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Apeldoorn, dat zichzelf graag hoofdstad van de Veluwe noemt.  

De Veluwe, voor de gemiddelde Nederlander synoniem met 

herten, wilde zwijnen en achtergebleven varianten van zwarte 

christelijkheid. Een rooie partij kan daar toch nauwelijks iets anders 

zijn dan een nevenverschijnsel, een tegenstem?

Apeldoorn, een uitvergroot dorp. Een oude historische kern uit de 

Middeleeuwen waarvan vrijwel niets meer over is met daarom heen 

kleinere kernen en buurtschappen die vooral in de twintigste eeuw 

langzaam aan elkaar vast zouden groeien. Groter altijd geweest dan 

menigeen vermoedt die ooit nog op school leerde: Apeldoorn een 

vlek nabij het Loo. Al had dat Loo wel alles te maken met die groei. 

Oud-Indiëgasten wilden graag in de buurt van de Oranjes wonen (de 

Parken), gepensioneerde postbodes uit Amsterdam evenzo (tussen de 

Parken en het Loo in). In 1900 nog geen 50.000 inwoners, in 1950 

nog geen 100.000, in 2000 meer dan 150.000. Ging die uitbreiding 

aanvankelijk in noordelijke en zuidelijke richting en een beetje 

westelijk (Berg en Bos), na 1950 volgde de sprong over het Kanaal: 

Zevenhuizen, de Maten, Woudhuis, Osseveld, Zuidbroek.

Apeldoorn heeft geen groots industrieel verleden, voorwaarde 

voor een sterke arbeidersklasse volgens algemene opinie onder 

geschiedschrijvers. Maar Apeldoorn had wel zijn Veluwewater dat 

langs sprengen en beken naar beneden stroomde en grondstof en 

energiebron werd voor molens, wasserijen en papierindustrieën; 

Lona, Van Houtum en Palm. Apeldoorn kreeg ook zijn deel van de 

nationale industrialisatie; Sparta (fietsen), Tima (textiel), Talens 

(verf). Na 1950 zou de werkgelegenheid vooral fors groeien in 

Een kleine geschiedenis van 
de Partij van de Arbeid in Apeldoorn
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De eerste naoorlogse jaren

de dienstensector: Belastingen, Kadaster, Centraal Beheer. Maar 

dat zijn toch vooral witteboordenbanen. Nee, een arbeidersstad 

zoals Deventer is Apeldoorn nooit geweest. Heeft de socialistische 

beweging dus haar stempel op die aloude vlek nabij het Loo niet 

kunnen drukken? Wij zullen zien.

De Partij van de Arbeid is ook in Apeldoorn opgericht in 1946. Vanaf 

dat moment leverde zij ook wethouders en nam zij dus deel aan het 

bestuur van Apeldoorn. In de eerste vijftien jaar waren het met name 

Jo de Groot en Jan Quast die als wethouders de belangen van hun 

aanhang vertegenwoordigden. In Zuid werden wijken voor minder 

draagkrachtigen gerealiseerd; in het Noorden was de wijk Kerschoten 

grotendeels bedoeld voor dezelfde categorie. Terwijl de PvdA 

landelijk de AOW erdoor kreeg, realiseerden onze wethouders in 

Apeldoorn de zorginstellingen Casa Bonita en Mandala. 

De afdeling leefde. Op haar hoogtepunt telde zij meer dan duizend 

leden, verdeeld over wijken en buitengebieden. De belangstelling 

en het medeleven laten zich afleiden uit het feit dat zich op een 

keer 48 gegadigden voor een bestuursfunctie meldden. Natuurlijk 

waren er optochten en demonstraties op hoogtijdagen maar ook voor 

gezelligheid werd gezorgd met bingo-avonden. De rode familie was 

een hechte club waar het afdelingsblad en andere informatie door de 

leden zelf werd rondbezorgd.

Van hevige interne conflicten leest men nergens. Het was de tijd van 

de wederopbouw en PvdA’ers waren in die dagen net zo volgzaam 

als de rest van Nederland. Dat zou aan het einde van de jaren zestig 

anders worden. 
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De nieuwe generatie

Eind jaren zestig traden er in het Nederlandse partijwezen grote 

verschuivingen op. D66 kwam op, gevolgd door de P.P.R., Nieuw 

Links binnen de PvdA, Ds’70 erbuiten. De laatste partij had zelfs 

mede haar oorsprong in Apeldoorn waar een oude generatie zoals 

Henk Staneke niets te maken wilde hebben met die radicalen van 

Nieuw Links. De interne strijd leidde ertoe dat de partij op zeker 

ogenblik nauwelijks nog in de raad vertegenwoordigd was dan wel  

via het Progressief Akkoord ( PAK ) dat ook landelijk van zich deed 

spreken. Maar in 1974 had de afdeling zich volledig hersteld. 

Tijdens de verkiezingen behaalde zij twaalf raadszetels. De fractie 

leverde twee wethouders: Hans Porringa en Gerrit van de Graaf.

Hans Porringa heeft de Apeldoornse politiek bijna twintig jaar 

gedomineerd, waarvan tien jaar als wethouder. Toen hij aantrad lagen 

er op zijn bureau plannen van zijn voorganger voor grootscheepse 

nieuwbouw. Hoogbouw langs de Sprengenweg, een soort van 

Chinese muur langs het huidige Mheenpark en een vierbaansweg 

dwars door het centrum die de PWA-laan met de Welgelegenbrug en 

verderop met de splitsing Deventerstraat en Zutphensestraat, de Tol, 

moest verbinden.

Porringa ontwikkelde echter juist een visie op Apeldoorn die erop 

neerkwam dat de binnenstad autoluw gemaakt zou worden ( tot 

1974 reed er nog autoverkeer door de Hoofdstraat ) en dat de auto’s 

zouden worden opgevangen door uiteindelijk vier parkeergarages 

voor verkeer uit noord, west, zuid en oost. Protesten van de 

middenstand die hier net als elders verlies van omzet vreesde en de 

milieubeweging die van parkeergarages een aanzuigende werking 

verwachtte werden genegeerd. Porringa’s visie werd in de loop van 
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de jaren gemeengoed bij andere partijen al bleef de achterliggende 

gedachte, dat Apeldoorn een stad was geworden en daarvan de 

consequenties had te aanvaarden, voor velen een stap te ver. Niet 

alleen de autochtone Apeldoorner is het dorpse karakter dierbaar.

Dat zou Porringa ook merken bij een andere kwestie die bevolking en 

politiek in twee kampen verdeelde en diepe sporen heeft nagelaten: 

de stadhuiskwestie. Apeldoorn had geen stadhuis. 

De ambtenaren zaten op zeventien locaties over de stad verspreid 

met als voornaamste het kantoorgebouw aan de Vosselmanstraat 

schuin tegenover het Politiebureau. Het college van B. en W. wilde 

hieraan een eind maken en besloot tot nieuwbouw. Maar op welke 

plek? Achter Tivoli, aan of over het Kanaal? Of op de Markt, 

de plek die Porringa’s voorkeur had en die hij hartstochtelijk en 

consequent zou verdedigen? Toen het college tenslotte tot die 

laatste variant besloot barstte de bom. De bevolking liep te hoop, 

marktkraamhouders kwamen in opstand, een enquête van de 

Apeldoornse Courant die het vuur gretig opstookte wees uit dat 

een stevige meerderheid tegen was. Toen werden sommige politieke 

knieën wel heel slap. Het CDA trok zijn wethouders terug omdat 

zij voorgestemd hadden. Een actie in de VVD leidde ertoe dat 

vrijwel de hele fractie uit de partij werd gezet omdat ook die de 

locatie aanvaardde. Toch brachten de verkiezingen van 1990 de 

tegenstanders van een stadhuis op de Markt geen meerderheid. 

