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Van de voorzitter 
Tekst: Lammert Vinke 

 
Nog een paar weken en Nederland viert weer 
kerstfeest.  De tweede keer dat wij dit doen in 
een periode waarin de wereld in de ban is van 
Covid-19. Na de zomer zijn diverse maatregelen 
komen te vervallen, echter na een snelle stijging 
van het aantal besmettingen heeft het kabinet 
besloten de maatregelen weer aan te scherpen met alle consequenties 
van dien waarmee ook onze inwoners te maken hebben. 
  
Net voor de aanscherping van de coronamaatregelen had de 
ledenvergadering plaats. Deze stond in het teken van de 
raadsverkiezingen van 2022. Tijdens deze vergadering is het 
verkiezingsprogramma vastgesteld. Dit verkiezingsprogramma verwoordt 
opnieuw de eigenheid van Algemeen Belang: stabiel, principieel en 
zakelijk. Een schema hiervan vindt u op pagina 13. 
 
Tijdens deze vergadering hebben de leden ook de kandidatenlijst van 
Algemeen Belang vastgesteld voor wat betreft de plaatsen 2 tot en met 10 
en unaniem ingestemd met de door het bestuur voorgedragen overige 
kandidaten.  
Het bestuur en de ledenvergadering hebben heel goed nagedacht over en 
een bewuste keuze gemaakt voor kandidaten met verschillende 
achtergronden, waarbij deze ook de achterban van onze partij 
representeren. 
 
Op de plekken 1 tot en met 10 zijn voor de raadsverkiezing van komend 
jaar de volgende personen gekandideerd:  
1. Henk Wessel, 2. Agaath de Weerd, 3. Lennart Oosterloo, 4. Erik Land, 5. 
Liesbeth ten Have, 6. Ruud Lamberink, 7. René Roozeboom, 8. Rick Visch, 
9. Lubbertus Lokhorst en 10. Jan Daalmeijer.  
 
Tot slot. Wij zien uit naar de kerst en de jaarwisseling. In 1944 schreef de 
theoloog Dietrich Bonhoeffer tijdens het Naziregime vanuit zijn cel een 
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gedicht, gericht aan zijn verloofde: diepe woorden van troost. Woorden 
die ook in deze voor velen moeilijke tijd troostvol zijn.  
 

“Door goede machten trouw en stil omgeven, 
Bewaard, getroost als door een wonder, 
Zo wil ik deze dagen met de mijnen leven, 
Met jullie samen een nieuw jaar ingaan. 

 
Nog zullen oude wonden pijnlijk schrijnen, 
Nog drukt op ons het leed van deze tijd. 
Verleen Heer, onze opgejaagde zielen 
Het heil dat U voor ons hebt voorbereid. 

 
En wilt U ons de zware, bittere beker geven 
Met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 
Dan zullen wij die dankbaar zonder beven 
Aanvaarden, uit Uw goede en geliefde hand. 

 
Ach, wilt U ons nog een keer vreugde schenken 
Aan deze wereld en haar zonneschijn, 
Dan zullen we gedenken wat voorbijging en geleden 
Geheel van U zal dan ons leven zijn. 

 
Laat warm en rustig nu de kaarsen branden 
Door U in onze duisternis gebracht. 
Breng als het zijn mag, ons weer samen. 
We weten het, Uw licht schijnt in de nacht. 

 
Als dan de diepste stilte is gevallen, 
Laat ons genieten van de volle klank, 
In wijde kringen om ons heen te horen, 
Een grote samenzang vol lof en dank. 

 
Door goede machten vaderlijk geborgen, 
Wachten wij kalm op wat er komen gaat. 
God is bij ons in de avond en in de morgen 
En zonder twijfel elke nieuwe dag.”  

 
Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022.   
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Kerstmeditatie: ‘De hemel zoekt 
een woning’… 
Tekst: Evert Sneller 

 
We leven in een tijd waarin er veel 
woningzoekenden zijn. Lange 
wachtlijsten. De woningvoorraad is 
beperkt en die woningen die er wel zijn, 
zijn haast onbetaalbaar. Zeker voor 
starters. 
En zo zijn we gelijk bij kerstfeest. Het 
feest van de gekomen Heiland. De 
Redder. Voor Hem was ook geen woning 
beschikbaar. Laat staan een paleis. Slechts een stal. Een kribbe. 
Dominee-dichter dr. André Troost verwoordt het zo: ‘De hemel zoekt een 
woning, de Heer zoekt hier een huis...’ 
 
