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De SP in Deventer heeft een eigen hulpdienst waar u terecht kunt met 
allerlei vragen en problemen. Deze kunnen o.a. te maken hebben met 
loon, uitkering, huur, belasting of sociale wetgeving. De medewerkers 
van de hulpdienst helpen u, wanneer mogelijk, met informatie en ad-
vies. Zij helpen u bij het invullen van formulieren en verwijzen u indi-
en nodig door naar mensen die u verder kunnen helpen. De service is 
gratis en voor iedereen! (dus ook voor niet SP-leden) Aarzel niet als u 
denkt een helpende hand nodig te hebben. De hulpdienst is via e-mail 
te bereiken: hulpdienstdeventer@sp.nl. Bellen kan ook: 06-55716753.

BEZORGERS GEZOCHT!

Reservebezorgers om bij ziekte of afwezigheid een andere  
bezorger te vervangen. Als je mee wilt werken, neem dan  
contact op met:

Willem van de Donk:  
06-13063552 of 
v.d.donk@kpnmail.nl

CONTACT

BESTUUR SP DEVENTER
Cees Sterkenburg, voorzitter 
06-55716753

Harry Delsink, Penningmeester

Yasser Abdi
Algemeen lid

Gerrit Pannen
Algemeen lid

TRIBUNE BEZORGING 
Coördinator : Willem van de Donk 
06-13063552
v.d.donk@kpnmail.nl 

LID PROVINCIALE STATEN
Harry Broekhuijs 
0643226239 / 0878758484 
hbroekhuijs@sp.nl
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David Bijl
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IN ACTIE!

groepen tegen elkaar uit, maken ons bang voor de ander. We worden 
telkens opnieuw oorlogen in gejaagd. In de Eerste wereldoorlog had 
men berekend dat een mens 0,25 cent per kilo kostte. Een gemiddelde 
soldaat woog 70 kilo. Dat bedrag had men nodig om de nabestaan-
den te betalen, militaire pensioenen e.d. Een kwartje per kilo. Maar 
een kanon was 10 gulden per kilo waard. Tel uit je “winst”. Hoe meer 
kanonnen, tanks, munitie, schepen en chemicaliën (kruit voor munitie) 
men er in een oorlog door joeg, hoe meer er weer geproduceerd 
en verkocht kon worden. De baten (staal en chemicaliën) waren dus 
aanmerkelijk hoger dan de kosten van een gesneuveld mens. De 
grenzen waren toen ook gesloten. Frankrijk zelf leverde Duitsland via 
omwegen alle staal die ze nodig hadden om de Franse soldaten in de 
loopgravenoorlog te kunnen beschieten, 10 jaar vóór die oorlog, maar 
ook TIJDENS die oorlog. Alles werd gefinancierd door Franse bank-
en; Duitsland kreeg dus krediet van hun “vijand”. Er werd een paar 
honderd meter aangevallen, daarna weer teruggetrokken. De oorlog 
moest door gaan, geld moest blijven rollen. Toen het kanonnenvlees 
het zat was, door slaapgebrek hallucinerend de loopgraven uit kwam 
en de tegenstander omhelsden werden ze door hun meerderen terug 
de loopgraven in gejaagd. Anders werden ze ter plekke gefusilleerd. Ze 
moesten elkaar weer gaan beschieten. Aanvallen en, zonder duidelijke 
redenen, weer terugtrekken. En aanvallen en, zonder duidelijke re-
denen, weer terugtrekken. En aanvallen en, zonder duidelijke redenen, 
weer terugtrekken. En.....en.....en..... Alleen in de Eerste wereldoorlog? 
Welnee. Dergelijke acties vinden in alle oorlogen plaats. Heuvels aan-
vallen en weer terug (“Hamburger Hill”) en strippen op een vliegveldje 
op een eiland (Japan-USA). Omdat ons wijs gemaakt wordt dat, als we 
dat niet zouden doen, dát heuveltje, dát vliegstripje, dat dan de wereld 
veroverd zou worden door een gruwelijke, wrede, meedogenloze 
vijand. Maar de werkelijke reden is altijd weer geld, geld en nog eens 
geld. Voor de fabrikanten en scheepswerven, banken, aandeelhouders, 
regeringen en een heel klein groepje schatrijke families. Dat is al meer 
dan 100 jaar zo. Het is zelfs veiliger met open grenzen. Landen die zich 
hier aan bezondigd hebben werken nu samen. Het échte monster, de 
échte reden is olie, de wapenindustrie, de staalindustrie, beurzen en 
aandeelhouders, en de chemiereuzen. En de politici die daar, links om 
of rechts om, geld aan over houden. Ik vergeet er geheid nog een zoot-
je, maar het gaat om alles en iedereen die baat heeft bij oorlogen. 99% 
is “de gewone man”, 1% lacht zich te barsten. 99% wordt voor de gek 
gehouden, 1% steekt daar achter. Dat houdt geen enkele angstvallig 
gesloten grens tegen. Ik heb liever een sterke economische band met 
een bevriend Duitsland, we verdienen er miljarden aan, dan dat we 
terug moeten naar de tijd van voor de open grenzen.