Het stadhuis werd gebouwd op de plek waar het huis van de 

democratie hoort te staan, in het hart van de stad. Porringa werd een 

jaar later om een kleinigheid, een minimale overschrijding van het 

bouwkrediet, door een raadsmeerderheid naar huis gestuurd. 

De hetze tegen Porringa plaatste de Partij van de Arbeid voor 

jaren buiten het stadsbestuur. Diezelfde hetze maakte dat veel 

Apeldoorners hem nog altijd zien als de man die veel heeft 

afgebroken. Het tegendeel is waar. Behalve de man van de compacte 
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binnenstad en het stadhuis is Porringa de man geweest die het 

Kalverstraatgebied heeft laten bouwen, de Metaalbuurt heeft gered en 

Apeldoorn heeft behoed voor roekeloze hoogbouw.

De tweede PvdA-wethouder Gerrit van de Graaf bracht een 

vergelijkbare omslag op het gebied van onderwijs en cultuur. Vorige 

colleges hadden voor onderwijs geen aandacht gehad met als gevolg 

dat Apeldoorn zijn weinige instellingen voor hoger onderwijs verloor 

en er niets voor terugkreeg. Terwijl in Deventer, Zwolle en Arnhem 

indrukwekkende HBO-complexen verrezen behield Apeldoorn 

alleen de Politie-Academie en de theologische hogeschool, nu 

universiteit. Toen Van de Graaf in 1976 aantrad was de koek verdeeld. 

Verbeteringen in het basisonderwijs waren wel mogelijk: grotere 

budgetten voor de scholen, grotere zelfstandigheid en meer invloed 

van de medezeggenschapsraden. Van de Graaf en later Mia de Jong, 

rond 1990, ook PvdA, legden de grondslag voor het huidige regionaal 

onderwijs centrum, het ROC. 

Apeldoorn kende tot Van de Graaf geen samenhangend cultuurbeleid. 

Dus schreef Van de Graaf een kunstnota,  waarin hij de grondslag 

legde voor een eigen cultuurbeleid. Een eerste monumentenlijst voor 

karakteristieke gebouwen was een van zijn andere verdiensten. Van de 

Graaf zorgde er ook voor dat er geld kwam voor de bibliotheek aan de 

Vosselmanstraat, zoals zijn opvolgster en echtgenote Mia de Jong de 

voorwaarden schiep voor het Huis der Schone Kunsten.

Andere partijen hadden het intellectuele en organisatorische 

overwicht van de verschillende PvdA-wethouders met lede ogen 

aangezien. De bouw van het Stadhuis gaf hun de gelegenheid vele 

oude rekeningen te vereffenen. De PvdA verdween uit het college. 

Het zou  jaren duren voor zij terugkwam.
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De afdeling

De tijd dat de afdeling een grote, sterke en hechte club vormde was 

inmiddels voorbij. Het ledental liep terug tot onder de vierhonderd. 

Het werd moeilijker mensen warm te krijgen voor bestuurlijke 

en politieke functies. Een verschijnsel waar alle verenigingen, 

politieke zowel als andere mee te maken hebben. De invloed van 

de televisie, de ontzuiling, de individualisering, het fenomeen van 

de tweeverdieners, veel factoren hebben invloed op het gebrek aan 

interesse. Pas de opkomst van Pim Fortuyn en de LPF zou het ledental 

weer doen stijgen. Maar eerst moest de afdeling zichzelf hervinden 

na het vertrek van de PvdA uit het centrum van de macht. Een nieuwe 

fractieleider, Eppo Gutteling, een volledig vernieuwd bestuur onder 

leiding van Marten Ferwerda zette zich aan die taak. In 1998 wierp 

dat vruchten af. De PvdA werd bij de verkiezingen de grootste partij. 

Opnieuw twee wethouders om ons program uit te voeren.



Eppo Gutteling

Geboren in 1956 in 

Loenen. Ras-Apeldoorner. 

Afkomstig uit een gegoed 

middenstandsgezin.

Studie aan Sociale Academie. 

Sterk politiek geïnteresseerd 

van jongs af aan. Actief onder 

Apeldoornse jongeren, mede-

oprichter van het Jongeren 

Advies centrum, het JAc.

Sinds de jaren ‘80 actief in 

de PvdA in Apeldoorn. Werd 

fractievoorzitter in 1994. In 

1998 wethouder, tot 2006. 

Zijn blijvende verdienste is 

ongetwijfeld de invoering 

van de afvalscheiding Diftar. 

Daarna op vele fronten actief 

in het Apeldoornse openbare 

leven. Zijn laatste project:    

De Stadsakkers.

Eppo is getrouwd met Suzan; 

ze hebben twee zoons.
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Terug op het pluche

Eppo Gutteling en Aalt van der Glind begonnen hun wethouders-

loopbaan onder een ongunstig gesternte. Rond 2000 waarde door 

Nederland èn Apeldoorn het spook van de privatisering. Als het 

aan wethouder Alex Bolhuis van het CDA had gelegen zou het 

nieuwe stadhuis te groot zijn geworden voor een almaar slinkend 

ambtenarenapparaat. Maar onze wethouders boden tegengas. 

Het is met name Eppo Gutteling geweest die stedelijke diensten voor 

de stad heeft behouden. De Groendienst bij voorbeeld. Volgens de 

heersende neoliberale filosofie zouden particuliere hoveniers het 

gemeentelijk groen veel beter en goedkoper kunnen onderhouden. 

Onderzoek wees uit dat die opvatting onhoudbaar was. De jongens 

en meisjes van Groen, nogal eens mensen met een handicap, 

mochten tot hun grote opluchting blijven. In het verlengde daarvan 

zette Eppo in op versterking van de relatie tussen gemeente en 

burgerij. Wijkserviceteams moesten ten dienste staan van wensen uit 

de samenleving, de gratis buitenlijntelefoon betrok de burger bij het 

klein leed van verzakkende stoeptegels: reactie binnen 48 uur. Aan de 

andere kant werden dorps- en wijkraden gevormd waarin burgers zich 

konden organiseren om de gemeente, dat wil zeggen de ambtenarij, 

gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over verbetering van 

wijkbeleving en sociale cohesie. Het moest uit zijn met het gevoel 

van de burger: het helpt toch niks, op het stadhuis wordt niet naar 

je geluisterd. Dat gevoel verdween niet meteen. Maar sinds deze 

veranderingen is het klimaat op het stadhuis wel verbeterd. Ambtenaren 

wordt weer geleerd dat zij er zijn voor de burgers en niet andersom.

De naam van Eppo Gutteling zal ook voor altijd verbonden 

blijven met het afvalstoffenbeleid. Waar CDA en VVD inzetten 

op privatisering van het afvalprobleem besloot Gutteling dat 
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de gemeente greep moest houden op de steeds maar groeiende 

afvalstroom.  Het Diftarproject, dat is afval scheiden, is ongetwijfeld 

zijn grote verdienste. Circulus kwam, een zelfstandig onderdeel van 

de gemeente. Er is in de jaren daarna vaak heftig verzet geweest tegen 

het verplichte scheiden van afval. Het zou zinloze verspilling zijn; 

met name ouderen in hoge flats hadden er grote problemen mee. 