Prof. dr. Heino Falcke, hoogleraar radioastronomie aan de Radboud 
Universiteit legt uit, dat wat aan het firmament een verzameling sterren 
lijkt, in werkelijkheid een cluster sterrenstelsels is. Daarvan zijn er, naast 
onze eigen Melkweg, in de ruimte wel twee biljoen: ‘Het licht in het 
midden is het centrale sterrenstelsel in dat cluster. Daar zitten wel 
duizend miljard sterren, zonnen zoals de onze’, aldus Falcke. ‘Maar’, zegt 
hij, ‘zonder mijn geloof in de grote Schepper van het heelal is dit heelal 
weliswaar indrukwekkend, maar tegelijk ook bedreigend leeg. Het geloof 
ziet echter dit grote heelal als een paleis van God waarin Hij woont en dat 
ons laat zien hoe groot en overweldigend Hij is. Je stelt als mens niets 
voor. Dat is Gods ene paleis: de oneindige ruimte. Voor ons onbereikbaar. 
Maar Hij heeft ook een tweede paleis, en dat is: de stal van Bethlehem’. 
God komt in Christus naar de mens toe. Zoekt een paleis. Een woning. En 
vindt een stal. Een kribbe, waarin de Koning van het groot heelal wordt 
neergelegd, gewikkeld in schamelijke doeken. 
 
We begrijpen niet hoe groot onze Schepper is. We belijden en geloven 
het. Nog minder kunnen we bevatten dat die grote God Mens wilde 
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worden en als Immanuel met ons is en blijft alle dagen tot de voleinding 
van de wereld. ‘God, Die mens werd en God bleef’, woorden van Maarten 
Luther. 
Deze Luther heeft eens urenlang in stomme verbazing zitten staren op die 
vier woorden: ‘Gód in de kribbe’.  
 
De profeet Jesaja wist ook van de woonplaats van de grote en heilige God, 
wanneer hij (in hfdst. 57,15 e.v.) profeteert: ‘Want zo zegt de Hoge en de 
Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, Wiens Naam heilig is (…) Ik woon 
in de hoge hemel en in het heilige….’ 
Daarvan kunnen we slechts stotteren, zoals hoogleraar Falcke ons 
voorhoudt. 
Deze God neemt in Zijn Zoon Jezus Christus intrek in Zijn ‘tweede paleis’: 
de stal van Bethlehem. 
En deze Christus nodigt armen, nederigen, ellendigen, verbrijzelden van 
geest - Jesaja noemt hen zo - bij zich in Zijn paleis: alle ‘woningzoekenden’ 
die tot Hem de toevlucht nemen. Hiervoor hebben we geen woorden: ons 
past slechts aanbidding. Immers, ‘wie dit wonder vatten wil, diens 
verstand staat met eerbied stil’ (Ch.F.Gellert). 
Wie zijn die ‘woningzoekenden’? 

- Kinderen: niet voor niets is het Kind in een voederbak gelegd. En 
niet in een bos hooi in een hoog hangende ruif. De kribbe staat 
laag bij de grond. Kleintjes kunnen erbij. 

- Oude mensen: Kijk maar, de stramme Simeon en Anna waren 
present. 

- Armen: herders zagen in de kerstnacht het licht doorbreken toen 
engelen de blijde boodschap brachten. 

- Rijken: beladen met goud zochten oosterse wijzen naar de ster 
van Jakob. 

- Moordenaars: aan het kruis heeft een doodschuldige moordenaar 
in de onschuldige Gekruisigde de Zoon van God gezien. 

- Belastingontduikers: de nieuwsgierige tollenaar Zacheüs raakte 
zijn geldgierigheid kwijt aan de voeten van Jezus. 

- U, jij en ik en allen die in hun leven erachter komen dat we van 
nature God missen en bij Hem, dit Kind in Zijn ‘Paleis’, de stal van 
Bethlehem, terecht kunnen. En ook komen. 
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Nog één keer Luther: Toen hij zich meldde om als monnik in het klooster 
te gaan, klopte hij aan de kloosterpoort aan. De monnik die opende vroeg: 
‘Wat komt u hier doen?’ Luther antwoordde: ‘Ik zoek God’. Waarop hij 
binnen werd gelaten… 
 
‘De hemel zoekt een woning, de Heer zoekt hier een huis...’: een herberg 
voor een Koning, 
Oase rond het kruis. 
Hier stroomt de levensader voor ieder. Groot en klein, Zijn Woord, het 
levend water, 
Hier schenkt Hij brood en wijn.’ 
 
Ik wens alle lezers een gezegend kerstfeest. 
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Verkiezingen 2022 
Tekst: Henk Wessel, lijsttrekker Algemeen Belang 
2022-2026 

 
16 maart 2022 is het weer zover: de 
verkiezingen van de gemeenteraad. 
Ook de inwoners van onze gemeente kunnen 
dan een keuze maken voor de politieke partij 
van zijn of haar voorkeur. Geen enkele partij 
zal in alles volledig overeenstemmen met de 
meningen of gevoelens van iedere individuele 
kiezer, maar breng in ieder geval je stem uit op 
een partij of kandidaat die het dichtst in de 
buurt komt van jouw mening hoe en door wie onze gemeente bestuurd 
moet worden. 
 
