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Data om niet te vergeten:

Maandag 23 april
Spreekuur Ombudsteam PvdA om 19.30 uur in Linksaf

Maandag 23 april
(Schaduw)fractie om 20.00 uur in het gemeentehuis.
(bij gesloten deur even bellen met Astrid Dijkstra, 06-42335924)

Donderdag 26 april
Gemeenteraadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Dinsdag 1 mei
Eén mei herdenking op begraafplaats Kranenburg te Zwolle 
bij graf van Horreüs de Haas

Donderdag 10 mei
Gemeenteraadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Donderdag 24 mei 
Ronde tafel. Onderwerpen GGD en Gemeentelijke samenwerking, 
19.30 uur in het gemeentehuis

Donderdag 31 mei 
Gemeenteraadsvergadering om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 28 MEI
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Als er één begrip is wat vanaf nu wereld-
wijd centraal zou moeten staan op de agen-
da's, dan is het wel duurzaamheid. People, 
Planet & Profit zijn kernbegrippen uit de 
duurzame ontwikkeling. Het staat voor de 
drie elementen: people (mensen), planet 
(p l anee t /m i l i eu )  en  p ro f i t  (op-
brengst/winst), die in een harmonieuze wij-
ze gecombineerd dienen te worden. 
Laten we eens dicht bij huis beginnen en 
wel in onze eigen gemeentehuis. Vroeger 
dronken ze op het gemeentehuis fair-trade 
thee uit de wereldwinkel. Bij feestjes op het 
gemeentehuis werd fair-trade wijn ge-
schonken. Goed voor eerlijke wereldhan-
del. In het kader van een of andere bezuini-
gingsronde bij de gemeente Zwartewater-
land zal dat mooie kleine gebaar wel ver-
vangen zijn door een goedkoper alterna-
tief, hier ligt een kans. Wie pakt dit op?

Als ik privépost verstuur, doe ik dat bij voor-
keur in een envelop van “direktrecycling”, 
die enveloppen worden gemaakt van oude 
(hergebruikte) topografische kaarten. Met 
minimale energie iets bruikbaars maken 
van een overgebleven materiaal, duurza-
mer kan haast niet. 
Na de invoering van de E-reader bij de ge-
meente Zwartewaterland, zou voor de over-
gebleven papieren post het gebruik van de-
ze duurzame enveloppen een mooi state-
ment zijn naar alle burgers. Wie pakt dit 
op? Onderstaande duurzame papierwaren 

Duurzaamheid (deel 3)

zijn te koop bij de winkel “Bureaubewust” 
(adres: Zakkendragerssteeg 10/12 ,  3511 
AA Utrecht = 3 minuten lopen vanaf Hoog 
Catharijne). 

Op vrijdag 10 februari 2012 was het “War-
me truiendag 2012”, een dag waarop extra 
aandacht wordt besteed aan energiever-
bruik voor het verwarmen van gebouwen. 
Kunnen we in Zwartewaterland in de herfst 
en de winter “Casual Friday” niet vervangen 
door een wekelijkse “Warme truiendag”? 
Aan Loesje zal het niet liggen. Het initiatief 
om de maand december uit te roepen tot 
“Lange onderbroekenmaand” gaat zelfs 
mij te ver. Er zijn grenzen.

U ziet, duurzaamheid is niet zo ingewik-
keld. Koot en Bie zeiden het al ruim 30 jaar 
geleden, maar het geldt nog steeds, want 
het is zo'n heerlijk tijdloze wijsheid: “Leef 
met vlag en wimpel, maar houd het sim-
pel”

Jan Haverkate.



PvdA Statenlid Peter Hermans bezoekt 
afdeling Zwartewaterland

Op de laatst gehouden ledenvergadering 
van de PvdA Zwartewaterland was Peter 
Hermans te gast in Linksaf. Peter Hermans 
is sinds 2011 lid van de Provinciale Staten 
van Overijssel. Hij is (mede) verantwoorde-
lijk voor natuur, milieu, duurzaamheid, 
ruimtelijke ordening en vitaal platteland. 

“Met de huidige plannen van het rijk en de 
provinciale staat dit thema onder druk. Wil-
len we iets bereiken – of behouden – dan 
zullen we de dialoog moeten zoeken.  Met 
de bewoners én gebruikers van de ruimte. 
Als we in gesprek blijven, bereiken we het 
meeste.”