BELANGRIJKE DATA

13 februari Vergadering Bestuur afdeling Deventer
  19.30 Fermerie, Muggeplein 9, 7411DW Deventer
18 maart  Algemene Ledenvergadering met verkiezing nieuw  
  afdelingsbestuur
  19.00 Inloop 19.30 Aanvang
  Locatie nog niet bekend.



VOORWOORD   

Je kunt alles en iedereen de schuld geven als de zaak instort. Onze 
afdeling is de laatste jaren door een diep dal gegaan. Ruzie. Geen ver-
trouwen. Gelukkig is, bij een aantal leden, het vuur terug. De SP moet 
weer gaan meetellen in Deventer. De gewone mensen hebben ons 
hard nodig. We moeten weer de straat op om samen met de gewone 
mensen de strijd aan te gaan tegen de arrogante betweters die zich 
volksvertegenwoordigers noemen.
ACTIE!!

Cees  Sterkenburg

SUPERZATERDAG 8 FEBRUARI 2020

Met drie leden van de afdeling hebben we zaterdagmiddag ons 
aandeel geleverd aan de zoveelste SuperZaterdag, dit keer in Zwolle. 
Een leuke en inspirerende dag. In totaal met 20 SP-ers hebben we 
gezamenlijk deur-aan-deur handtekeningen verzameld, in de wijk 
Stadshagen, om een bushalte terug te krijgen voor de deur van de 
verzorgingsflat “Het Hoge Huis”. Een aantal strijdbare 80+ bewoners 
is meer dan een jaar actief om dat voor elkaar te krijgen, maar kreeg 
tot nog toe nul op het rekest bij de gemeente. “Daar gaat de provincie 
over”. Er zijn minimaal 400 handtekeningen nodig om dat op de agen-
da van de provincie te krijgen. Als steun in de rug voor deze strijdbare 
ouderen zijn we de straat op gegaan. Zoals het de SP betaamt. De wijk 
Werkenden waarin we liepen tekende iedereen. 220 handtekeningen 
in ongeveer 1 uur. Fantastisch!!

GLAASJE TEFLON TAPPEN: PFAS DUIKEN 
OP IN ONZE DRINKWATERBRONNEN

Giftige stoffen als PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn moeilijk 
afbreekbaar. Ze zijn door de chemische industrie (o.a. Dupont/Che-

