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Mevrouw Sjoukje Haasjes-van den Berg is op 1 

september 2005 benoemd als burgemeester in onze 

gemeente. Als je haar vraagt hoe ze zo in Lith 

terechtkwam, antwoordt ze lachend: “Met het 

pontje!” En ze vervolgt met een bijna poëtische 

verslag van haar allereerste bezoek: “Die mooie 

oude kernen, elk met hun eigen karakter, de rivier 

die zo verweven is met de geschiedenis van de 

dorpen, het weidse polderlandschap als je na het 

verlaten van de pont boven aan de dijk bij Maren 

komt, het vele groen, de kronkelende dijken!”   

Kortom, het was liefde op het eerste gezicht.  

 

We zitten in haar werkkamer in het gemeentehuis aan het Marktplein, waar de klokslagen van 

de St.-Lambertuskerk door het openstaande raam haar woorden onderstrepen.  

Ze is een geboren en getogen Haagse, maar ze is verknocht aan het platteland. Haar vorige 

gemeente, Hummelo en Keppel in de Achterhoek, ging in 2005 op in de gemeente 

Bronckhorst, maar ze wist zeker dat ze weer naar een plattelandsgemeente wilde. Vandaar 

haar nieuwsgierigheid naar de gemeente Lith, toen ze ontdekte dat daar een vacature was. Een 

kopje koffie op een terras, een wandelingetje door het dorp Lith, en de hierboven omschreven 

indrukken, deden haar besluiten zich aan te bieden voor de vacature. De commissaris van de 

koningin in onze provincie (destijds Hanja Maij-Weggen) die zoals gebruikelijk de preselectie 

deed, stelde haar voor aan de vertrouwenscommissie in de gemeente Lith. Die had aan één 

gesprek genoeg: unaniem besloten de leden dat zij uitstekend bij de gemeente Lith zou 

passen.  

Het bestuurlijke werk zit haar in het bloed. Dat begon al in de zeventiger jaren bij Berenschot 

en later in het bestuur van het Academisch ziekenhuis in Utrecht. Zoals ze het zelf verwoordt: 

“Dat heeft me mede gevormd: ervaren bestuurders aan het werk zien en hoe die, met respect 

voor ieders mening, tot besluitvorming kwamen. Daar heb ik veel van geleerd.”   

Hoewel ze de jaren tachtig grotendeels besteedde aan de opvoeding van haar kinderen (zoon 

en dochter), was er ruimte voor verschillende bestuursfuncties waarin ze zich verder kon 

bekwamen in het bestuurswerk (o.a. VVD Gelderland). Toen de kinderen naar de middelbare 

school gingen, kwam er weer ruimte voor een fulltime baan en werd ze wethouder en 

locoburgemeester  van de gemeente Eibergen. Later volgde het burgemeesterschap van de 

gemeente Hummelo en Keppel. Een functie die ze met veel plezier vervulde tot aan de 

herindeling.  

Sinds 1 september 2005 is ze burgemeester van de gemeente Lith. Toen de benoeming een 

feit was, zocht en vond ze een mooi dijkhuis in de nieuwe gemeente, dat ze samen met haar 

man – de kinderen waren inmiddels de deur uit – betrok. 

De eerste regel uit ‘Lofrede op de sterke vrouw’ uit het Bijbelse boek Spreuken luidt: “Een 

sterke vrouw, wie zal haar vinden”. Daar moeten we aan denken als ze vertelt hoe de eerste 

periode in het nieuwe huis verliep. Net als manlief eind september is vertrokken op een 

militaire missie, is het op een avond noodweer en geldt in huize Haasjes Murphy’s Law
1
: “De 

                                                           
1
 ‘Anything that can go wrong, will go wrong’. (Alles wat maar fout kan gaan, zal ook fout gaan) 



bliksem slaat in, het licht gaat uit, geen verwarming, geen warm water en tot overmaat van 

ramp gaat ook het riool stuk. Daar zit je dan…..”  De uitdrukking op haar gezicht verraadt dat 

ze de zaak zelf onder controle kreeg.  

In een functie als de hare zijn eigenschappen als kalmte, betrokkenheid, helder denken en 

relativeringsvermogen onontbeerlijk. Ze houdt ervan als de sfeer ontspannen is en als er eens 

een keer gelachen kan worden, dat biedt weer openingen. Dat deed haar ook besluiten om ‘ja’        

te zeggen tegen de gemeente Lith. Ze zocht en vond hier mensen met wie ze een goede 

interactie had, met wie ze zou willen en kunnen werken, met een open vizier en het belang 

van de gemeenschap voorop.  

Het heeft inmiddels veel opgeleverd. Bijvoorbeeld de resultaten uit het project ‘Thuis in Lith’, 

ontstaan omdat de provincie vroeg om een toekomstvisie en ontwikkelingsplan voor iedere 

dorpskern. Ze legt uit dat je zoiets vanachter de tafel kunt dirigeren, maar dat er juist voor 

gekozen is om met de andere bestuurders de dorpen in te gaan, om samen met de mensen die 

er wonen zo’n ontwikkelingsplan te maken. Tijdens drukbezochte bijeenkomsten bogen de 

inwoners zich over de tekening van hun dorp en werkten ze in groepjes aan verschillende 

vraagstukken. Het resultaat stemt haar tevreden: dorpsontwikkelingsplannen die gedragen 

worden door de hele bevolking. Zo zal een dorp als Oijen bijvoorbeeld in de toekomst weer 

een kloppend dorpshart hebben. Bedacht, besproken, overwogen, heroverwogen en 

uiteindelijk gekozen door meer dan 120 Oijenaren.  