In het vorige Vuistje stelde ik de vraag aan Reinder 
Boomker een stukje te schrijven over zijn geschiedenis 
met Grietje Vinke. Reinder doet dit graag, maar is, te-
recht, van mening dat je met dit onderwerp zorgvul-
dig moet omgaan. Bovendien wil hij het afstemmen 
met zijn strijdmakkers uit die tijd. Kortom, Reinder 
heeft iets meer tijd nodig, maar het verhaal komt er. 
In het volgende Vuistje. Ik zie er nu al naar uit.

Lucas Boshove

Ik heb een vraag voor……

Foto: vlnr Klaas Eenhoorn, gemeenteraadslid, Peter Hermans en 
Jan Haverkate, voorzitter afd. Zwartewaterland. (Eigen foto)



PVDA LEDENVERGADERING

Datum  : 12 maart 2012.
Plaats    : Links Af
Aanvang : 20.00 uur

Aanwezig: 
11 leden + Peter Hermans (statenlid). Hij is 
de contactpersoon tussen onze afdeling en 
de Statenfractie.

Opening
Jan Haverkate (wnd voorzitter) opent de ver-
gadering. Hij heet allen welkom

Ombudswerk
Henk van Schaik geeft een toelichting. Het 
team, bestaande uit Frans Koffrie, Klaas 
Eenkhoorn en hijzelf, is vandaag naar bui-
ten getreden.(Zie lokale kranten).
De PvdA moet midden in de samenleving 
staan. Het ombudswerk is daartoe een in-
strument. In voorkomende gevallen zal het 
team een beroep doen op de kennis en kun-
de van de PvdA-leden. Hij heeft nog geen 
idee, hoe groot de respons zal zijn vanuit de 
bevolking.
Het initiatief wordt door de vergadering 
met instemming begroet.

Financieel jaarverslag
Ria Grootoonk geeft een toelichting op de 
verschillende posten. Een post kan zij niet 
verklaren.Dit wordt nader uitgezocht. De 
kascommissie heeft daarom nog geen goed-
keurende handtekening gezet. Voor het ove-
rige wordt de balans en jaarrekening goed-
gekeurd. Jan geeft een toelichting op de be-
groting van Links Af. Ook die wordt goed-
gekeurd.

Bestuursperikelen
Jan wijst erop dat er (te) veel vacatures zijn 
in het bestuur. Uit de vergadering melden 
zich geen kandidaten. Een oproep zal wor-
den geplaatst in Het Vuistje.

Jaarverslag fractie
Astrid Dijkstra stelt vast dat de wisseling van 

het fractievoorzitterschap soepel is verlo-
pen. De bezuinigingsoperatie in Juni j.l. is 
voor de PvdA goed verlopen. De bibliotheek 
en het jeugd-en jongerenwerk is goeddeels 
buiten schot gebleven.
Peter Hermans stelt de vraag of er nog za-
ken hebben gespeeld  met raakvlakken met 
de provincie. Astrid noemt de revitalisering 
van het waterfront in Hasselt en de Gene-
muidiger haven. Lucas Boshove brengt nog 
naar voren dat de voorgenomen provinciale 
woningcontigentering door de gemeente 
gemist kan worden als kiespijn.

Verslag wethouder
Lucas stelt vast dat hij het eerste halfjaar van 
2011 uitgeschakeld is geweest. Ook wet-
houder Meier is een tijd uit de running ge-
weest. En er kwam een nieuwe burgemees-
ter. Hij waarschuwt dat er nog zware tijden 
aankomen, gelet op de door het kabinet 
voorgenomen decentralisatie van diverse ta-
ken, met waarschijnlijk te weinig middelen. 

Jaarverslag bestuur
Henk memoreert dat de voorzitter medio 
2011 is vertrokken naar Sint Maarten. Door 
onderbezetting in het bestuur konden geen 
themaavonden worden georganiseerd. Ver-
der is er gestart met de voorbereiding van 
een ombudsteam.
Het bestuur heeft in de persoon van Bert 
Kwakkel een nieuwe beheerder van Links Af 
gevonden.
Veel aandacht en tijd heeft de voorkeursac-
tie voor Tiem van Dalfsen in het kader van 
de Provinciale verkiezingen gevraagd.
Tenslotte zijn er in 2011 3 speldjes uitgereikt 
wegens 25 jaar lidmaatschap van de PvdA.