mours) gemaakt, komen van nature niet voor, maar komen in heel 
veel producten voor. Er zijn meer dan 4000 soorten PFAS. Denk aan 
smeermiddelen, voedsel-verpakkingsmaterialen, blusschuim, an-
ti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden 
ze gebruikt in verschillende industriële toepassingen en processen. 
Mogelijk wordt PFAS ook nog op andere manieren gebruikt. De stoffen 
komen in het milieu door emissies uit fabrieken die de stoffen maken 
of gebruiken. En als PFAS-bevattende materialen als (consumenten)
afval in het milieu terecht.
Dat ze opduiken in onze drinkwaterbronnen baart de drinkwaterbedri-
jven zorgen. Hoeveel schade deze stoffen op de lange duur aanrichten 
aan mens en milieu is niet duidelijk. Zuiveren is mogelijk, maar erg 
duur. Drinkwaterbedrijven rekenen die kosten door aan ons, de consu-
menten. We moeten er rekening mee houden dat drinkwater duurder 
wordt.
• Onze drinkwaterbronnen raken steeds meer vervuild door 
onder andere pesticiden, medicijnresten en nieuwe stoffen, zoals de 
moeilijk afbreekbare PFAS.
• Uit een enquête van Follow the Money bij de tien Neder-
landse drinkwaterbedrijven, blijkt dat de concentraties PFAS in het 
drinkwater onder de richtwaarden van het RIVM blijven. Maar deze 
richtwaarden kunnen in de toekomst strenger worden door voortschri-
jdend inzicht.
• Uit de enquête bleek ook dat sommige drinkwaterbedrijven 
tot hun verrassing PFAS aantroffen in hun bronnen. Ze pleiten voor 
betere communicatie door bedrijven en vergunningverleners over 
lozing.
• Om het drinkwater te zuiveren van PFAS zetten bedrijven 
meer en duurdere zuiveringstechnieken in. De consument betaalt die.
• Saillant is dat DuPont, een van de belangrijkste verspreiders 
van PFAS-vervuiling en voorloper van Chemours, zich nu volop richt op 
waterzuivering.
• Nederland heeft als kartrekker in Europa gepleit voor een 
Europees verbod op PFAS, en wordt daarin door verschillende landen 
ondersteund. De industrie verzet zich.

Mira Sys voor FTM

HET FALEN VAN RUTTE: niet de crisis, 
maar het kabinetsbeleid veroor-
zaakte woningtekorten.

Het kabinet-Rutte presenteert het huidige woningtekort als een 
gevolg van de crisis. Dat klopt maar ten dele; de beleidskeuzes van de 
afgelopen kabinetten hebben de situatie extreem verergerd. Zowel 
in de particuliere sector als bij de corporaties is de woningbouw door 
regeringsmaatregelen ernstig in het slop geraakt.  
• In 2010 verwachtte de overheid dat de bouw van nieuwe 
woningen snel zou toenemen. ‘Dit betekent dat het huidige woningte-
kort voor een deel zal worden ingelopen. Verwacht wordt dat hierdoor 
in een groot aantal regio’s een meer ontspannen woningmarkt ontsta-
at.’ 
• Het pakte anders uit; de bouw stagneerde juist. Deels omdat 
de koopwoningenmarkt vast zit, deels omdat de bouwsector het flink 
te verduren heeft gehad en deels omdat corporaties minder kunnen 
investeren. 
• Het kabinet-Rutte wijt deze malaise aan de crisis van 2008. 
Maar in de ons omringende landen staat de woningmarkt er veel 
florissanter voor dan hier. 
• Kabinetsbeslissingen van de afgelopen jaren lijken een veel 
groter effect op de woningmarkt te hebben gehad; denk aan de bep-
erking van de hypotheekaftrek, invoering van de maximale hypotheek 
en de verhuurdersheffing. 
Een populair gezegde in bestuurlijke kringen is; never waste a good cri-
sis. In tijden van crisis kun je als regering of bestuur van een organisa-
tie maatregelen nemen die nooit worden aanvaard als de conjunctuur 
meezit. In hoeverre zijn de kabinetten-Rutte I en II bezig geweest met 
het bestrijden van de crisis, en in welke mate met het realiseren van 
hun politieke doelen?
Aan de woningmarkt is goed te zien dat Rutte de crisis heeft geb-
ruikt om politieke doelen te verwezenlijken. Dat heeft voor het land 
helemaal verkeerd uitgepakt. Er is nu een woningtekort van ongeveer 
200.000. Eind 2025 moeten er tussen de 600.000 en 700.000 wonin-
gen zijn bijgebouwd, en dat wordt een lastige opgaaf. Al was het maar 
omdat de afgelopen tien jaar veel bouwvakkers hun gereedschap aan 
de wilgen hebben gehangen; ze gingen met pensioen, verloren door 
dalende productie van woningen hun baan of kozen voor een minder 
zwaar beroep. De overgrote meerderheid zal niet meer terugkeren en 
een nieuwe lichting (ervaren) vakmensen zal nog jaren op zich laten 
wachten.