Ik beschouw het als een voorrecht, maar ook als een grote 
verantwoordelijkheid om opnieuw als lijsttrekker van Algemeen Belang te 
mogen fungeren. 
De verdeeldheid en de onrust in deze wereld, in Nederland en ook in onze 
gemeente is groot. Kranten staan vol van aanslagen, oorlogen, terrorisme, 
radicalisering en demonstraties en al deze manifestaties lopen maar al te 
vaak uit op grootschalige en zinloze vernielingen. 
Spanningen tussen groepen in onze samenleving zijn merkbaar. Ook de 
coronapandemie zorgt voor polarisatie en verwijdering. 
Wat hiervan wereldwijd de voornaamste oorzaken zijn is natuurlijk niet 
exact weer te geven. Maar de economische ongelijkheid, het 
individualisme maar ook onafhankelijk en ‘eigen baas’ willen zijn spelen 
hierin een belangrijke rol. En veel mensen ontdekken voor het eerst in 
hun leven dat deze wereld toch niet zo maakbaar is als ze altijd gedacht 
hadden. 
Boven onze snelwegen hangen matrixborden met de tekst ‘Samen krijgen 
we corona eronder’, een slogan die volledig uitgaat van eigen kracht en 
eigen kunnen. Deze houding maakt mij bezorgd! 
Begrijp mij goed, ik ben blij met alle kennis, kunde en wetenschap die er in 
deze wereld is om samen te proberen deze ernstige pandemie te 
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beheersen of mogelijk te beëindigen, maar wat zou het toch een zegen 
zijn wanneer we samen als overheden ervan overtuigd zouden zijn dat we 
met de Benedictijnse levensregel ‘Ora et Labora’, - ‘Bid en Werk’ - een 
veel vaster fundament onder onze voeten hebben.  
In deze tijd van onrust moeten we de opdracht om te bidden voor onze 
overheid niet vergeten. De oproep daartoe vanuit in 1 Timothéüs 2 is 
duidelijk, en ook in deze verkiezingstijd probaat. 
 
Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben de leden van Algemeen 
Belang het verkiezingsprogramma vastgesteld; dit programma is zeer 
binnenkort te raadplegen op onze website: een duidelijk 
verkiezingsprogramma met een glasheldere koers: Algemeen Belang, 
Stabiel, Principieel en Zakelijk. 
Het gaan best lastige verkiezingen worden. Sommige partijen vinden dat 
alles anders moet, dus ten strijde tegen de zittende coalitie is het devies. 
Wat de gevolgen van de politieke verdeeldheid en versplintering zijn is 
dagelijks te zien in politiek Den Haag. En de media meten het breed uit. 19 
partijen zitten er inmiddels in de Tweede Kamer en er wordt al bijna een 
jaar niet meer geregeerd, waardoor er wisselende meerderheden duur 
moeten worden ‘gekocht’ waarvan u en ik straks de rekening krijgen 
gepresenteerd. 
 
Algemeen Belang is dankbaar voor alles wat we in onze gemeente hebben 
en we zijn tevreden met heel veel belangrijke voorzieningen, de 
inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in evenwicht.  
Er is heel veel bereikt de afgelopen periode. 
In een speciale verkiezingsbrochure ‘Kiezers aan het woord’, die in 
februari wordt verspreid, zullen wij diverse voorbeelden laten zien van 
zaken die gerealiseerd zijn. 
Natuurlijk kunnen er dingen beter. Zoals het verkrijgen van een 
vergunning voor het oprichten van een klein of groter bouwwerk. Het lijkt 
tegenwoordig op bijna een gunst als je een bouwvergunning krijgt en de 
procedure die wordt doorlopen duurt veel te lang. 
Er moet echt meer werk gemaakt worden van het bouwen van woningen 
voor alle doelgroepen in alle kernen: dit is echt onvoldoende uit de verf 
gekomen in de afgelopen 4 jaar. 
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Al onze ambities en plannen voor de komende jaren zullen wij door 
middel van een folder onder uw aandacht brengen. 
 
Oproep 
Steeds meer kiezers geven iemand een volmacht om hun stem namens 
hen uit te brengen. Het aantal stemmen is van doorslaggevend belang en 
iedere stem telt. 
Kijk of u voor mensen uit uw omgeving bij volmacht kunt stemmen. U mag 
gelijktijdig met het uitbrengen van uw eigen stem maximaal twee 
volmacht stemmen uitbrengen.  
(NB: oproepkaart goed invullen, beiden (volmachtgever en gemachtigde) 
aan de achterkant ervan ondertekenen en een kopie van een geldige 
legitimatie van de volmachtgever meenemen). 
Maak hier gebruik van en laat geen stemmen verloren gaan. 
Wanneer u de laatste week voor de verkiezingen een Algemeen Belang-
gevelvlag wilt ophangen, zou dat natuurlijk heel fijn zijn.  
U kunt zich hiervoor (digitaal) aanmelden bij erik.land@raad-elburg.nl.  
 
Tot slot 
 
Onderstaand ziet u de belangrijkste speerpunten van onze partij 
schematisch weergegeven. Het volledige verkiezingsprogramma is te 
vinden op onze website www.algemeenbelangelburg.nl. 
 