Rondvraag
Astrid meldt een bijeenkomst in Steenwij-
kerland met Hans Spekman.
Verder vraagt zij of het een goed idee is om 
met potentiele andere linkse partijen con-
tact te zoeken, ter voorkoming van versnip-
pering. De vergadering zet vraagtekens bij 



dit idee. Besloten wordt dat onderwerp 
eerst in het bestuur wordt besproken.
Henk vraagt hoe het is vergaan met de 
vraag van E. Schmidt over de mogelijke af-
schrijving van bouwgrond. Astrid ant-
woordt dat zij deze vraag in de ogen van de 
vraagsteller bevredigend heeft beant-
woord. Het is alleen voor het Diamanten-
bolwerk wellicht aan de orde.
Peter Hermans wil graag een uitnodiging 
ontvangen voor komende ledenvergade-
ringen. Ook is hij geïnteresseerd in het 
Vuistje. Hiervoor zal worden gezorgd.
Henk Trinks vraagt om een stemadvies voor 

de verkiezing van de nieuwe PvdA-leider. Op 
deze vraag krijgt hij geen eenduidig ant-
woord.
Evert wijst op de “puinhoop”in de Zieken-
huisstraat en op de hoge grafrechten. T.a.v. 
de grafrechten wordt opgemerkt dat die 
nog niet kostendekkend zijn
De voorzitter doet de hartelijke groeten van 
Martin Holtermann. Hij vraagt of er belang-
stelling is te canvassen op 24 maart a.s., de 
PvdA actiedag. Dat is niet het geval.

Tenslotte sluit hij de vergadering om 22.00 
uur

Met de lente en het mooiere weer zijn ook 
de interessantere tijden in de raad weer 
aangebroken. De afgelopen raad was het 
gelijk raak. Hoewel, uiteindelijk ging één 
van de langverwachte onderwerpen – de 
herinrichting van de Grintwal- niet door om-
dat juist op de middag voor de behande-
ling duidelijk was geworden dat er vervui-
ling in de grond zit. Mogelijk is er tegen de 
tijd dat u dit leest al meer duidelijk over wel-
ke gevolgen dit zal hebben. Waar we het 
wel over hebben gehad is de keuze om de 
vestiging van een extra supermarkt/dis-
counter mogelijk te maken in Genemuiden. 
Door dit besluit wordt in een moeite door 
de komst van een Hema in het centrum van 
Genemuiden mogelijk gemaakt. Een waar-
devolle aanwinst voor het centrum dat hier-
mee en hierna als het aan ons ligt nog meer 
ondernemers zal aantrekken. Of het oude 
gemeentehuis hier het bruisende sociaal-
culturele hart van gaat worden, daar gaan 
we het in april over hebben. De plannen 
van het burgercomité zien er op het eerste 
gezicht zeker veelbelovend uit!
Verder wordt er in april gesproken worden 

over onder andere het grondbeleid; in deze 
tijden een lastig onderwerp. Helaas, het is 
niet anders. Er zal de komende maanden 
nog wel meer bezuinigd moeten worden, 
wat dat betreft is het wachten ook op de be-
richten uit Den Haag natuurlijk.
Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er net 
als vorig jaar weer keuzes gemaakt moeten 
worden over wat we zeer belangrijk vinden 
en wat we helaas niet meer of minder kun-
nen doen. Dit jaar zal het alleen nog lastiger 
worden; immers alles wat we vorig jaar al 
hebben ingeleverd hebben we nu al niet 
meer. Ook zal het lastiger worden om tot 
overeenstemming te komen met onze coa-
litiepartners, de verschillen zullen duidelij-
ker worden. Des te belangrijker dat wij we-
ten wat we willen. Daarom nodigen we u 
ook nu weer uit om met ons mee te denken 
over wat wij als PvdA écht belangrijk vin-
den. Alleen samen kunnen we een goed ver-
haal neerzetten bij de algemene beschou-
wingen van dit jaar. U bent van harte wel-
kom tijdens de fractievergaderingen. Maar 
ook via mail, telefoon of gewoon op straat 
kunt u uw mening bij ons kwijt.