 

 

             

Ze vertelt dat ze zich in de loop van de jaren bekwaamde in begrippen als intervisie, 

mediation en conflictbeheersing. Dus willen we graag weten hoe ze omgaat met de wat 

pittigere aangelegenheden, wanneer niet ‘alle neuzen dezelfde kant op wijzen’.  

Ze kiest haar woorden zorgvuldig: “Kijk, soms zijn er dingen die moeilijk liggen, de één wil 

dit en de ander wil dat. Dan kan het lastig zijn om water bij de wijn te doen, of een hele 

andere keuze te maken. Dat vergt tijd, het duurt soms lang voordat mensen daartoe bereid 

zijn. Zo’n politiek proces kan de voortgang stagneren en helaas mis je dan weleens de 

‘aansluiting’. Dat is jammer. Maar vaak kom je wel tot een compromis. Zolang je de balans 

maar bewaart tussen je eigen overtuigingen en de verwachtingen die de ander of de 

gemeenschap van je hebben. Soms worden er dingen van je gevraagd, waardoor je je eigen 

mening moet herformuleren. Dat kan moeilijk zijn, zeker als je je ergens in vastgebeten hebt.  

Aan de andere kant is er de wet- en regelgeving waar je je aan moet houden. Soms sta je 

lijnrecht tegenover de mensen en moet je ‘nee’ zeggen. Maar als ik een nieuwe mogelijkheid 

zie, zal ik altijd bij de betreffende partij terugkomen en het gesprek heropenen!” 

Wat dat betreft vindt ze bestuurswerk wel iets weg hebben van schaken. Voortdurend zetten 

vooruit denken, weten wat acceptabele alternatieven kunnen zijn als de ideale uitkomst niet 

haalbaar blijkt, en alert zijn op openingen en nieuwe mogelijkheden. 

Als bestuurder is ze natuurlijk niet voortdurend aan het ‘schaken’.  

De lievelingsplekjes van Sjoukje Haasjes. De befaamde ‘weesjes’, oude dorpspaden in de voormalige gemeente Lith. Dit 

soort paadjes ontstond meestal uit behoefte aan een korte weg naar de kerk.  



Ze kan gefascineerd raken in het eerste stadium van een 

project, wanneer alle belanghebbenden samen aan één tafel 

zitten en al pratende komen tot vernieuwende oplossingen, 

zoals de therapeutische manege of het zorgbad dat met 

ozon wordt gereinigd, waardoor ook astmapatiënten er 

gebruik van kunnen maken. Ze is zeer gecharmeerd van de 

oudere mensen in de gemeente die vanuit hun rijke ervaring 

kunnen vertellen over vroeger, ze bewondert de vele 

vrijwilligers in de dorpen, die écht een verschil maken voor 

de samenleving en het treft haar aangenaam dat er onder 

die vrijwilligers zoveel jonge mensen zijn die zich 

inspannen voor het algemeen belang. In haar functie is ze 

aanwezig bij de meest uiteenlopende gelegenheden, vaak 

met een feestelijk karakter, maar ook onder moeilijke of 

verdrietige omstandigheden biedt ze steun en een luisterend 

oor.  

Op de vraag waarom Lith bij de gemeente Oss past, 

antwoordt ze: “Om hun prachtige dorpskernen langs de 

Maas, die elk hun eigen identiteit mochten behouden. Oss 

doet dat heel goed, ze zorgen dat er interactie is via de 

wijk- en dorpsraden. Misschien is het voor de dorpen in de 

huidige gemeente Lith teleurstellend dat er maar één 

gezamenlijke kernraad wordt gevormd, maar de kwaliteit 

van de communicatie zal dat ruimschoots vergoeden. 

Belangrijk is dat elk dorp zijn eigen identiteit en 

schoonheid kan behouden”.   

 

Dat brengt ons bij de vraag of ze zelf een favoriete plek 

heeft in de gemeente. Na enig nadenken zegt ze: “Die zijn 

er veel, zoals de ‘weesjes’ in Lith bijvoorbeeld, maar het 

allermooiste vind ik het stukje Kesselse dijk richting Maren 

en ‘t Wild, en het natuurgebied dat daar ligt. Het is er 

prachtig, ik heb er al eens een vos gezien, konijntjes, 

fazanten, groene spechten en ooievaars.” Ook de verschil-

lende kruiden en bloemen noemt ze bij naam, en als ze de 

kleine blauwe vlinders beschrijft vragen we ons hardop af 

hoe het toch komt dat een stadsmens zó thuis kan zijn op 

het platteland? Haar antwoord is even eenvoudig als 

verfrissend: “Daar waar je hart ligt, kun je ook wortel 

schieten!” 

 
 

 

CV 

Sjoukje Haasjes-van den Berg 

Geboren 

7 februari 1950, Den Haag 

Burgerlijke staat 

Gehuwd, twee kinderen 

Opleiding 

HBS-b 

Universiteit Wageningen 

 (niet afgemaakt)  

Schoevers HBO 

Loopbaan 

Raadgevend Bureau Berenschot 

(1973-1975)  

Bestuur Academisch Ziekenhuis 

Utrecht (1975-1979) 

Moederschap  en diverse 

bestuursfuncties (1979-1994)  

Wethouder en locoburgemeester 

gemeente Eibergen (1994-1999) 

Burgemeester gemeente 

Hummelo en Keppel (1999-2005 

Burgemeester gemeente Lith 

(2005-2010) 

Hobby’s 

Tuin, skiën, reizen, lezen 

Nevenfuncties 

Voorzitter Koninklijke 

Nederlandse Hippische 

Sportfederatie 

Gelderland/Flevoland, lid raad 

van commissarissen Maasland 

Gas, lid algemeen bestuur 

Brabants Historisch 

Informatiecentrum, lid 

Euregioraad. 

 

 