Kinderziektes volgens de voorstanders. Vaststaat dat het milieubesef 

door het verplicht scheiden enorm is gegroeid. Burgers staan 

soms in de rij om hun flessen, drankkartons en plastic keurig in de 

verschillende containers te stoppen.

Kan een politieke partij ook op gemeentelijk vlak het verschil maken? 

Wie door de voorgaande regels nog niet is overtuigd krijgt een laatste 

voorbeeld. Apeldoorn is mede groot geworden door het Veluwewater 

dat via sprengen en beken wordt afgevoerd. Vroeger benutte de mens 

dat water voor molens, wasserijen en papierfabrieken. Toen dat niet 

meer nodig was bedachten stadsbestuurders dat je dat inmiddels 

overtollige water ook via een ondergronds buizenstelsel kon lozen. 

Sprengen en beken verdwenen onder de grond, ook de Grift werd in 

beton geperst.

Het kan ook anders. Je kunt het water ook door de stad laten 

stromen. Op de duur zelfs goedkoper dan onder de grond. En je kunt 

daarmee ruimte scheppen voor afvoer, nu we er als gevolg van de 

klimaatverandering op moeten rekenen dat we inde toekomst vaker 

zullen worden overvallen door zware buien. Zoals in de afgelopen 

jaren al enkele keren is gebeurd. Het is Eppo Gutteling geweest die 

beleid heeft gemaakt van waterafvoer in de stad door het herstel van 

beken, sprengen en de Grift. Latere generaties, wandelend langs Grift 

of een der beken,  zullen hem dankbaar zijn. Fokko Spoelstra zou 

in latere jaren dit waterbeleid voortzetten. Hij zou met het college, 
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het waterschap en de Raad tot overstemming komen over tempo en 

kosten van een project dat de historie van Apeldoorn en de bijdrage 

daaraan van het water zichtbaar zal maken voor volgende generaties. 

Hulde.

De tweede wethouder

Aalt van de Glind heeft in de slechts vier jaar dat hij wethouder mocht 

zijn minder op zijn naam kunnen schrijven. Maar hij legde wel even 

de grondslag voor het Omnisportcentrum met een voortreffelijke 

lobby waarmee hij Rotterdam de loef afstak. Er is ook over het 

Omnisport veel te doen geweest: een veel te duur prestige-object. 

Afgezien van de werkgelegenheid die het meebracht, afgezien ook 

van de grote sportieve en recreatieve waarde van het complex zou 

de aandacht ook eens anders gericht mogen worden. Apeldoorn 

had een dorp kunnen blijven, zij het wat uitvergroot. Dat dorp kon 

ook uitgroeien tot een aantrekkelijke woonstad voor duizenden 

werknemers van de Belastingdienst, het Kadaster, Philips, Centraal 

Beheer en vele andere bedrijven; met zijn cultureel centrum 

Orpheus, Bibliotheek, Coda, Gigant en Omnisport. Wim Sonneveld 

mag dan hartroerend zingen over zijn dorp van toen dat is voorbij, we 

weten allemaal dat stilstand achteruitgang is.

Aalt heeft ook hard gewerkt aan de verbetering van het openbaar 

vervoer, het Stationsplein met bijbehorende tunnel, extra nieuwe 

stations, betere fietsverbindingen en de terugkeer van het hoger 

beroepsonderwijs. Last but not least: een afdoende verbetering 

van het vervoer van gehandicapte kinderen. Of verdient een andere 

daad van Aalt toch nog meer waardering. Hij liet als zijn laatste daad als 

wethouder geld reserveren voor sportveldjes in de stad. Aan de Curiestraat 

ligt een prachtig voorbeeld van wat hij daarmee heeft bewerkstelligd.

De verkiezingen van 2002 werden een teleurstelling. 
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Je hebt goed beleid gemaakt en dan zorgt de LPF-revolte in Den 

Haag voor een nederlaag. Het lot van lokale politici. Aalt van de 

Glind verdween als wethouder, VVD en PvdA deelden samen een 

wethouderszetel die de eerste twee jaren toeviel aan de VVD’er 

Ronald Ober. In 2004 volgde Fokko Spoelstra hem op namens de 

PvdA. Dat was overigens niet zonder slag of stoot gegaan. Een 

deel van de fractie wilde perse twee wethouderszetels omdat één 

wethouder een te zwakke positie zou innemen. Dat in dat geval het 

aantal wethouders zou uitkomen op acht ( de grotere LPF, CDA en 

VVD eisten ieder twee ) achtte men ondergeschikt. Bestuursvoorzitter 

Hetty Verhulst hield haar poot stijf: acht wethouders maakt op de 

burger een slechte indruk.



Fokko Spoelstra

Geboren in 1966 in het 

Drentse Vledder. Zijn vader 

was gemeenteambtenaar, 

zijn moeder huisvrouw. Van 

huis belangstelling voor het 

openbaar bestuur. 

Studeerde technische 

bedrijfskunde aan de 

universiteit Twente.

Verschillende functies in het 

bedrijfsleven. 

In de partij opgeklommen via 

bestuur, penningmeesterschap, 

raadslid, wethouder en weer 

raadslid. Als wethouder de man 

die Reesink van Apeldoorns 

schouders tilde.

fokko is getrouwd met corine 

en vader van drie kinderen. 

familieman die zaterdags bij 

zijn jongens op het voetbalveld 

te vinden is. Samen met corine 

stijldanst hij.
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De affaire Reesink

Je hebt vier jaar lang hard gewerkt: de redding van het Groenbedrijf, 

Diftar, het water, het wijkwerk. En dan moet je opstappen vanwege 

een kwestie waar je niets mee te maken hebt. Wat gebeurde er?

Het groothandelshuis Reesink wilde grond kopen in Apeldoorn om 

zijn bedrijf uit Zutphen hiernaartoe te verplaatsen. Plaats genoeg 

op Ecofactorij of Grote of Kleine Kar. Maar Apeldoorn wilde niet 

meewerken volgens Reesink en directeur Bernard ten Doeschate 

liet weldra met veel misbaar weten dat hij er genoeg van had en 

een schadevergoeding van zo’n 40 miljoen eiste. De politiek in 

rep en roer. De raad ging zich ermee bemoeien, niet onlogisch 

in een tijdsgewricht waarin het nieuw ingevoerde dualisme van 

college en raad het beleid meer in handen van de raad legde. Het 

raadsonderzoek leidde tot de conclusie dat het college van B. en W. 

ernstige fouten had gemaakt. Er was maar één conclusie mogelijk: 

het college stapte op. Zuur voor Gutteling. Hij had met de affaire 

niets te maken gehad maar moest delen in de collectieve schuld. 

In de volgende jaren zou hij zich opnieuw inzetten voor de stad: 

studentenhuisvesting in de Hoofdstraat boven de winkels wat geen 

succes werd, de  Stadsakkers in Zuidbroek wat een veelbelovend 

initiatief lijkt.

Fokko Spoelstra nam de Reesink-portefeuille over. Met eindeloos 

geduld wist hij de overspannen eisen van Reesink in een jarenlange 

strijd terug te brengen tot reële proporties. Van de 40 miljoen restte 

tenslotte minder dan vier miljoen. Was Apeldoorn hem dankbaar? 

Ja, even.
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Het omnisportcentrum

Aalt van de Glind heeft in elk geval één stempel op Apeldoorn 

gedrukt: het Omnisportcentrum. Is dat geldverslindend project nou 

echt iets om trots op te zijn?