Vanuit de Raad



Schreef ik in het vorige Vuistje nog voorna-
melijk over onze landelijke PvdA perikelen 
met een staartje winkelplan Hasselt, dit 
keer zal het weer vooral over onze eigen ge-
meente gaan, al drong de vergelijking met 
Job Cohen, die zijn vrijheid tegemoet fiet-
ste, zich de laatste raadsvergadering nog 
wel even aan mij op. Mmmmm….
 
Maar eerst iets anders, Keet De Kolk, in de 
laatste jaren voor de herindeling ontstaan 
in de gemeente Genemuiden. Om een wild-
groei van illegale en veelal in de openbare 
ruimte geplaatste keten te beteugelen. De 
gemeente stelde een tweedehands ge-
bouw ter beschikking en onder een aantal 
voorwaarden gingen de jongeren van start. 
En vanaf dat moment is Keet de Kolk ver-
guisd en bejubeld. Voor de argumenten 
van beide kampen is waarschijnlijk wel iets 
te zeggen, maar objectief gezien consta-
teer ik dat Keet De Kolk een groot aantal 
jongeren aan zich bindt, en daarmee van 
de straat houdt, zonder dat dit noemens-
waardige problemen geeft en de wilde ke-
ten zijn voor het grootste deel verdwenen. 
De tegenstanders wijzen vooral en met na-
druk op het alcoholgebruik. Terecht, want 
er wordt alcohol gedronken in Keet De Kolk 
en de keet dankt daar zelfs voor een be-
langrijk deel zijn bestaansmogelijkheden 
aan. Moet je dat wel willen? Daar wordt ver-
schillend over gedacht. De horeca, zelf ook 
in haar bestaan afhankelijk van de verkoop 
van alcohol, vindt in elk geval van niet, 
want oneerlijke concurrentie. Maar geldt 
dat niet ook voor sportkantines en vereni-
gingsgebouwtjes, waaronder ook kerkelij-
ke gebouwen? Enfin, laat ik ter zake ko-
men, Keet De Kolk staat op instorten en 
heeft een nieuw gebouw nodig. Dat red-
den ze niet alleen. De vorige keer heeft de 
gemeente het hele gebouw nog betaald en 
nu kunnen ze tweederde zelf financieren, 
maar toch zijn er nog gemeentelijke midde-

len nodig. En zoals bekend zijn die er niet of 
nauwelijks. Geholpen door een toevallige 
meevaller hebben we een oplossing gevon-
den, Keet De Kolk kan gered worden zon-
der dat er extra geld gevonden hoeft te wor-
den. De tegenstanders vinden dat belache-
lijk, gemeentegeld bij een drankkeet moet 
je niet willen is hun argument. Hier zie je 
meteen dat woordgebruik de argumenten 
kracht bij moet zetten. Want is Keet De Kolk 
nu het onderkomen van een jongerenvere-
niging, vergelijkbaar met de door de ge-
meente gefinancierde jeugdhonken van 
Jong Zwartewaterland, waar ook alcohol 
gedronken wordt? Of is het een zuipkeet? 
En zijn die jeugdhonken dan ook zuipke-
ten? En de kantines van sportverenigingen, 
maar ook in de met veel gemeentelijk geld 
gefinancierde sporthallen, ook zuiphoe-
ken? Het is moeilijk om het onderscheid te 
maken. En dan heb ik het nog niet eens 
over de horeca. Die moeten leven van de 
drank. Inderdaad, ze lijken wel veel concur-
rentie te hebben, of valt het mee en is de 
steeds grotere acceptatie van alcoholge-
bruik uiteindelijk ook in hun voordeel? Ie-
dereen denkt er het zijne van en ik het mij-
ne, we gaan proberen Keet De Kolk te hel-
pen. Maar alleen als de raad er mee instemt 
natuurlijk.

Dan nu naar mijn gedachte aan de vrijheid 
tegemoet fietsende Job Cohen. De raads-
vergadering van 29 maart jongstleden leek 
voor mij een rustig avondje te worden. 
Geen enkel agendapunt behoorde tot mijn 
portefeuille, dus dat werd rustig achterover 
leunen en luisteren naar de anderen. Dacht 
ik. Maar zoals zo vaak laten raadsagenda's 
zich lastig lezen en zit het venijn soms in on-
verwachte dingen. Deze vergadering was er 
zo een. Veel insprekers, veel vragen over ing-
ekomen stukken, veel vragen in het vragen-
halfuur, en… de lijst met toezeggingen. 
Daar zat voor mij het probleem. Ik schreef 