Peter Hendriks voor FTM

JONGEREN ACHTERAAN IN DE RIJ VOOR 
EEN CORPORATIEWONING   

Het sluiten van verzorgingshuizen door het kabinet-Rutte II en het 
afschuiven van de huisvesting van spoedzoekers en statushouders op 
de woningcorporaties, hebben het tekort aan sociale woningen voor 
jongeren verder vergroot. De komende jaren zullen de wachtlijsten nog 
langer worden. Er is veel te weinig nieuwbouw om aan de toegenomen 
vraag naar sociale woningen te voldoen. Vooral starters zijn daarvan 
de dupe. 
• De meest actieve zoekers naar sociale huurwoningen be-
horen tot de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar, maar hun kansen op een 
betaalbare woning zijn het kleinst 
• Corporatiehuurders zijn gemiddeld ouder geworden; was 
in 2012 nog 13 procent van alle huurders van een corporatiewoning 
jonger dan 35, in 2018 was dat nog maar 11 procent. 

• Een van de hoofdoorzaken: het sluiten van verzorgingshuizen 
door het kabinet Rutte II. Ouderen blijven langer in hun sociale woning 
wonen. Daardoor stagneert de doorstroming. 
• Ook door de toewijzing van sociale woningen aan zoeken-
den buiten de wachtlijsten om – aan statushouders en zogeheten 
‘spoedzoekers’ –neemt de wachttijd voor een woning in vooral de 
stedelijke gebieden toe.
• Door demografische en economische factoren neemt de 
vraag naar sociale huurwoningen de komende decennia eerder toe 
dan af. De nieuwbouw blijft vooralsnog achter op die toename. Vooral 
jongeren worden daardoor getroffen.

Peter Hendriks voor FTM

WILLEM’s wereld

Pogingen om mensen tegen elkaar op te zetten is van alle tijden. 
Baudet en Wilders zijn er meesters in. Ik had op Facebook een stukje 
geplaatst en kreeg zowel positieve als negatieve reacties. Op de 
negatieve reacties die wél fatsoenlijk waren heb ik gereageerd. Maar 
dat sommigen nogal gebrainwashed zijn bleek wel uit iemands reactie 
toen hij, nadat hij schreef dat het “allemaal door die immigranten 
komt”, door meerdere mensen met goed onderbouwde redenen 
tegengesproken werd. Zijn reactie was, als een robot, gewoon weer; 
“het komt allemaal door die immigranten”. Een deel van mijn reactie 
volgt hierbij;

Ik hou me al heel wat jaren aan 1 regel; ik geloof bar weinig van wat er 
in de media zoal gemeld wordt. Amerika, onze “bondgenoot” mag alle 
vormen van bewapening hebben, inclusief kernbommen, de rest van 
de wereld niet. Ze mogen overal op de wereld ongestraft landen bin-
nen vallen en plat bombarderen, inclusief miljoenen onschuldige burg-
ers. En waarom? Om dezelfde redenen als waar de nieuwsgaring ons 
dag in dag uit onophoudelijk zo bang voor maakt; de Islam, de Russen, 
allerlei dreigingen van andere mogendheden en economieën (China). 
Als er even geen oorlog is beginnen ze er gewoon zelf weer een. Ik ben 
nog steeds op zoek naar de werkelijke redenen van de vele oorlogen. 
Je kunt vrijwel nooit een goede reden vinden, vrijwel altijd ongefun-
deerde en niet bewezen verhalen over boze dictatoren die de wereld 
willen veroveren. Hetzelfde geldt voor religiën en bevolkingsgroepen. 
Tweede wereldoorlog? Een van de hoofdredenen, vanwege de slechte 
economie in Duitsland; de joden hebben alle welvaart in handen, 
jatten van de “gewone” Duitser. Uitroeien die gasten en de wereld zal 
weer welvarend worden. Heel ruw samengevat maar het is in grote 
lijnen wat er telkens opnieuw gebeurt. Bijna geen een Duitser had echt 
last van zijn joodse buurman, maar ze lazen en hoorden het telkens 
opnieuw. Denk ook even aan de Balkanoorlog en Indonesië. Moslims 
en christenen gebroederlijk naast elkaar, tot .......... de pers, Milosevic 
en Karadžić. Men speelt gewoon al eeuwen lang diverse bevolkings-