Ja, zegt raadslid Co van den Berg. Kijk nog even terug. Drie 

sportclubs hadden de gemeente gevraagd om meer ruimte, een 

volleybalclub, een atletiekclub en een wielersportclub. Daarnaast 

was er het Regionaal Onderwijs Centrum, het ROC, dat voor zijn 

duizenden studenten een dagelijkse sportaccommodatie nodig had. 

De gemeente had ze allemaal tegemoet kunnen komen met  eigen 

zalen; dat zou alleen duurder zijn geweest en veel omslachtiger. Kijk 

hoe de studenten van het ROC dagelijks van hun school met fiets 

of trein de korte afstand tussen school en Omnisport afleggen. En 

zie hoe Apeldoorn nu beschikt over een sporthal waar nationale en 

internationale sportwedstrijden gehouden kunnen worden.

Aalt mag dan de grondslag hebben gelegd, het was Fokko Spoelstra 

die als projectwethouder in een volgend college het hele traject langs 

betrokken sportbonden, het college en de gemeenteraad tot een goed 

einde heeft gebracht. Zijn genoegdoening kreeg hij toen het WK 

baanwielrennen in Apeldoorn werd gehouden, wat op zijn beurt weer 

aanleiding gaf tot een snel groeiende belangstelling in onze stad voor 

die tak van sport.



Co van den Berg

In 1941 geboren in Hengelo. 

Vader werkte bij Stork en 

aanvankelijk trad co in 

zijn voetstappen. co wilde 

echter meer en in 1969 

slaagde hij voor zijn diploma 

Sociale Academie, afdeling 

personeelszaken.

Als werknemer van nVV// 

fnV ontwikkelde co zich tot 

een vakbondsman in hart en 

nieren.

In 1979 vestigde hij zich in 

Apeldoorn. Daar kwam hij o.a. 

in de sportwereld terecht, 

speciaal bij voetbalclub WSV. 

Als raadslid voor de PvdA 

van 2006 tot 2014  heeft 

hij op aansprekende wijze 

de belangen van de sport 

behartigd.
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Andere sport

Het was Co van den Berg die in 2006 politiek Apeldoorn deed 

schrikken toen hij het plan opperde eens aan SC Heerenveen te 

vragen hoe ze daar de plaatselijke voetbalclub overeind hielden. 

Dat was vloeken in de kerk. De politiek had besloten: geen cent voor 

AGOVV en de PvdA was het daar helemaal mee eens. Dus sneuvelde 

het initiatief nog voor er iemand was afgereisd naar het Noorden.

Ook de voetbalman bij uitstek Co van den Berg zag geen 

mogelijkheid AGOVV van de ondergang te redden. De club leefde 

niet onder de bevolking, deed daar ook geen poging toe zoals  FC 

Twente dat zich in de samenleving heeft genesteld. Apeldoorn leeft in 

de vele amateurclubs. Voor hen en de overige veldsportverenigingen 

heeft Co een belangrijk project gerealiseerd: het kunnen aanleggen 

van kunstgrasvelden. Dat kan doordat de gemeente vanuit haar 

faciliterende rol is gestart met een zogenaamd kunstgrasveldenfonds. 

Verenigingen kunnen vanuit dit fonds geld lenen ten behoeve van het 

aanleggen van kunstgrasvelden op hun accommodaties. Hiermede 

heeft de PvdA echt bijgedragen aan de instandhouding van een goede 

sportinfrastructuur en een versterking van de sportverenigingen. 

Inmiddels is medio 2013 besloten een tweede trance te starten.



Ton Kunneman

Geboren in 1947 in ouder-

Amstel. ouders jurist en 

historica. na studie economie 

gevestigd als zelfstandig 

adviseur. Woont sinds 35 jaar 

in de gemeente Apeldoorn. 

Vestigde zijn naam als 

voorzitter van de dorpsraad 

Beekbergen. Verschillende 

partijen wilden hem als 

raadslid; de PvdA won.

In 1998 lid van de 

gemeenteraad en al in 1999 

fractievoorzitter, tot 2012. 

Hield zich bezig met financiën 

en veiligheid en daarnaast 

vooral met het politieke 

proces.

Weduwnaar, twee kinderen, 

twee kleinkinderen.

Ton leest graag.



Links aan de Grift

Het fenomeen Kunneman

Ik heb een hele goeie kandidaat voor je, zei Eppo Gutteling in 1998 

tegen bestuursvoorzitter Marten Ferwerda. Ton Kunneman, de 

voorzitter van dorpsraad Beekbergen. Hij wil voor ons in de raad.

Hoe doe je dat? Je kunt een nieuw lid pushen op een leden-

vergadering die de  kandidatenlijst vaststelt. Je kunt hem ook de 

gelegenheid bieden zichzelf te pushen. Aldus geschiedde. Zo kwam 

Ton Kunneman in het bestuur van het gewest Arnhem. Al heel snel 

had hij het voor elkaar dat het gewest een leesbaar maandblad uitgaf. 

Vervolgens leerde hij in ijltempo alle belangrijke PvdA- mensen 

in het Arnhemse kennen. Toen PvdA-gedeputeerde Wim Scheerder 

vervolgens zijn Grote Steden Beleid formuleerde, wat inhield dat 

de altijd op het platteland georiënteerde Gelderse politiek oog kreeg 

voor de stad, stond Apeldoorn inmiddels in de Provinciale Staten 

op de kaart.

Het zou even duren voordat de nieuwe fractievoorzitter Ingeborg 

Kanij in 2002 zelf inzag het voorzitterschap te veel van haar 

vergde en zich terugtrok uit de politiek maar toen gebeurde het 

onvermijdelijke. Ton werd door de fractie zelf benoemd tot de 

nieuwe fractieleider. Dat had mede als oorzaak dat het bestuur bij 

het aantreden van Ingeborg Kanij als fractievoorzitter geen moment 

had nagedacht over een vervanger of opvolger. Dus moest de fractie 

zelf de knoop doorhakken. Ton zou het in die functie tien turbulente 

jaren volhouden. Op de vraag: ben jij een slimmerik of een strateeg, 

was zijn afdoende antwoord: allebei. Ton leidt niet aan een gebrek 

aan zelfvertrouwen. Zoals hij in Arnhem zijn kwaliteiten als lobbyist 

had getoond, zo deed hij dat nu in Apeldoorn. Om Ton kun je niet 

heen. Toen het afdelingsbestuur eens in het profiel van toekomstige 

raadsleden opnam dat het raadslidmaatschap in principe maximaal 
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De grote overwinning

In 2002 leidde de politieke verwarring in Den Haag tot een zware 

terugval van de fractie in Apeldoorn. In 2006 bracht het Bos-effect  

het zeteltal van de PvdA-fractie op elf. Minder dan de twaalf van 1974 

maar toch indrukwekkend. De PvdA werd groter dan VVD en CDA 

samen. Een unieke kans voor een stevig links beleid?

Nee, zei Kunneman op de avond van de overwinning tegen een 

bestuurslid dat voorstelde de VVD uit het college te gooien: over 

vier jaar ligt het weer heel anders; dan hebben wij misschien de 

VVD nodig om mee te mogen doen. Maar in de wandelingen van het 

stadhuis was hij natuurlijk wel King Ton zonder wie niets meer kon 

gebeuren. Hij schreef een college-convenant waarmee hij de lokale 

politiek voor vier jaar vastlegde.