We hebben een fantastisch programma en een lijst met uitstekende 
kandidaten die veel kennis en kunde in huis hebben. 
Andere politieke partijen zijn jaloers op onze nieuwe jonge talenten op 
verkiesbare plaatsen. 
We gaan samen hard aan het werk om een goede verkiezingsuitslag neer 
te zetten, maar hoe was het ook al weer…? 
‘Ora et Labora’. Bid en werk! 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

mailto:erik.land@raad-elburg.nl
http://www.algemeenbelangelburg.nl/
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Algemeen Belang stelt in haar verkiezingsprogramma hiervoor de 
volgende punten centraal: 
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Van de fractievoorzitter 
Tekst: Agaath de Weerd 

 
Werken vanuit de bedoeling 
 
Elke organisatie kent een wereld van regels, 
protocollen en prestatie indicatoren. Kortom 
een vastomlijnd systeem wat op papier is 
vastgelegd. In de praktijk vormen deze regels de 
richtlijnen waar we naar handelen.   
En natuurlijk zijn deze regels belangrijk en nodig, 
maar gaan knellen als deze een doel op zichzelf 
zijn.  
En dat is waar de inwoners van onze gemeente vaak tegen aanlopen. Ja, 
regels zijn er niet voor niets. Er zit een bedoeling achter. Het bouwen van 
een woning moet aan voorwaarden voldoen. Anders krijgen we een 
zooitje!  
Met elkaar hebben we in regels vastgelegd wat we wel of niet willen.  
Toch is het de vraag of alles zo strak dichtgetimmerd moet worden als het 
nu is. 
 
Bij werken vanuit de bedoeling staat de ander, dus de inwoner, centraal. 
Zoek je met elkaar naar mogelijkheden en kansen. Als ik met mijn buren 
een goed overleg heb gehad en iedereen de nieuwe schutting ziet zitten, 
mag ik dan toch niet bouwen omdat de schutting een meter te lang is?  
 
Als Algemeen Belang zijn we van mening dat de steeds groter wordende 
juridisering van ons land er voor zorgt dat het ‘gezonde boerenverstand’ 
nauwelijks meer wordt gebruikt. Ook niet in onze gemeente.  
Het lijkt soms wel of regels belangrijker zijn dan mensen.  
 
De nieuwe omgevingswet biedt meer beleidsvrijheid.  
Wat Algemeen Belang betreft wordt die ruimte gebruikt om te handelen 
vanuit het principe: ‘ja, tenzij’ in plaats van ‘nee, mits…’. 
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Pragmatische politiek 
Tekst: Lennart Oosterloo 

 
Als gemeenteraadslid hoef je je niet bezig te 
houden met de grote politieke vragen. Daar zijn 
‘Den Haag’, ‘Brussel’ en ‘Arnhem’ voor.  
Als gemeenteraadslid ben je bezig met 
praktische vragen die je in de eigen gemeente 
worden gesteld. Zoals:  

- Kan een bedrijf uitbreiden?  
- Hoe willen we de ondersteuning van 

kwetsbare inwoners organiseren?  
- Hoe houden we de gemeentelijke belastingen laag?  

De antwoorden die Algemeen Belang hierop geeft, maken hopelijk het 
verschil in het dagelijks leven van de inwoners van onze gemeente.  
 
De laatste maanden hebben we in het publiek domein een paar mooie 
successen geboekt. Praktische successen, die passen bij pragmatische 
gemeentepolitiek waar Algemeen Belang voor staat. Een drietal van deze 
successen wil ik met u delen. 
 
Ruim een jaar geleden stelde Algemeen Belang vragen in de 
gemeenteraad over de verkeersveiligheid nabij en op het zebrapad op de 
Eperweg op ’t Harde, nabij de Elimkerk. Bij meerderen leefden 
hieromtrent zorgen. Op 12 oktober heeft de provincie (zij is eigenaar van 
deze weg) werkzaamheden aan het zebrapad uitgevoerd. Boven het 
zebrapad is duidelijke verlichting aangebracht zodat automobilisten al 
vanaf afstand kunnen zien dat hier een oversteekplaats is. Plaatsing van 
bebording met lichtbakken heeft geleid tot een veiliger v.o.p.  
 
In Doornspijk is de oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg ons al 
langer een doorn in het oog. Tijdens de begrotingsbehandeling van 8 
november werd ons toegezegd dat aldaar soortgelijke aanpassingen 
getroffen zullen worden als die welke bij de v.o.p. op ’t Harde zijn 
gerealiseerd. Ook bij de zebra nabij de Regenboogschool zal de provincie 
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aanpassingen treffen om de veiligheid en de oversteekbaarheid te 
verbeteren.  
 
Een ander voorbeeld noem ik het parkeerterrein bij zwembad De 
Hokseberg op ‘t Harde. Al jarenlang komen ‘s avonds en ’s nachts 
meldingen binnen van overlast, vernieling en brandstichting ter plaatse. In 
de vorige editie van ons ledenblad schreef ik daar al over. Voor 
omwonenden ontstond hierdoor minder woongenot; sommigen 
overwogen zelfs om te verhuizen. Algemeen Belang heeft hierover vragen 
in de raad gesteld en ook intensief contact gehad met het college. Er heeft 
op ons verzoek zelfs een gesprek plaatsgehad tussen de burgemeester en 
de omwonenden. Met als resultaat dat deze parkeerplaats nu omheind is 
en van tijd tot tijd is afgesloten. De buurt geeft aan, dat het sindsdien een 
stuk rustiger is. 
  
