Met een zelfgemaakt spandoek
dat nog in elkaar gezet moest
worden, ander demonstratiemateriaal en een strijdbaar
humeur stappen we in de bus.
Het is zondagochtend 17
oktober, 10 uur en we
vertrekken met ruim 40 SP’ers
naar de Woonopstand in
Rotterdam.
Samen met de afdelingen
Deventer en Apeldoorn. Het is
tijd om een vuist te maken, om te
laten zien dat het ook in onze
regio genoeg is. Ook hier is een
wooncrisis veroorzaakt, door
jarenlang falend beleid.
Op
het
Afrikaanderplein
verzamelen we met alle andere
SP’ers, uit het hele land vijf
bussen vol. Vele organisaties
laten met hun verhalen zien dat
het zo niet langer kan. Ze eisen
verandering, een einde aan het
woningtekort, te hoge huren,
sloop van woningen, dakloosheid,
schimmelwoningen.
Kortom, alles wat er mis is op
het gebied van het recht op een
woning kwam aan de orde. De
meest indrukwekkende spreker

is Mustapha Eaisaouiyen uit de
Rotterdamse Tweebosbuurt, hij
roept op tot solidariteit. De
mensenmassa voelt de strijdlust
in zijn woorden zodra die over
het veld echoën.
Na alle toespraken, interviews
en muziek gaan we in een
protestmars richting Blaak.
Inspirerend om met zo een grote
groep SP’ers aanwezig te zijn.
Met vele duizenden verschillende mensen samen teksten
roepen als: “Huizen voor mensen

en niet voor winst” en
“Huisjesmelkers, functie elders”.
Het geeft genoeg energie om heel
lang en heel ver door te gaan.
Maar op de Erasmusbrug komen
we tot stilstand, na eerst wat
onduidelijkheid horen we dat er
vooraan de mars geweld
plaatsvindt tussen politie en een
groep anarchisten. Wat er
precies gebeurt blijft voor ons
onduidelijk.
Vlakbij waar we stilstaan staat
onze bus klaar. Jammer van de
afloop, maar de rest van de dag
was fantastisch. En natuurlijk
gaan we door met acties om een
einde aan de wooncrisis te
maken.
Hoe de SP in Zutphen het
probleem wil oplossen lees je in
ons verkiezingsmanifest voor de
gemeenteraadsverkiezingen
2022. Dit is te vinden op de
website zutphen.sp.nl.

Jaarlijks drie ton extra subsidie
voor elitaire cultuurorganisaties
als Dat Bolwerck en een bijna
volledige raad die in de bres
springt voor het Popcollege dat
jaren voor een prikkie in een
overheidspand zat. Dit zijn
twee onderwerpen met één
achterliggende reden. De korte
lijntjes tussen de cultuursector
en Zutphense raadsleden.

er vooral mee te maken dat
hun eigen achterban daar actief
is. Zo staat de baas van het
popcollege, Luuk Nengerman,
op plek 11 van de lijst van
BurgerBelang. Een van de
docenten, Berry Vink, is
forumlid voor de Stadspartij.
Laten dit nou net twee partijen
zijn die het originele voorstel
indienden voor behoud.

De afgelopen weken heeft de
Zutphense gemeenteraad de
mond vol over meer geld naar
cultuur in onze stad. Hierdoor
zouden we ineens moeten
overwegen om te bezuinigen
op
verkeers-veiligheid
of
jeugdzorg, of het verhogen van
parkeer-tarieven of de OZB.
Geen denken aan.

Daar blijft het niet bij. Ook bij
Dat
Bolwerck
zitten
partijprominenten van andere
partijen dicht bij het vuur. Zo is
oud-burgemeester en D66’er
Arnold Gerritsen voorzitter en is
Marieke Schriks naast lokale
VVD-coryfee ook voorzitter van
het
Wijnhuisfonds,
dat
monumentale panden beheert
in onze stad en daardoor ook
baat heeft bij extra subsidies.

Dat deze partijen zo bezorgd
zijn om deze instellingen heeft

Als je maar je banden kort
houdt met de lokale politiek is
het makkelijk om je elitaire
hobby’s veilig te stellen. De SP
is
wars
van
deze
vriendjespolitiek en vindt dat de
gemeenteraad
een
echte
vertegenwoordiging van de
bevolking moet zijn. En dus
staan
op
de
conceptkandidatenlijst
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen
juist
zorgmedewerkers,
studenten en huurders.
De Erasmusbrug in Rotterdam
vol met demonstranten in
protestmars tegen de
wooncrisis.

November 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.

Het is vandaag nog maar moeilijk voor te stellen,
maar in de eerste helft van de 20ste eeuw vonden de
meesten politici dat een politiek debat niet thuishoorde in de vergaderzaal van de gemeenteraad.
Onder anderen de beroemde burgemeester Dijckmeester heeft zich herhaaldelijk in die woorden
uitgelaten.
In de Gemeentewet stond dat
gemeenten de bevoegdheid hadden om hun eigen huishouding te
regelen. Liberalen zagen dat als
een zuiver administratieve taak.
Maar vanaf het moment dat socialisten hun intrede deden in de
gemeenteraad, in Zutphen vanaf 1904, waren er
raadsleden die deze taak geheel anders opvatte. Zij
vonden dat gemeenten moesten ingrijpen en sociale voorzieningen moesten opbouwen. De SDAP vond dat de
gemeente haar grondbezit
moest uitbreiden, moest zorgen voor werklozen, een behoorlijke bezoldiging van arbeiders moest organiseren,

Ter ere van haar 40-jarig jubileum organiseert de Historische
Vereniging Zutphen op 12 november een symposium met
als thema: Zutphen in de negentiende eeuw. Helemaal
aansluitend bij het themajaar.
Samen met het Erfgoedcentrum Zutphen en de David
Evekink Stichting zijn er dit jaar
al veel activiteiten georganiseerd om de sociale geschiedenis zichtbaar en tastbaar te

gratis onderwijs moest realiseren en drankmisbruik moest tegengaan.
Het programma van de Liberale Unie was voornamelijk gericht op het particulier initiatief dat Zutphen rijk was, zoals in eerdere delen van deze serie
in de Tomatenkrant bleek. Toch wezen ook zij gemeentebedrijven niet af. Sterker
nog: monopolistische bedrijven van
openbaar belang konden volgens de
liberalen beter in handen van de
gemeente zijn. Op terreinen waar
het particulier initiatief tekort
schoot, moest de gemeente optreden. Dat is in schril contrast met de
visie van neo-liberalen vandaag de dag.
De katholieken hadden geen program en waren
sterk verdeeld langs de lijnen
van de klassentegenstelling.
Het raadslid bepaalde het
standpunt, en het maakte bij
hen dus verschil of het raadslid voortkwam uit de arbeidersvertegenwoordiging of de
middenstand.

maken. Zo waren er al de
stadswandelingen, tentoonstellingen, een leporello (luxe folder) en het pop-up museum in
het arbeidershuisje. Tijdens het
symposium zal er een nieuw
boek gepresenteerd worden,
namelijk “Een bekoorlijk gezigt
van welvaart”, over de ontwikkeling van Zutphen in de negentiende eeuw.
Sprekers op het symposium
zijn Prof. dr. Marita Mathijsen

Jacob van Lennep en Prof. dr.
Willem Frijhoff. Er zijn kosten
verbonden aan deelname en
aanmelden is nodig, zie hiervoor en andere info de website:
www.historiezutphen.nl