Ja, zegt hij desgevraagd, ik heb stevig in de kas van het grondbedrijf 

gegraaid om een beleid mogelijk te maken dat Apeldoorn tot de meest 

sociale gemeente van Nederland maakte. Dat kon want de leiding van 

het Grondbedrijf vertelde me dat ze zeventig miljoen over hadden. 

Wel kreeg ik het onaangename gevoel dat daar dus iets mis was maar 

verder dan een gevoel kwam het niet. Het was ook te mooi, de meest 

sociale gemeente van Nederland.

Ton Kunneman regeerde over Apeldoorn. Zelf zegt hij dat dat 

makkelijker ging omdat hij niemands concurrent was, geen aspiraties 

had om wethouder te worden. Ook in de fractie versterkte dat 

zijn positie. Zelf oordeelt hij: ik heb nooit mensen tegen elkaar 

uitgespeeld. De fractie aanvaardde zijn leiderschap al die jaren als 

een natuurlijk gegeven. 

acht jaar duurt, ontstak de fractievoorzitter in hevige toorn en veegde 

het voorstel van tafel. Het heeft de ledenvergadering nooit bereikt.
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Zag hij het Grondbedrijf-debacle echt niet aankomen? Ik kreeg 

vermoedens, zegt hij, toen wethouder Rob Metz  bekende dat hij de 

financiële problemen niet meer overzag. Groot voorstander van het 

dualisme in de gemeentelijke politiek als hij is, besloot Ton dat de 

raad de regie naar zich toe moest trekken. Meer raadsleden bekennen 

trouwens dat zij wel nattigheid voelden maar de vinger niet op de 

zere plek wisten te leggen. Maar het was Ton die in overleg met Fokko 

de interpellatie in de Raad aanvroeg en daarmee het spel op de wagen 

zette. Als voorzitter van de raadsenquêtecommissie werd het de taak 

van Johan Kruithof het debacle in kaart te brengen en af te ronden.

De affaire zou diepe sporen nalaten. Waar de coalitie van partijen 

vanaf 2006 gedragen was door PvdA en VVD en de goede verhouding 

tussen de fractievoorzitters Ton Kunneman en Werner Ludwig kon 

daar na het gedrag van de VVD geen sprake meer van zijn. De VVD 

werd buiten volgende college gehouden.



Jolanda Reitsma

Geboren in Groningen 

1956. Vader werkte bij het 

ziekenfonds, moeder was 

huisvrouw. Studie geschiedenis 

in het geliefde Groningen. 

Samen met echtgenoot 

Ronald twee dochters. In 1987 

kwamen zij nar Apeldoorn, de 

tweede stad in haar leven.

In jaren negentig eerst 

fractieassistente, vervolgens 

acht jaar raadslid en vier jaar 

wethouder van wonen en 

ruimtelijke ontwikkeling. Als 

rechtgeaard sociaal-democraat 

was de sociale woningbouw bij 

haar in goede handen.

na deze hectische jaren vindt 

ze weer tijd voor hobby’s: 

reizen, handwerken, lezen.
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Jolanda Reitsma, de nieuwe wethouder

En dan bouwen

Er zijn bijna altijd meer kandidaten voor het wethouderschap dan 

er functies zijn. Dat kan voor individuen heel pijnlijk zijn. Toen de 

kandidatenlijst voor 2006 moest worden samengesteld vond het 

bestuur dat Jolanda op plek twee moest komen ook al wilde ze na 

acht jaar raadslidmaatschap geen derde periode in de raad. Sommige 

leden vonden het incorrect iemand op een hoge plaats op de lijst te 

zetten die nadrukkelijk geen gegadigde meer was voor de raad, maar 

de selectiecommissie oordeelde anders. Als de PvdA  die als enige 

over een capabele vrouw beschikte, geen vrouwelijke wethouder zou 

leveren, zou straks het college van B. en W. uitsluitend uit mannen 

bestaan. Dat kun je je als stad van deze omvang niet permitteren. 

Om het mogelijke verwijt van kiezersbedrog te voorkomen werd in 

de verkiezingskrant het feit dat Jolanda geen raadskandidaat was 

duidelijk aangegeven. Niemand is er toen over gestruikeld, zelfs niet 

de Apeldoornse Courant. Deze kwestie zou in 2009 en 2013 opnieuw 

aan de orde komen. In 2009 overwon het argument dat je je beste 

en bekendste mensen bovenaan de lijst zet. Toen betekende dat dat 

Fokko Spoelstra op twee kwam na Ton Kunneman. In 2013 besloot het 

bestuur een andere koers te varen: wie geen raadskandidaat wil zijn 

komt niet op een verkiesbare plaats. Tja.

Taak één voor Jolanda werd de inzakkende bouwmarkt aan te 

zwengelen. Wie dit jaren later leest wrijft zich de ogen uit maar toen 

lag het zo. Allerlei procedurekwesties verhinderden een snelle bouw. 

Maar ondertussen moest Zuidbroek gebouwd worden en de Zonnehoek. 

Mensen wilden woningen, bedrijven wilden bedrijventerreinen..                                                                                                             

Na Apeldoorn-Noord, terwijl de Ecofactorij nog lang niet vol was, werd 

er ten zuiden van de A1 langs Het Kanaal een nieuw bedrijventerrein 
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gepland. Gemeentelijke ambtenaren onderhandelden in het diepste 

geheim met boeren in het gebied over koop en koopprijzen. In de 

Koerier protesteerde Marten Ferwerda: bestaande terreinen bieden 

volop ruimte; wie garandeert dat er over jaren nog behoefte bestaat; 

de plaats is ongelukkig gekozen naast het te ontwikkelen Beekberger 

Woud. Jolanda gaf geen krimp: de behoefte is aangetoond, de 

afspraken met provincie en andere gemeenten zijn gemaakt; de 

ontwikkeling is onomkeerbaar, het bedrijventerrein biedt ruimte aan 

bedrijven in hoge milieucategorieën, die elders nergens terecht kunnen.

Een PvdA wethouder voor woningbouw wil niet alleen bouwen, ze 

wil sociaal bouwen. Dat wil zeggen: 30% van de nieuwbouw moet uit 

sociale woningen bestaan. Maar om dat te kunnen financieren moet 

je tegelijk grote kavels uitgeven voor villa’s waarop onze achterban 

niet zit te wachten. Dat uitgangspunt was enige jaren verlaten, met 

het idee dat steeds minder mensen op sociale huurwoningen waren 

aangewezen, aangezien Nederland steeds rijker werd.

Maar dat kwam niet uit: de wachttijd voor een sociale huurwoning 

werd steeds langer.

Een vrouwelijk wethouder. Dus vraagt de krant: denkt u dat u dat 

aankan? Ja, natuurlijk, zou een man in zo’n geval zeggen. Ik ga het 

proberen, zei Jolanda. Daarmee gaf ze te kennen ook in de politiek 

haar vrouwelijkheid te hanteren. Een collega in het college zou 

later zeggen dat zij de sfeer nadrukkelijk heeft veranderd, verbeterd. 

Jolanda leerde anderen zeggen: ik begrijp dit niet, kan iemand het 

mij uitleggen? Kwetsbaar durven zijn is nu eenmaal niet de hoogste 

mannelijke deugd. In de vier jaar dat zij de mannen om haar heen 

moest leren hun haantjesgedrag te veranderen beleefde zijzelf in de 

persoonlijke sfeer een dieptepunt: een ernstig zieke vader en zelf  

borstkanker. Het werk heeft me er doorheen geholpen, zegt ze later 

eenvoudig. En een aantal geweldige ambtenaren.
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De grote nederlaag. 