Hopelijk bieden deze ‘successen’ u inspiratie en moedigt dit u aan om, 
met welk probleem u dan ook zit, contact te zoeken met de gemeente. 
Mogelijk kan ook uw leefomgeving een stukje mooier of veiliger worden. 
Want goede gemeentepolitiek denkt oplossingsgericht! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Zebrapad Eperweg ’t Harde, beter zichtbaar na werkzaamheden 
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Bouwen, bouwen en… bouwen! 
Tekst: Erik Land 

 
In mei van dit jaar ben ik getrouwd met 
Willeke en ik mag wel stellen dat we geluk 
hebben gehad. In de periode voor onze 
trouwdatum stond de Funda-app onder de 
snel keuze in onze telefoon, maar telkens als 
er een woning te koop werd aangeboden, 
was deze al weg voor een flink bedrag. 
Via via hoorden we in 2020 dat er een woning te koop zou komen aan de 
Kervelstraat in Oostendorp. De woning was al wel aangemeld bij de 
makelaar, maar hij stond nog niet op internet. Na een paar telefoontjes en 
een bezoek aan de woning hebben we besloten een bod te doen…. met 
succes! 
 
Een jaartje later: Een vriend van me heeft een paar maanden terug een 
bod gedaan op een woning in het ‘Rode dorp’. Deze woning stond te koop 
voor € 280.000,--, kosten koper, maar is verkocht voor bijna € 60.000.-- 
boven  de vraagprijs. Meer dan 30 geïnteresseerden… Kansloos! 
 
De vraag naar woningen is enorm, ook in de gemeente Elburg. Vooral 
betaalbare huur- en koopwoningen zijn erg gewild. En natuurlijk 
woningen voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. En juist dit soort 
woningen zijn de afgelopen jaren te weinig gebouwd, ondanks de 
prachtige (grote) nieuwe wijken ‘Heidezoom’ op ’t Harde en ‘De Dijkjes’ in 
Elburg.  
Wij zijn als partij de afgelopen 4 jaar er blijkbaar onvoldoende in geslaagd 
om voldoende woningen te realiseren samen met onze coalitiegenoten. 
 
Over het tekort aan woningen merk ik in mijn omgeving veel onbegrip, en 
dat begrijp ik. Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare 
(koop)woning maar zien dat er bij het aanbod nauwelijks wat voor hen bij 
zit. Starters die een stap willen maken naar een zelfstandige woning zien 
veel te weinig beschikbare starterswoningen. Ouderen die gelijkvloers 
willen gaan wonen kunnen geen beschikbare woning vinden en besluiten 



 
18 

 

uiteindelijk de gemeente te verlaten, tot hun grote verdriet. De huizen in 
toekomstige wijken zijn al verkocht en de vraag blijft maar toenemen. 
 
Het is wat Algemeen Belang betreft dus meer dan de hoogste tijd om 
meer woningen te gaan bouwen die passen bij de (lokale) behoefte. Dus 
plannen maken en dan: bouwen, bouwen en… bouwen! 
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We willen goed voor onze 
ouderen blijven zorgen….! 
Tekst: Liesbeth ten Have 
 

De groep ouderen vormt een steeds groter 
deel van onze samenleving en ook de 
gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te 
liggen.  
 
Door deze zogenaamde dubbele vergrijzing 
en de stijgende zorgvraag staan gemeenten, 
en dus ook Elburg, de komende jaren voor een forse uitdaging. Als wij ook 
in de toekomst goed voor onze ouderen willen blijven zorgen kan dat 
alleen als wij op tijd maatregelen treffen zodat iedereen, wanneer het 
echt moet, ook die hulp kan krijgen die past bij wat er nodig is.  
 

      
 
Niet alleen door de vergrijzende bevolking neemt de zorgvraag naar 
hulpmiddelen, huishoudelijke verzorging, aanvullend vervoer en 
begeleiding thuis toe. Ook doordat mensen langer thuis blijven wonen en 
er een afname is van het aantal beschikbare mantelzorgers neemt het 
aantal mensen dat een beroep doet op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) toe.   
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Een prognose die de 
Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten (VNG) in 
2019 heeft gemaakt, 
geeft een beeld dat de 
Wmo uitgaven de 
komende jaren elk jaar 
met 7% zullen stijgen. 
Terwijl wij nog steeds 
moeite hebben om de 
tekorten in de Jeugdzorg onder controle te krijgen, komt de dubbele 
vergrijzing als volgende uitdaging op ons af. Er is een reserve ‘sociaal 
domein’ maar die is niet onuitputtelijk en zou met de nog steeds 
toenemende druk op de Jeugdzorg en de dubbele vergrijzing wel eens 
sneller kunnen zijn uitgeput dan wij zouden willen. Gelukkig hebben wij in 
onze gemeente veel vrijwilligers, mantelzorgers en ook vinden veel 
inwoners nog hulp bij familie of kerk. Daar staat wel tegenover dat wij ook 
in Elburg constateren dat het omzien naar elkaar aan het veranderen is en 
steeds meer ouderen, of het nu goed met ze gaat of niet, weinig hulp 
kunnen regelen en vooral op zichzelf zijn aangewezen.  
 