Belevenissen van een wethouder  



in het vorige Vuistje al dat de plannen voor 
een nieuw winkelcentrum in Hasselt in de 
beslissende fase zijn gekomen, en zoals zo 
vaak komen er in die fase nog allerlei pro-
blemen om de hoek kijken. Dat valt voor dit 
plan tot nu toe wel mee, maar het is wel 
een ingewikkeld proces. Het initiatief komt 
van de Hasselter middenstand en wil het 
volgende bereiken: een nieuw winkelcen-
trum op de plek waar nu de Welkoop en de 
dierenkliniek al zitten, met twee super-
markten, waaronder bij voorkeur een dis-
counter (lees Aldi), en een aantal (maximaal 
zes) kleinere dagelijkse boodschappen 
winkeltjes er omheen, zogenaamde schil-
winkels. Denk hierbij met name aan de sla-
ger, de bakker en de groenteboer. De beide 
bestaande supermarkten, de C1000 en de 
Golff moeten dan van hun huidige locaties 
verdwijnen en voor slechts één van de twee 
is plaats in het nieuwe centrum. Dit alles 
moet voldoende geld opleveren om het ou-
de centrum van Hasselt een flinke oppep-
per te geven, zodat de daar zittende mid-
denstand er ook baat bij heeft. En dat alles 
onder de voorwaarde dat de Hasselter mid-
denstand, de beide zittende supermarkten 
en voetbalvereniging Olympia 28 er mee in-
stemmen. U zult begrijpen dat dit niet zo 
eenvoudig is en dat vooral het overleg met 
de twee supermarkten en Olympia 28 tijd 
kosten. Overleggen die wij overigens niet 
als gemeente hoeven te doen want de Has-
selter middenstand heeft projectontwikke-
laar Leyten ingeschakeld om het hele plan 
tot uitvoering te krijgen. Een goede keuze 
wat mij betreft, want Leyten heeft er ver-
stand van. Van winkelplannen bedoel ik 
dan. De planontwikkeling loopt inmiddels 
een kleine anderhalf jaar achter op schema 
en dat is met name te “wijten” aan de on-
derhandelingen tussen Golff (Sligro) en 
C1000. De overname van C1000 door Jum-
bo speelt daarin ook nog eens een vertra-

gende rol. En aldus moest ik de raad mee-
delen dat het nog enkele maanden langer 
gaat duren alvorens een kant en klaar voor-
stel kan worden gepresenteerd waar de 
raad niet anders dan ja tegen kan zeggen. 
Een voorstel waar de raad nee tegen zou 
moeten zeggen had natuurlijk al lang ge-
kund, maar wij nemen onze afspraak se-
rieus. Nou, de ChristenUnie ook, zo bleek. 
Woordvoerder Wilma Veldman liet weten 
de vertragingen helemaal zat te zijn en 
richtte haar gramschap voor de volle hon-
derd procent op mij. Ik kon antwoorden 
wat ik wilde, maar dat werd volstrekt niet 
serieus genomen, het woord belachelijke re-
actie viel zelfs, kortom dat kon niet anders 
dan een motie van wantrouwen worden. 
Dat dacht ook VVD voorman John Smits en 
hij nodigde mevrouw Veldman daartoe dan 
ook nog eens nadrukkelijk uit. Dat was het 
moment dat het beeld van een, zijn vrijheid 
tegemoet fietsende Job Cohen, zich even 
aan mij opdrong. Maar…., het gebeurde 
niet, het bleef er bij, en ik voorspel nu al dat 
het allemaal niet zo zwaar bedoeld zal zijn 
geweest als we het in coalitieverband zul-
len bespreken. 

Verder beleefde ik inderdaad een rustige 
avond, al viel de term 'motie van wantrou-
wen' later op de avond nog een keer. Maar 
dat was tussen een ander raadslid en een 
andere wethouder. Daarom niet minder ver-
ontrustend overigens. We zijn op de helft 
van onze bestuurstermijn, het land is in die-
pe crisis en kan slechts geregeerd worden 
met steun van Geert Wilders, Hero Brink-
man en de SGP. En dat regeren gaat pijn 
doen, steeds meer, bij iedereen, maar voor-
al bij de zwakkere groepen in onze samen-
leving. Daar kunnen we eigenlijk geen loka-
le crisis bij gebruiken. Eigenlijk niet……

