Een ‘locatieprofilerings-traject’, zo
noemden de ziekenhuis-bazen
het. Niets om je zorgen over te
maken was de suggestie. Maar
toen SP wethouder Mathijs ten
Broeke de gemeenteraad toch
besloot op de hoogte te brengen,
werd daar direct doorheen
geprikt.
‘Iedereen die management-jargon
een beetje kent weet wat dit
betekent’,
aldus
SP-fractievoorzitter
Nils
Müller,
‘dat
betekent afbouwen en sluiten van
afdelingen’. Er volgden schriftelijke

In het voorjaar van 2018 stond
SP’er
Paula
Kluin
in
de
dichtersbuurt voor de deur bij
Yvette om te horen hoe het in de
wijk was. Direct noemde Yvette
dat het speeltuintje in de wijk al
meer dan 25 jaar niet onderhouden is en er al meerdere
kinderen iets gebroken hebben
door de slechte staat van het
speeltuintje.

vragen in de gemeenteraad en in
de Tweede Kamer, er werd een
petitie gestart en alle Zutphense
politieke partijen spraken zich uit
tegen dreigende afbouw. Eerst
ontkende ziekenhuisbaas Michel
Galjee dat er iets gaande was,
maar al gauw moest hij toegeven
dat hij sluiting van afdelingen niet
kon uitsluiten.
Ziekenhuisbaas Michiel Galjee, die
bij zijn aantreden nog naar de
rechter stapte omdat hij meer
salaris eiste (€ 170.000,- per jaar
vond hij niet voldoende), stelde
onlangs in De Stentor dat

‘mensen bij elke snackbar wel een
Spoed Eisende Hulp willen, maar
dat is niet te betalen’.
‘Galjee bagatelliseert de zorgen
van inwoners,’ stelt Müller, ‘en dat
is een ziekenhuisbaas onwaardig.
Deze man is alleen maar met geld
bezig. Maar wat centraal zou
moeten staan is de veiligheid van
de inwoners van deze regio en het
werk van de mensen in het
ziekenhuis. En níet het geld,
Daarom zullen we, samen met
heel de Zutphense samenleving,
knokken voor het behoud van een
volwaardig ziekenhuis in Zutphen.’

Met
andere
buurtbewoners
samen zijn ze een handtekeningenactie gestart om te eisen dat
de gemeente eens wat ging doen
aan het speeltuintje. Hierop kwam
de verantwoordelijk wethouder
een kijkje nemen om zelf te zien in
wat voor staat het speeltuintje aan
het Genestetplein was. Zij was het
er mee eens dat het vervangen
moest worden en zei dat de
gemeente
er ook al
ideeën over
had.

goede nieuws dat er een nieuwe
speeltuin komt. Maar later bleek
dat het geld hiervoor niet geregeld
was. In mei 2019 lazen ze in de
krant dat er geen nieuw
speeltuintje komt omdat de
gemeente geld tekort kwam.

Eind

2018
kregen
Yvette en
haar buurtgenoten het

Door de teleurstelling bleef het
even stil, totdat Yvette een
berichtje krijgt van de wijkregisseur met een oplossing. Met
behulp van stichting Mpower kan
het geld toch bij elkaar gebracht
worden. Inmiddels is er een
architect ingeschakeld en heeft
Yvette de provincie aangeschreven om er geld in te steken.
Hierdoor is er een startbudget en
de buurt maakt kans op 100.000
euro voor het complete project.

Mei 2021
Zutphen is beroemd om haar prachtige middeleeuwse erfgoed. Maar Zutphen kent ook een rijke sociale geschiedenis, 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 Zutphen.

Dat de sociale strijd ook in Zutphen voet aan
de grond begint te krijgen, blijkt uit de bronnen die zijn overgebleven van de staking bij
Stoomdrukkerij De Hoop, georganiseerd door
de Algemene Nederlandse Typografenbond
(ANTB).
In november 1911 gaan
de werknemers van firma Berg, een drukkerij
aan de Zaadmarkt, in
staking. De heer Berg,
baas van de drukkerij,
had kort daarvoor een
nieuw contract met zijn
personeel gesloten. In dit
‘Koeliecontract’ (dit was
de spotnaam die de
ANTB voor de contracten
gebruikten) werd van de
arbeiders geëist al het
werk te verrichten dat
hen werd opgedragen,
ook ‘onderkruiperswerk’,
was boete schering en
inslag, kon men op
staande voet ontslagen
worden en moest alles
wat gebroken werd door
werknemers door de
werknemers
betaald
worden zonder te oordelen of het ook een ongeluk was. Toen het perso-

neel weigerde het contract te tekenen, werden zij
ontslagen.
Daarop organiseerde de ANTB een grote Protestvergadering en riep men de Zutphense bevolking
op om het Gratis Nieuws- en Advertentieblad dat
bij Berg werd gedrukt niet meer te lezen. Bedrijven die nog adverteerden in de krant kregen
ook te maken met een
oproep tot boycot, van
C.J. Horst Rijwielen tot J.
Zijlstra Kruidenierswaren en Vroom & Dreesman te Deventer. Door
het niet begrijpen van
het bericht was een slager in de Laarstraat per
ongeluk geboycot, maar
dat is later rechtgezet.
Hoe het is afgelopen
met de staking, en of het
personeel
weer
in
dienst is genomen, is
helaas niet op te maken
uit de gevonden archiefstukken.
In de volgende editie
leest u over de verschillende socialistische partijen die Zutphen gekend heeft.