Een snelle en makkelijke oplossing is er niet. Er zal op landelijk, regionaal 
en lokaal niveau nagedacht moeten worden door overheden, 
zorgorganisaties en inwoners, hoe wij de zorg voor onze ouderen niet 
alleen nu, maar ook op de lange termijn betaalbaar kunnen houden. Maar 
we kunnen allemaal, voor zover je dat al niet doet, wel iets doen. Het is 
eigenlijk heel eenvoudig……gewoon door in onze eigen omgeving om te 
zien naar iemand die wat aandacht of wat praktische hulp goed kan 
gebruiken. Het kost maar een klein beetje tijd en ik denk dat wij ons vaak 
niet kunnen voorstellen hoe belangrijk dat voor de ander is.  
 
Ik wens u en jou bijzondere en gezegende feestdagen met iedereen die je 
lief is.  
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Landbouw: lust of last? 
Tekst: Albert Nagelhoud 

 
De afgelopen jaren bereikte ons een niet aflatende stroom aan informatie 
en nieuwsberichten die rechtstreeks of zijdelings de landbouw betrof. 
Afgaande op deze (niet zelden gekleurde) berichtgeving zou de argeloze 
lezer zomaar de indruk kunnen krijgen dat de landbouw in Nederland 
‘failliet’ en ‘overbodig’ is.   
Is dat werkelijk waar of zijn er krachten in het spel die eigen agenda’s 
hanteren?  
In hoeverre wordt een beeld geschetst door gekleurde meningen en 
vooringenomen standpunten die alom geventileerd worden?  
Wat is een verstandige lijn en hoe kom je tot de juiste keuzes? 
 
De agrarische sector is er van oudsher één die gewend is, om te gaan met 
grillige omstandigheden en wisselende economische perspectieven.  
De laatste jaren is er echter een kentering gaande.  
Er worden ons enorme opgaven opgelegd en overheden en ngo’s 
prediken containerbegrippen, zoals duurzaamheid er één van is. Daardoor 
ontstaat grote maatschappelijke druk die ook nog eens door actiegroepen 
en juridische organen extra wordt geaccentueerd en gevoed. Veel 
agrariërs komen daarbij klem te zitten tussen wat wettelijk kan en mag, 
en waar nog een economisch rendabel bedrijf te voeren is. Daarbovenop 
komen de steeds strengere eisen van de banken die de mogelijkheden 
voor financieringen van financieel gezonde bedrijven moeilijker maken, en 
niet te vergeten, de vele overheidsregels die niet op elkaar afgestemd zijn 
of naadloos op elkaar aansluiten en geen enkele rechtszekerheid bieden 
aan de ondernemers.  
Een duidelijk voorbeeld is het stikstofbeleid dat zich inmiddels al meer dan 
twee jaar in een vacuüm bevindt. Ook de Regionale Energie Plannen gaan 
een grote invloed op het buitengebied hebben, het werkgebied van de 
agrariërs en voor een groot deel zelfs hun eigendom.  
Het lijkt vaak alsof de bestemming “Agrarisch” geen enkele betekenis 
heeft voor planologen en landschapsarchitecten en dat agrarische 
gronden dus vrijelijk voor andere doeleinden zoals woningbouw en 
energieopwekking bestemd kunnen en mogen worden.  
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Zelfs de term ‘onteigening’ wordt niet meer geschuwd als een 
ondernemer niet ‘vrijwillig’ wenst te stoppen met zijn bedrijf. Grote 
sommen geld worden uitgetrokken voor opkoop van bedrijven terwijl er 
grote wetenschappelijke vraagtekens te plaatsen zijn bij nut en noodzaak 
van dergelijke regelingen. 
 
Er wordt van alle kanten over de landbouw gepraat, maar weinig mèt de 
landbouwers zelf.  
Kortom, de druk op de agrarische ondernemers is erg hoog en vraagt veel 
van deze mensen. Daarom is het belangrijk dat ook een lokale politieke 
partij in directe verbinding staat met de eigen agrariërs.  
Alleen op die manier kan Algemeen Belang ook het ‘Agrarisch Belang’ 
meewegen en vertegenwoordigen.  
Want voor ons allemaal zijn gezond en veilig voedsel, een prettige 
leefomgeving en zorg voor onze omgeving kwesties van ‘Algemeen 
Belang’. 
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Een hartenkreet… 
Tekst: Henk van Deutekom 

 
De tweedeling en de verharding in ons land en waarschijnlijk ook in onze 
gemeente, verontrust mij steeds meer.We kunnen niets meer van elkaar 
verdragen en de polarisatie neemt hand over hand toe.  
Het lijkt wel of alle oude levensovertuigingen en gebruiken verdwijnen 
moeten. 
Een paar voorbeelden. Sinterklaas en zwarte piet kan niet meer: het 
symboliseert onderdrukking en racisme. Alle blanke mensen lijken hieraan 
schuldig te zijn, maar laten we ook niet vergeten dat Arabische en 
Afrikaanse stammen hieraan veel verdiend hebben en dus net zo schuldig 
zijn… 
En bovendien, ik praat niets goed, maar om nu alle standbeelden en 
straatnamen te gaan verwijderen die te maken hebben met ons koloniaal 
verleden, is gewoon grote onzin! 
 