Lucas Boshove



Het is maandagochtend 26 maart 2012 en 
hemelsmooi weer. Gewapend met een 
kop koffie en de Volkskrant plaats ik me op 
het terras. Pagina 10 van de krant wordt 
voor de ene helft gevuld met een kleuren-
foto van het Grote Kerkhof in Deventer al-
waar het stadskantoor zal verrijzen, een 
combinatie van bestaande eeuwenoude 
panden verbonden en aangevuld met he-
dendaagse nieuwbouw. De andere helft 
van de pagina beschrijft het gedoe rond 
de bestuursperikelen waarmee nou een-
maal zo'n raadsbesluit tot bouw van een 
stadskantoor gepaard gaat, onder de kop 
“Geen auto's, wel een stadskantoor”.

Slurpend aan de koffie schuif ik de krant 
terzijde en verval in gepeins met een onbe-
stemd gevoel in de maagstreek. Geen be-
stuurlijk hoogstandje, zo'n stadskantoor. 
Ik herinner me dat in de zestiger jaren van 
de vorige eeuw de voormalige gemeente 
Genemuiden uiteindelijk ook besloten 
heeft om het stadhuis te bouwen. Onze 
PvdA-raadsleden waren daar toen falie-
kant tegen; zij wilden het oude gemeente-
huis handhaven als bestuursgedeelte en 
aan de overkant van de Langestraat een 
soort van kantoorgebouw bouwen voor 
de huisvesting van ambtenaren, met een 
verbinding. De PvdA verloor die strijd en 
was daarover zo zuur dat ze zich zelfs aan 
sommige openingsfestiviteiten onttrok-
ken hebben. Nu, 50 jaar later ben ik er nog 
van overtuigd dat de PvdA het toen goed 
gezien heeft.

Zo'n twintig jaar geleden zat ik zelf voor de 
PvdA in de gemeenteraad en heb me, ge-
heel in de PvdA-traditie, verzet tegen de 
bouw van de uitbreiding van het stadhuis. 
Toen al was duidelijk dat er een gemeente-
lijke herindeling aanstaande was. Ons 
voornaamste argument toen was dat met 
die uitbreiding heel veel kapitaal zou wor-
den vernietigd. Nog steeds ben ik van me-

ning dat we dit toen juist zagen.

En dan nu Deventer. Waarom bezorgt De-
venter, Moskou aan de IJssel mij nou weer 
buikpijn? Toch niet omdat ik inmiddels 
voorzitter ben van Heemschut Overijssel, 
de laatste bezwaarmaker tegen het sneu-
velen van de voormalige schouwburg uit 
de vijftiger jaren van de architect Postma 
voor dat vermaledijde stadskantoor. En uit-
gerekend ikzelf voelde mij om allerlei rede-
nen gedwongen die bezwarenprocedure 
tegen dat Deventer stadskantoor te stop-
pen. Neen, het zijn de herinneringen die 
me buikpijn bezorgen.
U vraagt zich af of dat kan?
Ja, in Deventer kan dat!

Mijn vader was kruidenier van zijn vak. Ik 
kan me nog precies voor de geest halen 
hoe zijn zaak eruit zag in de vijftiger jaren 
van de vorige eeuw; maar ook hoe het 
daar rook! Alle spullen werden in grote 
hoeveelheden onverpakt aangeleverd en 
per gewicht verkocht aan de klanten. Ro-
zijnen en krenten, kaneel en nootmuskaat, 
suiker en chocolade, dadels en vijgen, en-
zovoort. In de winkel hing een complexe 
geur, die heel vertrouwd was en vooral ons 
als kinderen opriep om een greep in de bak 
rozijnen te doen. Al snel hadden we door 
om niet over buikpijn te klagen als al die ge-
droogde zuidvruchten in je maag opzwol-
len; je kon dan anders ondanks je buikpijn 
nog een pak voor je broek krijgen ook.

