van deze eerste editie. 

Volgende maand leest u in deel 2 meer over het 

leven en de verdiensten van Henri. 
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