De partij DENK heeft het voor elkaar gekregen, dat in enkele grote steden 
de boa’s en zo mogelijk ook de politie bij de uitoefening van hun werk een 
keppeltje of hoofddoek mogen dragen. De scheiding tussen kerk en staat 
moet volgens DENK verdwijnen. Ziet u het al voor u, dat een Joodse boa 
met een keppeltje op een groep jongeren aanspreekt op hun gedrag? Het 
zal een wonder zijn als deze boa het overleeft, maar u zult in de pers, op 
de radio of op tv hierover niets vernemen. 
Maar stel nu, dat het gaat om een boa met een hoofddoekje die ditzelfde 
groepje aanspreekt en het een forse reprimande geeft? De groep zal zich 
agressief teweer stellen, en de volgende dag doen de media uitgebreid 
verslag van het incident wegens… discriminatie en racisme!  
En onze demissionaire minister Grapperhaus heeft uiteraard heel veel 
begrip, maar doet, zoals gewoonlijk, niets. Zulke zaken verdelen ons land 
en dat verontrust me. 
 
Bescherming van het milieu is belangrijk. En dat vinden ook wij. Maar 
Nederland slaat door. Ons land zal wel weer even het voorbeeld geven, 
hoe het moet. En het gros van de agrariërs moet maar verdwijnen, 
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makkelijk zat. En Unilever en Shell zijn reeds door de milieuactivisten het 
land uitgejaagd. 
Alles moet vol worden gebouwd met zonneparken en windmolens. Dat 
daardoor kostbare landbouwgrond opgeofferd wordt, interesseert die 
groep niet en… de milieuwinst is minimaal. Bovendien dat Jan met de pet 
de klos is, vinden ze blijkbaar heel normaal. 
Schone energiebronnen, zoals kernenergie en waterstof, worden 
achteloos aan de kant geschoven. 
 
Het verschil tussen de goed betaalde elite uit het westen en de rest van 
ons land wordt steeds groter. De politiek steekt net als een struisvogel de 
kop in het zand en denkt dat het wel goed komt. Dit is ook weer een 
kwestie die ons land sterk verdeelt. 
 
En ook het woningtekort zorgt voor een tweedeling. Door de crisis van 
een aantal jaren geleden is de bouwcapaciteit sterk verminderd en ook 
het beschikbaar stellen van woningen aan asielzoekers zorgt voor extra 
druk op de woningmarkt. 
Echte vluchtelingen moeten we zeker helpen, maar het is wel duidelijk dat 
deze mensen zich definitief in ons land vestigen. Het is daarom toch niet 
vreemd dat onze jonge mensen daardoor veel moeilijker aan een 
betaalbare woning kunnen komen. Er is een groot verschil tussen ‘echte’ 
vluchtelingen en diegenen bij wie het gaat om het ‘economisch’ gewin. 
 
Om over corona maar niet te spreken. 
De maatregelen zijn vaak zo tegenstrijdig. Er is geen touw meer aan vast 
te knopen en Nederland loopt steeds achter de feiten aan. Straks worden 
we gedwongen tot dingen die niemand wil. Dat kan en dat mag niet. 
Er is al genoeg tweespalt: in gezinnen, in families én in gemeenteraden. 
 
Tenslotte. We hebben weer een nieuw jaar voor de boeg. Niemand weet 
wat het gaat worden en toch mogen we vertrouwen houden op wat onze 
ouders ons leerden: aan de Bijbel vasthouden als onze grondslag en 
inspiratiebron én ons lot in Gods handen leggen. 
Ondanks alles, in goede verwachting van een kerst die bij ons past en een 
komend 2022 dat ons samenbindt.   
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De tijden veranderen, ook in Elburg 
Tekst: Gertwin Visscher 

 
Het is al weer een jaar geleden dat ik afscheid nam van de gemeenteraad 
en ook van de fractie van Algemeen Belang. Het rare is, dat ik het politieke 
werk na zoveel intensieve jaren nog niet heb gemist. Het dagelijks werk en 
de andere zaken vulden zomaar de vrijgekomen tijd op.  
Het is heerlijk om weer wat meer tijd te hebben voor Henriët en mijn 
kinderen en je merkt ook wel dat er in de afgelopen jaren door alle drukte 
dingen langs je heen zijn gegaan. Gelukkig was Henriët er altijd en 
niemand is iets tekort gekomen, maar er is wel overal een tijd van… 
 
