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Ik wil graag beginnen met mijn dankbaarheid uit te spreken voor de gelegenheid tot inspraak. U hebt 
als taak de gemeente te besturen en daarbij de belangen de gemeente voor te staan en daartoe 
vraagt u aan de bevolking wat deze denkt over het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders tot opening van de winkels op alle zondagen. 
Ik wil meteen al u adviseren tegen het voorstel van het college te stemmen, dan wel het voor een 
onbepaalde tijd in de ijskast te zetten. 
I 
Ik begin met een bijbels argument, zoals we dat verwachten kunnen van een oude 
emerituspredikant. Maar daarbij weet ik me de spreekbuis van een groot gedeelte van de bevolking. 
Daarbij doel ik op het vierde gebod, dat ik als bekend mag veronderstellen, dat de zondagsrust 
regelt. Evenals van alle tien geboden kan ook van dit gebod voor zondagsrust opgemerkt worden dat 
het universeel is en getuigt van Gods wijsheid: het naleven ervan is goed voor het menselijke leven. 
Het is geen moeilijk en zwaar gebod, maar een gebod dat het hele leven vrede geeft. 
Ik meen zonder tegenspraak te kunnen zeggen dat de samenleving in Dalfsen in het verleden een 
christelijk stempel droeg. Het zou een groot verlies zijn wanneer de secularisatie zover is 
doorgedrongen dat dat steeds meer gaat verdwijnen. 
 
Ik begrijp dat dit gebod niet iedereen nog aanspreekt. Daarom noem ik dan ernaast een 
democratisch argument. Dat houdt in dat u bij het bestuur van de gemeente indien mogelijk 
rekening houdt met de mening van de bevolking. 
Het zal u bekend zijn dat de STENTOR een zogenaamde poll, een enquête heeft gehouden met de 
vragen: voor – tegen – onzijdig. De uitkomst is dat 50% stemde tegen het voorstel van het college, 
46% stemde voor en 4% had geen mening. 
Wat leert deze uitslag ons? Wie wil nu echt dat de winkels op zondag open gaan? Zitten die 
voorstemmers er echt allemaal op te wachten? Of hebben sommigen of velen de gedachte: als 
mensen dat zo graag willen, geef ze dan de gelegenheid. Om mij hoeft het niet. 
Wie zijn er dan het meest voor? Ja, dat is duidelijk de ondernemers, de commercie. In het coalitie 
akkoord van vorig jaar met betrekking tot de zondagsopenstelling van de winkels staat (ik citeer uit 
de STENTOR):  de ondernemers staan zelf aan het roer (einde citaat). 
Ik noem dat een bedenkelijke ontwikkeling die tot schade is van de democratie. In het in het groot 
gebeurt het dat de grote ondernemingen achter de schermen hun best doen om de politieke 
beslissingen in hun voordeel te doen zijn. Ik vlei mij met de gedachte dat u op geen enkele wijze dat 
in onze eigen samenleving zou willen tolereren. Toch is duidelijk dat de ondernemers vanuit een 
materialistisch oogpunt de drijvende kracht zijn achter deze politieke en tegelijk principiële 
beslissing. 
 
Maar toch is het van groot belang te rekenen met de meerderheid van de bevolking.  
Ik ben ervan overtuigd dat er nog zoveel is overgebleven van het christelijk karakter van onze dorpen 
dat je kan zeggen: nog steeds is de bevolking in meerderheid christelijk. Zelfs meer dan 50%, omdat 
de STENTOR lezers van het RD en ND  niet aangesproken werden Dat christelijk karakter verklaart die 
tegenstemmen. Immers je hebt er zal toch geen last van als de winkels inderdaad op zondag open 
gaan. Waarom stemde men dan tegen? U begrijpt dat het voortkomt uit de geloofsovertuiging van 
die christenen. Zij willen de zondag in ere houden overeenkomstig Gods gebod. Ook onder u zullen er 
zijn die zich daardoor aangesproken voelen. 



Maar het is voor de eenheid van de bevolking schadelijk als men die meerderheid elke zondag 
kwetst, omdat het christelijke karakter van de samenleving geschonden wordt. Dat bewerkt een 
tweedeling in de samenleving die te betreuren is. 
Ik besluit dan ook met een dringend beroep op u te doen op tegen het voorstel van het college te 
stemmen. Òf omdat u zich geroepen weet in uw politieke roeping om dat christelijk stempel te 
handhaven, òf omdat u rekening wilt houden met wat de meerderheid van de bevolking ziet als haar 
principiële levenshouding.  
Het lijkt mij daarom een wijs besluit om deze zaak voor de komende tijd in de ijskast te zetten. 