De afdeling

Het is 2010. Verkiezingen voor de gemeenteraad. Een ontluisterende 

nederlaag. Van elf naar vijf zetels. Weer is het Den Haag dat roet in 

het eten gooit.

Op de avond dat de raad de uitslag van de verkiezingen evalueert, 

trekt een oud-bestuurslid naar het stadhuis om mee te beleven dat 

de man die hij vanaf zijn eerste politieke stappen heeft gevolgd, de 

consequenties uit de uitslag zal trekken en opstappen. Dat gebeurt 

niet. Welnee, zegt Kunneman, die vijf zetels hoefden wij ons net zo 

min aan te trekken als dat we trots mochten zijn op de elf van 2006. 

Je loopt je de longen uit het lijf voor die stad maar niemand is je 

dankbaar. Waarom zou ik dan opstappen? 

Er gingen geruchten dat hij zou opstappen als hij zijn opvolger zou 

hebben ingewerkt. Zelf ontkent hij zoiets ooit gezegd te hebben. 

Sommigen in de raad zeiden dat hij nu vleugellam was. Onzin, zegt 

Ton. Ik heb tot op de dag van vandaag een uitgebreid netwerk waarmee 

ik nog steeds veel bereik. Ton Kunneman trekt zijn eigen plan.

Na de richtingenstrijd in de jaren tachtig tussen wat heette de 

stenenstapelaars en de immateriëlen kwam de afdeling met het vertrek 

van de generatie Porringa weer in kalmer water. Vier jaar lang oppositie, 

van 1994 tot 1998, hield ook in dat we intern aan het werk konden.

Daar was de kille relatie tussen Arnhem en Apeldoorn, tussen 

Statenfractie en onze eigen volksvertegenwoordigers, tussen gewest 

en de afdeling Apeldoorn. Het bestuur besloot een delegatie af te 

vaardigen naar het gewestelijk PvdA-bestuur om verbetering van de 

betrekkingen te bespreken. Het resultaat mocht er wezen. Apeldoorn 
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Activiteiten

Afdelingsvergaderingen verliepen rustig, er was weer ruimte voor 

humor. Enkele memorabele punten uit deze jaren.

In 1996 bracht het bestuur ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 

van de partij een herdenkingsboekje uit: Links aan de Grift. Een 

groot succes. Het boekje kwam in handen van alle prominenten 

die Apeldoorn of Arnhem bezochten: Wim Kok, Ad Melkert, Jan 

Pronk, Jacques Wallage, om maar een paar te noemen. Ja, ook in het 

gewest deelde men graag in het succes: zeg, hebben jullie nog een 

paar van die leuke boekjes? Helaas deelde een onverlaat tijdens een 

carnavalsoptocht veel exemplaren uit aan willekeurige toeschouwers 

waardoor nieuwe leden tegenwoordig geen exemplaar meer kunnen 

krijgen. Dit boekje moet het gemis enigszins vergoeden.

Een bezoek van premier Wim Kok was een ander hoogtepunt. In een 

afgeladen Burgerzaal verdedigde hij tegenover zijn opponent Paul 

Bordewijk de nieuwe koers van de PvdA richting de VVD. In een 

kreeg drie leden in het gewestelijk bestuur. Een van hen, de toen nog 

jonge Ton Kunneman, zorgde er binnen de kortste keren voor dat het 

gewest zijn eigen maandblad kreeg: het Gelderland Journaal.  Maar 

de actie leverde meer op. In het kader van het Grote Steden Beleid 

zou Apeldoorn miljoenen van de provincie ontvangen voor nieuwe 

projecten zoals Kanaal-Zuid en het Omnisportcentrum. In de persoon 

van Nico Jan Wijsman  kreeg Apeldoorn zelfs een gedeputeerde. Een 

goede relatie, een goede sfeer vermag veel.

Intern vertoonde het bestuur ook zwakke momenten. Tussen 1998 

en 2006 traden vier voorzitters op en af. En dan was er nog de trend 

dat de beste bestuursleden al gauw fractielid worden. Dat mag dan 

logisch zijn, het is wel elke vier jaar een aderlating. 



Links aan de Grift

besloten vergadering daaraan voorafgaand mocht bestuursvoorzitter 

Marten Ferwerda hem erop wijzen dat Apeldoorn zo zijn eigen noden 

had. Maar Kok, nooit de meest diplomatieke: dat verhaal hebben 

jullie vorig jaar ook aan minister Margreet de Boer verteld. Die zei 

toen: stuur je lijstje maar op. Gisteravond heb ik haar nog even gebeld 

maar zij heeft nog steeds niets gehoord.

Er zijn van die momenten dat je graag onder de grond zou 

verdwijnen. Gelukkig kwam de burgemeester te hulp: onze fout als 

gemeente, maar de lijst is bijna klaar.

Fractieleider Ad Melkert kwam en moest zich verdedigen tegen de 

toenemende weerzin in de afdeling tegen het neoliberalisme van de 

kabinetten-Kok. Partijvoorzitter Marijke van Hees kwam uitleggen, 

waarom er geen discussie nodig was over de opvolging van Wim Kok; 

dat werd gewoon Ad Melkert. Tja.

Vanuit de afdeling werden ook pogingen gedaan de discussie over 

de Veluwe weer aan te zwengelen. Onze mensen in het gewestelijk 

bestuur wisten voor elkaar te krijgen dat in het gewestelijk 

verkiezingsprogram de Veluwe de status van nationaal park kreeg 

toebedeeld. Veel van onze ideeën zouden later terugkeren in de 

provinciale nota: Veluwe 2010 met onder andere de aanleg van 

wildwissels om de dieren van Flevoland tot voorbij Rijn en IJssel de 

ruimte te geven. Opnieuw was de Burgerzaal stampvol toen een panel 

onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, toenmaals Kamerlid van de 

PvdA voor de Veluwe, uitdaging en problemen van de Veluwe besprak.



Chris Schouten

Geboren 1959 in het Twentse 

Losser. Zijn ouders waren 

textielarbeiders. chris 

studeerde bestuurskunde 

(Technische Hogeschool 

Twente) en sociologie 

(Rijksuniversiteit Leiden) en 

promoveerde in 2003 op het 

onderwerp Democratisch 

Socialisten ’70; nevenstroom 

in de sociaal-democratie? 

(Erasmusuniversiteit). Werkte 

in vele organisaties als 

beleidsadviseur en manager. 

Weduwnaar van Gerbina 

Reehoorn; geen kinderen.

In naaldwijk was hij jarenlang 

fractievoorzitter voor de 

PvdA. In Apeldoorn, sinds 

1999, bleef hij enkele jaren 

op de achtergrond, maar 

in 2006 aanvaardde hij het 

voorzitterschap van het 

bestuur. nu lokt de fractie. 

Maar de hobby’s blijven: 

muziek, literatuur, koken, 

reizen, skiën, hardlopen.
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Weer vaste leiding

Toen Chris Schouten in Apeldoorn kwam wonen, meldde hij zich 

bij het bestuur als een nieuw lid dat actief wilde worden. Hij werd 

beleefd aangehoord en vernam vervolgens niets meer. Ook besturen 

falen op gezette tijden, maar toen in 2006 eindelijk een beroep op 

hem werd gedaan, zei hij ja en werd hij voorzitter. Dat betekende 

rust en duidelijkheid. Chris kan goed omgaan met de zwaarteverschillen 

tussen bestuur en fractie. Slechts eenmaal per jaar, tijdens de Nieuwjaars-

viering, houdt hij een verhaal met een algemene politieke strekking.

