
  

De afgelopen maanden deed de 
dreigende uitkleding van het 
Zutphense ziekenhuis veel stof 
opwaaien. Een bondgenootschap 
bestaande uit verschillende 
politieke partijen, de FNV, 
betrokken inwoners en een 
zorgeconoom verzamelde 423 
verhalen van inwoners waar de 
noodzaak van een volwaardig 
ziekenhuis uit blijkt. Donderdag-
middag 9 september overhandig-
de het gezelschap de verhalen 
aan de ziekenhuisbaas. 
 
“Met deze honderden verhalen 
roepen we Michel Galjee op om 
niet meer aan de hand van de 
zorgverzekeraar mee te lopen, 
maar om de kant van de inwoners 
en zijn personeel te kiezen,” stelt 
Nils Müller van de SP, die namens 
het bondgenootschap het woord 
voert bij deze actie, “we nodigen 

het ziekenhuisbestuur uit om ons 
te helpen in de strijd voor het 
behoud van volwaardige 
ziekenhuizen.” 

Wil je de verhalenbundel zelf 
lezen? Een digitale variant is te 
vinden op onze website 
zutphen.sp.nl 

 

 
Gelre Ziekenhuizen maakte op 16 
september bekend dat de 
verloskundeafdeling in Zutphen 
sluit wegens personeelstekort. De 
gemeenteraad van Zutphen keurt 
dat af, en roept het ziekenhuis-
bestuur om bij het Rijk om meer 
geld te vragen. Dat deed bijna de 
hele gemeenteraad op maandag-
avond 20 september op voorstel 
van de SP. 
 
Het ziekenhuisbestuur wilde tot nu 
toe niet bij het Rijk om meer geld 
vragen. Zij zelf waren akkoord 
gegaan met beperking van de 
zorgkosten in een landelijk 
zogenaamd 'hoofdlijnenakkoord'. 
Het is nog niet bekend of het 
ziekenhuis aan het verzoek van de 

gemeente Zutphen gehoor gaat 
geven. 
 
"Het is 
hoog tijd 
dat zieken-
huisbaas 
Michel 
Galjee de 
kant van 
zijn personeel, de patiënten, 
inwoners en gemeente kiest, in 
plaats van de kant van het kabinet 
en de zorgverzekeraars," zegt SP-
fractievoorzitter Mart de Ridder, 
"als we samen een vuist maken, 
kunnen we meer geld loskrijgen in 
Den Haag en kunnen vitale 
functies, zoals de verloskunde 
afdeling, openblijven." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tweejaarlijkse termijn van 
het huidige afdelingsbestuur zit 
er bijna op. Daarom is de 
afdeling Zutphen op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Heb je 
ideeën om de afdeling nog 
sterker te maken en wil je 
voorop lopen om onze 
activistische, ideologische en 
organisatorische doelen te 
bereiken?  
Kandideer je dan door vóór 18 
oktober een mailtje te sturen 
naar zutphen@sp.nl met je 
motivatie.  
Op de ledenvergadering 9 
november vindt de 
bestuursverkiezing plaats. 
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De 25 jarige Mart de Ridder 
wordt de lijsttrekker voor de SP in 
Zutphen voor de campagne in 
aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart 2022. 
Dat hebben de leden unaniem 
besloten op de ledenvergadering 
vanavond. “Het is een eer om de 
club in de campagne te mogen 
aanvoeren”, zegt De Ridder.  

Van vakkenvuller tot SP-
lijsttrekker 
De Leestense Mart de Ridder 
raakte al vroeg politiek betrokken. 
Hij werkte als vakkenvuller bij een 
supermarkt in Zutphen. Toen hij 
een vaste aanstelling zou krijgen 
werd hij op straat gezet. ‘Ze 
vonden me te duur. Ze wilden 
goedkopere en dus jongere 
vakkenvullers. Ik wilde wat doen 
aan die oneerlijkheid. Zo kwam ik 
bij de SP terecht.’  

De Ridder is sindsdien actief lid 
voor de SP. Hij voerde actie voor 
een nachttrein, tegen 
huisjesmelkers en organiseerde 

met succes een groep huurders 
in Noordveen. 138 huurders 
kregen als gevolg van die acties 
met terugwerkende kracht 
verlaging van hun huur.  

In 2018 was hij de hoogste 
nieuwkomer op de SP 
kandidatenlijst. Hij zette zich in de 
gemeenteraad in voor een 
eerlijker en goedkoper afvalbeleid 
en voor verhoging van het 
minimumloon. Afgelopen week 
nog wist hij de gemeenteraad 
achter een SP voorstel voor het 

openhouden van de verloskunde-
afdeling in het ziekenhuis te 
krijgen. 

Woningnood 
De Ridder noemt de aanpak van 
de wooncrisis het belangrijkste 
thema in de 
verkiezingscampagne. “Ik ben 25 
jaar en woon noodgedwongen 
nog bij mijn ouders. Ik ben toe 
aan een plek voor mijzelf, en ik 
kan mij voorstellen dat mijn 
ouders daar inmiddels ook wel 
aan toe zijn, maar er is simpel 
geen woning te vinden die ik kan 
betalen. Wat voor mij geldt, geldt 
voor honderden andere 
Zutphenaren. Ons leven staat op 
pauze, omdat we geen woning 
kunnen vinden. En als we wél het 
geluk hebben dat we een woning 
kunnen huren of kopen, dan 
houden we steeds minder geld 
over, omdat woonlasten stijgen. 
De wooncrisis slaat hard toe in 
Zutphen en daar moet eindelijk 
een echte, fundamentele 
oplossing voor komen.” 