In de zeventiger jaren kwam ik terecht in 
het bestuur van een nieuw instelling met 
als vestigingsplaats Deventer. De instelling 
zat in de welzijnssfeer en naar goed ge-
bruik in die jaren op de linkervleugel van 
de samenleving. Op die linkervleugel in De-
venter opereerden ook twee wereldwink-
els die werkten volgens de memo-
principes, mens- en milieuvriendelijk on-
dernemen. De ene winkel biologisch en de 
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andere biologisch-dynamisch. Vraag me 
niet wat nou precies het verschil daartus-
sen is; het heeft iets te maken dat de ene 
bij de verbouw van zijn groenten en fruit 
ook nog eens een keer rekening houdt met 
de stand van de sterren. De verschillen wa-
ren nauwelijks uit te leggen, maar ze zaten 
wel diep. Men at bij wijze van spreken nog 
liever groenten met een kwak landbouw-
gif dan dat men elkaars groenten at.

De beide winkels, de ene was getooid met 
de naam “Ragebol” en de andere met de 
naam “Raasdonder”, hadden het organi-
satorisch echter niet goed voor elkaar. Op 
wonderbaarlijke wijze kwamen ze onaf-
hankelijk van elkaar bij mij terecht om ze 

als vrijwilliger te helpen. De allereerste 
keer dat ik de winkeldeur opende kwam 
mij een zeer gecompliceerde lucht van 
zuidvruchten en specerijen tegemoet die 
me onmiddellijk als kind terug plaatste in 
de vijftiger jaren ……. in de winkel van 
mijn vader.

Ik kreeg zelfs weer acuut buikpijn!

En dat heb ik nou weer ….. van dat verd-
raaide Deventer stadskantoor.

Genemuiden, 26 maart 2012 

Tiem van Dalfsen

Gerardus Horreüs de Haas, was van 1919 
tot zijn overlijden in 1943 predikant in Zwol-
le. Horreüs de Haas was een markante per-
soonlijkheid en een uitgesproken vertegen-
woordiger van het vrijzinnig protestantis-
me. Hij stond bekend als de 'rode dominee'. 
Een in die tijd betrekkelijk uitzonderlijk ver-
schijnsel gezien de vijandschap tussen kerk 
en socialisme.
In Zwolle was hij voorzitter van de SDAP. 
Het maatschappelijk engagement be-
schouwde hij als wezenlijk onderdeel van 
zijn predikantschap. Hij was een voorstan-
der van een ethisch-religieus socialisme dat 
via parlementair-democatische weg zijn 
doelen diende te realiseren. Vandaar dat hij 
in november 1918 de zogeheten 'revolutie-
poging' van zijn vriend Pieter Jelles Troelstra 
nadrukkelijk veroordeelde. De Haas zette 
zich zeer actief in voor lotsverbetering van 
de arbeiders, geheelonthouding en volks-
ontwikkeling.
Al vroeg keerde hij zich tegen het natio-
naal-socialisme. Op 31 maart 1933 zond de 
Zwolse afdeling van de vrijzinnig hervorm-
den, twee maanden na de machtsoverna-

me door Hitler, op initiatief van De Haas een 
brief naar de hervormde synode. Hierin 
drongen zij aan op een krachtig protest te-
gen de mishandeling van politieke tegen-
standers en joden. Met plaatsvervangende 
schaamte moeten we kennis nemen van 
het feit dat de synode deze brief terzijde leg-
de. Tijdens de oorlog protesteerde De Haas 
openlijk tegen de jodenvervolgingen. Tel-
kens als er joden in Zwolle werden afge-
voerd, voegde De Haas zich bij hen als een 
levend protest en droeg hij de schamele ba-
gage van zieken en ouderen. Terecht heeft 
men deze man willen eren door het Zwolse 
natuurpad naar hem te vernoemen.
Nog steeds komen op 1 mei mensen bijeen 
rond het graf van De Haas in Zwolle. Er wor-
den bloemen neergelegd en ook wordt er 
een kort woord gesproken. Hier geldt in-
derdaad 'Voorwaarts en niet vergeten'.  
Jan Haverkate is een vaste bezoeker van de-
ze bijeenkomst. 

Zie voor informatie over de aanvangstijd 
van de 1 mei bijeenkomst www.pvdazwol-
le.nl

1 mei viering in Zwolle

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerardus_Horre%C3%BCs_de_Haas&action=edit&redlink=1
http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/bijbel-en-theologie/vrijzinnigheid
http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/politiek-en-samenleving/socialisme
http://www.protestant.nl/themas/politiek-en-samenleving/begrippen/christen-socialisme
http://www.protestant.nl/themas/politiek-en-samenleving/begrippen/nationaal-socialisme
http://www.pvdazwolle.nl
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