We hebben nog steeds zo’n 350 leden, waarvan 10% actief op 

vergaderingen of anderszins. Het blijft moeilijk mensen te activeren. 

Een nieuwe scoutingclub zoekt namens het bestuur naar nieuw talent, 

want we blijven mensen nodig hebben voor het raadslidmaatschap. 

En natuurlijk voor het bestuur.

Naast de Nieuwjaarsviering is de 1 meiviering een vast nummer. 

Natuurlijk vooral voor de ouderen, maar elk jaar zijn er ook jonge 

gezichten. De socialistische strijdliederen worden nog ten gehore 

gebracht, maar dat is inmiddels wel achtergrondmuziek. Nostalgie 

naar een roemrijk verleden.

Een partij-afdeling heeft een bestuur. Dat bestuur verzorgt 

activiteiten zoals ledenvergaderingen, een afdelingsblad, een 

verkiezingsprogram en een kandidatenlijst. Op die lijst prijkt nogal 

eens de naam van een bestuurslid dat de politiek in wil. Na de 

verkiezingen heeft het bestuur vaak aan kwaliteit en daadkracht 

verloren, want niet de minsten zoeken het hogerop. De fractie 

bepaalt verder het gezicht van de partij. En nog meer de wethouders, 

want zij werken fulltime aan hun job, zij hebben het ambtelijk 
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apparaat achter zich. Je moet dus wethouders zien te leveren, wil je 

je verkiezingsprogram waar maken. Dat is tenslotte het doel van een 

politieke partij. Het gevolg: het bestuur speelt een zeer bescheiden 

rol. Voor Chris Schouten nooit een probleem. Als voorzitter woonde 

hij fractievergaderingen bij, maar bemoeide hij zich niet met de 

actuele politiek. Tussen hem en Ton Kunneman bestond dan ook al die 

jaren dat zij samenwerkten een prima relatie. Een groot voordeel voor 

Chris was al die jaren dat hij kon leunen op zijn trouwe en toegewijde 

secretaris Ali Wolves.



Marga Jonkman

Geboren op 26 september 

1960 in Leiden. Zij is dochter 

van een zwemlerares en een 

technisch inkoper. na jaren 

in de zorg voor verstandelijk 

gehandicapten te hebben 

gewerkt is zij psychologie 

gaan studeren. Zij heeft jaren 

lesgegeven, aanvankelijk 

bij de universiteit van 

Leiden en daarna bij het 

opleidingscentrum van de 

marechaussee in Apeldoorn. 

In 2007 is zij als kinder- en 

jeugdpsycholoog haar eigen 

praktijk gestart. In 2000 

verhuisde zij vanuit het westen 

van het land naar Apeldoorn 

samen met haar man en drie 

kinderen. Marga houdt van 

hardlopen, skiën, zwemmen 

en saxofoon spelen, hoewel ze 

aan dat laatste bijna niet meer 

toekomt. 

Binnen de fractie heeft Marga 

zich bezig gehouden met 

ruimtelijke ordening, wonen 

en jeugd. Momenteel leidt 

zij de fractie en heeft zij de 

meer politieke taken en de 

portefeuille veiligheid. 
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Een nieuw gezicht; vrouw van de harmonie: 
ik houd niet van dat zure

Marga Jonkman kwam naar Apeldoorn uit Driebruggen, waar zij 

raadslid was. Maar dat is een klein dorp zei ze, toen het bestuur haar 

vroeg ook in Apeldoorn actief te worden. Ze werd overgehaald, ze 

werd bestuurslid, ze werd raadslid, ze werd fractieleider, ze ging Ton 

Kunneman vervangen. Niet meteen in 2010. Ton bleef aanvankelijk 

de zwaar gekrompen fractie leiden. Een veel makkelijker karwei dan 

een fractie van elf leiden, vindt hijzelf. Zo’n grote fractie heeft in 

Apeldoorn te weinig werk. Gaan ze zitten duimendraaien. 

Marga had bij haar aantreden dat probleem niet. Een fractie van vijf 

mensen heeft aan het politieke bedrijf de handen vol.

Marga werkt anders dan Ton. Niet zozeer gericht op de macht en 

de mogelijkheden die daarin zitten. Meer van de consensus, de 

harmonie. Haar stiel: daag je mensen uit, haal het beste eruit wat 

erin zit. Geef vertrouwen. Maar wee degene die dat vertrouwen 

beschaamt; Dat ondervonden fractieleiders die in de affaire rond het 

aftreden van Fokko Spoelstra zich niet aan hun woord hielden.

Als fractielid bemoeide Marga zich vooral met het jongerenwerk. Een 

oud PvdA-item: Eppo Gutteling stond ooit aan de wieg van het JAC, 

het Jongeren Advies Centrum. Het gaat om een betrekkelijk kleine 

groep jongeren die aan de rand van samenleving verkeren, zoals 

zwerfjongeren en tienermoeders. In het kader van het Grote Steden 

Beleid had de provincie geld uitgetrokken voor jeugdbeleid. Toen de 

provincie langzamerhand haar subsidie introk bereikte Marga samen 

met Fokko Spoelstra dat er voor jongeren op de gemeentebegroting 

ruimte kwam. In een volgende periode zal zij deze oude liefde 

moeten verlaten. Als jeugdpsycholoog van beroep zou ze in de 

toekomst met twee petten op komen te zitten, zeker nu de jeugdzorg 
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een hoofdtaak van de gemeente wordt.

Marga werkte met voornamelijk een mannenfractie. Wil zij terug 

naar een kandidatenlijst met om en om een man en een vrouw? Zo 

strak hoeft van haar niet maar ze wil wel een zestal ( aangenomen 

dat de kiezer ons die gunt ) van drie mannen en drie vrouwen. Geen 

excuustruus maar wel de erkenning dat vrouwen en mannen ieder 

hun eigen wijze van politiek bedrijven hebben.

Niet dat de mannen niet bevielen. Ze zijn haar naar eigen zeggen 

onvoorwaardelijk trouw geweest in de achter ons liggende periode. 

Ook toen ze er alles aan deed Fokko te behouden. Om dat te bereiken 

was ze alleen niet bereid uit het college te stappen, zoals de PvdA na 

de stadhuisaffaire deed. Als politieke partij wil je invloed hebben, 

idealen realiseren. Dat kan alleen in het centrum van de macht.

De toekomst. Zij wil lijstaanvoerder worden in 2014. Zij wil te zijner 

tijd wethouder worden. Ook uit liefde voor Apeldoorn. Ze kan kwaad 

worden op mensen die geringschattend over onze stad spreken. 

Haar program voor de komende vier jaar? Ten eerste: de financiën op 

orde, weg uit het preventief toezicht van de provincie. Ten tweede: 

Apeldoorn de meest sociale gemeente van Nederland laten blijven. 

Dat laatste zal zwaar worden met de drie grote decentralisaties op 

komst. Maar wie niet waagt die niet wint. 



Johan Kruithof

Geboren in 1952 te Enschede. 

Vader was textielarbeider, 

moeder “ in betrekking” bij 

rijke families. Geen geld voor 

een universitaire studie. Via 

de Sociale Academie ( jaren 

zestig! ), opbouwwerker. 