In onze partij zijn de leden altijd 
de baas. Zowel in onze lokale 
afdeling als op landelijk niveau. 
Dinsdag 9 november staat er een 
nieuwe ledenvergadering op de 
agenda en er is veel om over te 
besluiten.  
 
Ten eerste zijn er verkiezingen 
voor het landelijke partijbestuur 
waarvoor we gaan stemmen. Ten 
tweede verkiezen we een nieuw 
lokaal bestuur dat de afdeling 
voor de komende twee jaar zal 
leiden. De rest staat in het teken 
van de aankomende gemeente-
raadsverkiezingen. Op 23 
september heeft de leden-
vergadering Mart de Ridder tot 
lijsttrekker verkozen, maar hij kan 
het niet alleen doen. Daarvoor 
heeft de kandidatencommissie 
een conceptlijst opgesteld. Ook is 
er een concept-verkiezings-
manifest opgesteld waarmee we 

de verkiezingen in willen gaan. 
Beide zullen besproken en al dan 
niet gewijzigd vastgesteld 
worden. 
 
Kortom: Er is genoeg om over te 
beslissen. De concepten voor de 

kandidatenlijst en het 
verkiezingsmanifest worden per 
mail bij de uitnodiging bijgevoegd. 
 
Wanneer: 9 november 
Waar: ’t Nut, Breegraven 1 
Start: 20.00 (inloop vanaf 19.30)
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          Oktober 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.

 

Terwijl Eysinga in de Walburgiskerk mensen be-

geesterde met zijn welbespraaktheid -of ze hem 

nou begrepen of niet-, vakbonden streden tegen 

‘Koelicontracten’ en de SDAP zich inzette voor de 

aanpak van de Polsbroek, liet de politieke elite 

van Zutphen rond 1910 eindelijk het idee varen 

dat Zutphen nog zou industrialiseren. In plaats 

daarvan moesten er woningen voor rijkelui ge-

bouwd worden in Zutphen. Dat had de stad nodig, 

vonden zij. 

In 1917 werd een open-

baar debat over de toe-

komst en de uitbreiding 

van Zutphen gehouden, 

waarbij de conservatie-

ve industrieel J.H. Ketjen 

(bekend van de bult) 

zich opwierp als een vu-
rig pleitbezorger voor 

een nieuwe koers: Geen 

verdere uitbreiding van 

Zutphen als industrie-

stad, maar Zutphen als 

woonstad voor de beter-

gesitueerden. De raad 

kwam tot een woonvisie 

met de niet erg pakkende titel: industriestad faculta-

tief, woonstad primair! Zutphen zou een mooie stad 

moeten worden om te wonen, voor mensen met geld. 

Buiten de vestingwerken werden mooie parken aan-

gelegd en hoge heren huizen met maar één doel: ge-

goede burgerij naar de stad trekken. Industrialisatie 

was voortaan bijzaak. 

In 1919 werd de eerste stadsuitbreiding gedaan vol-

gens de visie van Ketjen. ‘Plan de Clercq’ betekende 

een stadsuitbreiding aan 

de Deventerweg. Hoge he-

renhuizen en huizen voor 

de hogere middenklasse. 

De stadsuitbreiding op en 

rondom de lunetten van 

Zutphen in Noordveen is 

de afgelopen jaren verder 

gegaan. Niet voor niets is 
één van de straten naar 

De Clerqc vernoemd. De 

bouw van villa’s op de Lu-

netten ging uiteindelijk 

ook niet door; dat zou du-

ren tot 2018. 

 Plan de Clercq 1919 

Tot 31 oktober is het David Eve-
kink pop-upmuseum nog te be-
zoeken, gratis! Op 26 augustus 
opende dit tijdelijke museum in 
het arbeidershuisje uit 1874 de 
deuren voor het publiek. Het toont 
de woon- en leefomstandigheden 
van arbeiders uit die tijd. Inmid-
dels zijn er al meer dan 1000 be-
zoekers geweest. 

De expositie in dit pop-upmuseum 
is vormgegeven door studenten 
van Aventus Zutphen, samen met 
de David Evekink Stichting, Mu-
sea Zutphen en het Erfgoedcen-

trum Zutphen. De openstelling is 
mogelijk mede dankzij de inzet 
van de vrijwilligers van Gilde Zutp-
hen. Het is een van de activiteiten 
in het kader van het themajaar 
waarin de sociale geschiedenis 
van Zutphen centraal staat. Bekijk 
ook de website: 

www.vergeteneeuw.nl 

Het huisje van de David Evekink 
Stichting aan de Berkelsingel 2 
blijft nog opengesteld t/m 31 ok-
tober, op do t/m zo van 12.00 tot 
16.00 uur. De toegang is gratis. 

http://www.vergeteneeuw.nl/