Aanvankelijk in Klarendal, 

Arnhem, vervolgens als 

adjunct-directeur van 

Wisselwerk in Apeldoorn, waar 

hij in 1979 met zijn vrouw 

Margriet ging wonen. Ze 

hebben drie kinderen.

na enkele jaren als directeur 

van Vluchtelingenwerk 

Apeldoorn richtte hij met 

enkele vrienden een eigen 

adviesbureau op voor de 

publieke sector. Zijn aandelen 

daarin verkocht hij toen 

hij in 2012 na tien jaar 

raadslidmaatschap wethouder 

werd. Zijn werkterrein: werk 

en inkomen, binnenstad, regio 

en sport.

Johan leest graag, 

geschiedenis en filosofie, is 

dol op sport en altijd in voor 

een spelletje schaak.



Links aan de Grift

Johan Kruithof, wethouder

Als bestuurslid had Johan Kruithof al vaak blijk gegeven van zijn 

politiek inzicht. Dat hij ooit wethouder zou worden was dan ook 

veler verwachting. Dat liep in eerste instantie anders. In 2006 

oordeelde het bestuur dat Apeldoorn een vrouwelijke wethouder 

behoefde en dus moest Johan zijn beurt voorbij laten gaan. 

Als raadslid deed hij vooral van zich spreken als voorzitter van de 

Rekenkamercommissie die het loodzware Grondzakendossier onder 

haar hoede nam. Een vernietigend rapport volgde. Het college had 

zich volledig verkeken op de financiën van het Grondbedrijf. Gevolg: 

de direct verantwoordelijke wethouder Rob Metz moest “ vrijwillig” 

terugtreden. Maar de VVD eiste dat met haar wethouder nog een 

andere politieke kop moest rollen. Dus de wethouder financiën 

die ook niet goed opgelet had. Dat was dus Fokko Spoelstra, onze 

eigen wethouder die Apeldoorn uit het drijfzand van de Reesink-

affaire had getrokken en daarmee de stad een financiële ramp had 

bespaard. De hartstochtelijke inzet van fractieleider Marga Jonkman 

om deze uiterst bekwame wethouder voor Apeldoorn te redden bleek 

onvoldoende. De lokale politiek is hier nu eenmaal al jaren dol op 

politieke lijken. De wijsheid van oud-PvdA-raadslid Gerrit Wolves 

die in de gemeenteraad na de afrekeningen rond de Stadhuis-affaire 

liet weten dat de PvdA afstand nam van de afrekencultuur werd door 

andere partijen niet overgenomen. Barbertje moest hangen.

De PvdA heeft meer politieke zwaargewichten. Johan Kruithof, de 

opvolger van Spoelstra, bleek al snel zo iemand te zijn. Met in zijn 

portefeuille Werk en Inkomen, het vroegere Sociale Zaken, zette 

hij van meet af aan in op maatschappelijke participatie van zo veel 

mogelijk mensen. De kaartenbakken moeten geschoond. Ik heb niet 



PvdA

de illusie, zegt hij, dat je iedereen aan een baan kunt helpen. Er zijn 

mensen die zo zwaar gehandicapt zijn, fysiek en/of psychisch, dat ze 

eenvoudig niet tot werken in staat zijn. Maar verder geldt dat iedereen 

zijn steentje moet bijdragen, ook uit een vorm van zelfrespect. Voor 

Johan geldt de oude joodse wijsheid die hij van zijn vader leerde: wie 

één mens redt, redt de wereld.

Regelmatig haalt hij de krant met de opzet voor nieuwe trajecten 

om mensen weer aan geregelde arbeid te wennen. En elke maandag 

wordt een bijstandsgerechtigde bij hem op zijn werkkamer genodigd 

om zijn of haar verhaal te vertellen: hoe het zo gekomen is en wat 

er aan gedaan kan worden. Johan kent zijn kaartenbak. Daar horen 

geen mensen in die zich voor de samenleving verdienstelijk kunnen 

maken. In het belang van die samenleving maar minstens zo zeer voor 

hun eigen zelfrespect en welbevinden.



Links aan de Grift

Tenslotte

Uren op de Stadsakkers

Aan het einde van de Dommeweg in Zuidbroek bloeien de aardappelen 

en groeien de frambozenstruiken. Daar is Eppo Gutteling met zijn 

ploeg vrijwilligers bezig een droom te verwerkelijken. Mensen met een 

handicap aan werk helpen, voedsel verbouwen voor de voedselbank 

èn delicatessenbedrijven in wat ooit een biologisch modelbedrijf moet 

worden. Hier komen we bijeen met een groep mensen  om te praten over 

sociaal ondernemen. Allemaal van de Partij van de Arbeid. En schrijver 

dezes mijmert en mediteert.

Zestig jaar geleden wilde de jonge PvdA een verzorging van de wieg 

tot het graf voor een arbeidersklasse die geen verweer had tegen 

werkloosheid, ziekte en dood  Door de staat, via wetgeving. Na dertig jaar 

was dat gebouw zo ongeveer voltooid. En langzaam begon het gebreken 

te vertonen. Wie verzorgd wordt hoeft niet zelf iets te doen. Dat werkt niet 

inspirerend. Natuurlijk, iedereen heeft recht op bestaanszekerheid, een 

van de vier waarden die de directeur van de Wiardi Beckman Stichting 

Monika Si vandaag toelicht als de blijvende PvdA-doelstellingen. En 

iedereen heeft recht op goed werk, de tweede waarde. Maar stilzitten als 

je kunt lopen is geen optie. Er is een derde waarde, die van de verheffing 

van de mens. Zoek uit wat je kunt en wees er trots op. In je eentje gaat 

dat niet. Daarom moeten we elkaar helpen en met zijn allen een betere 

samenleving bouwen. Binding, de vierde waarde.

Een nieuw perspectief voor een vernieuwde partij. 

Landelijk gesanctioneerd maar feitelijk hadden we dat zelf al bedacht, in 

de slogan van ons nieuwe verkiezingsprogram:

AAnPAKKEn En DooRZETTEn



Marten Ferwerda                                                                                   



Heeft de sociaal-democratische beweging haar stempel op apeldoorn 
weten te drukken, was de vraag aan het begin van dit verhaal. 
er is veel sociale woningbouw gepleegd. Compact bouwen heeft 
nodeloze expansie de weilanden in voorkomen. rooie wethouders 
hebben apeldoorn voorzien van spraakmakende gebouwen: stadhuis, 
bibliotheek, Huis voor schone kunsten, Omnisportcentrum; ze hebben 
de weg geëffend voor beter openbaar vervoer, voor een landelijk 
aansprekend afvalstoffenbeleid.  Bevordering van goed onderwijs, 
een samenhangend cultuurbeleid, behoud van monumentale panden, 
het is een behoorlijke lijst van verdiensten. en dan hebben we het 
alleen over spraakmakende resultaten. Het voortdurend opletten of 
er in nieuwbouw voldoende sociale woningbouw wordt gerealiseerd 
is minder spectaculair dan een stadhuis maar voor het welbevinden 
van duizenden mensen van zeker zo groot belang. apeldoorn voert 
al heel lang een beleid dat veel doet voor de mensen die van een 
minimum moeten leven; de Pvda heeft daaraan een consequente 
bijdrage geleverd.Voor een partij die de solidariteit met de zwaksten 
als haar uitgangspunt en hoofddoel heeft is er op elk vlak van de 
gemeentepolitiek voortdurend werk aan de winkel. nu al meer dan 
vijftig jaar. 

samenvattend mag gezegd dat de Pvda voor apeldoorn heel wat 
betekend heeft. Of dat zo zal blijven hangt af van onszelf, onze 
betrokkenheid, onze inspanning, onze creativiteit. en van de kiezer.