Zodra je uit de politieke bubbel bent gestapt, realiseer je je pas hoe ver de 
politiek afstaat van de gewone burger. De politiek is een wereld die 
geheel op zichzelf staat en die aan de meeste inwoners voorbijgaat. Zij 
gaan ervan uit, dat de zaken voor hen goed worden geregeld en eigenlijk 
is dat maar goed ook. Maar als je in de raad zit dan ben je je hiervan niet 
bewust en heb je het gevoel dat iedereen op je let. Toch kijk ik nog steeds 
tevreden op mijn raadsperiode en de Algemeen Belang-tijd terug. We 
hadden het goed met elkaar ook er is in al die jaren ook echt wel wat 
bereikt.  
Er gaat gelukkig veel goed in Elburg en er zijn genoeg redenen om 
dankbaar te zijn. Bij mijn afscheid ben ik hier al uitgebreid op ingegaan. In 
Elburg liggen mijn roots en dat is ook de plek waar mijn kinderen 
opgroeien in een stad waar de Heer Zijn kinderen heeft. Een stad met een 
rijke calvinistische traditie waar de koopman en de dominee samen het 
beleid bepalen. Dat moeten we koesteren, vind ik. Het 
ondernemersklimaat was altijd gunstig en ook in het kerk- en 
verenigingswerk bruiste het van activiteiten en enthousiasme. 
  
Maar de tijden veranderen, ook in Elburg. Daar kunnen we onze ogen niet 
voor sluiten. Alles wat altijd zo vertrouwd was voor iedereen, wordt 
heden ten dage ter discussie gesteld en daarnaast - of misschien juist wel 
daardoor - is er in ons land ook echt wel wat aan de hand. Denk maar aan 
het klimaat, de boeren, de vluchtelingenstromen, de Covid-19 pandemie, 
de krapte op de arbeidsmarkt, de woningnood, de stijgende 
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energieprijzen en de stille armoede. We hollen van de ene crisis naar de 
andere. Kan de politiek dit allemaal nog aan?  
Ook op lokaal niveau heeft dit zijn weerslag en is er bepaald geen sprake 
van een rustig vaarwater en dus is er alle reden om de zeilen bij te stellen, 
zeg ik dan als zeilliefhebber.  
Maar hoe hierin als lokale partij te opereren in een tot op het bot 
verdeeld politiek landschap waar het wemelt van de tegenstellingen?  
In de Bijbel kunnen we lezen dat elk koninkrijk dat verdeeld raakt tegen 
zichzelf, een woestenij wordt, en geen enkele stad of huis dat tegen 
zichzelf verdeeld is, zal stand houden.  
Dit wetende stemt mij niet hoopvol, maar toch zegt de Bijbel gelukkig ook, 
dat Hij barmhartigheid doet aan duizenden die Hem liefhebben en Zijn 
geboden onderhouden. Dat is dus ook het antwoord op en remedie tegen 
alle zorgen die er zijn. Wat onze gemeente meer dan ooit nodig heeft, is 
de principiële overtuiging dat we hieraan vasthouden. 
 
Verder is er bestuurskracht nodig om prioriteiten te stellen en nieuwe 
zaken op ons te nemen. Dat vereist een goede relatie met andere 
ambitieuze partijen. De urgentie ligt, zoals Algemeen Belang al heel lang 
aangeeft, bij het bouwen van voldoende betaalbare woningen voor de 
starters, het beschermen van de woningmarkt voor eigen inwoners en 
een goede opvang van arbeidsmigranten zonder dat dit ten koste gaat van 
de leefbaarheid in woonwijken, om maar eens wat te noemen.  
 
Ik hoop dat het onze partij lukt om ook hierin de komende jaren goede 
stappen te zetten. Gelukkig is het bestuur er ook dit keer weer in geslaagd 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 een mooie en goede 
kandidatenlijst samen te stellen. 
Ik wens alle betrokkenen heel veel succes bij de verkiezingscampagne.  
Ook alle lezers wens ik alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 
toe.  
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‘Waor bin ie d’r ene van?’ 
Tekst: Ruud Wijnne 

 
‘Als het gevoel van eigenwaarde verloren gaat, is onze beschaving tot 
ondergang gedoemd.’ Aldus Edward Franklin Albee III, Amerikaans 
toneelschrijver. 
 
Aan velen van ons is bovenstaande vraag wellicht wel eens gesteld, zeker 
vroeger.  
Soms gaf je dan een schuchter antwoord, juist wanneer je ouders niet tot 
de bovenste lagen van de bevolking behoorden. Ook al had het vaak een 
oorzaak die buiten hen zelf lag, zeker in mijn geval door de ziekte van mijn 
vader, toch was er menigmaal een zekere schaamte doordat wij veel 
minder te besteden hadden dan menig ander kind.  
De kleren die ik aan had waren al door mijn oudste 3 broers gedragen. 
Tegenwoordig wordt dat overigens als zeer milieubewust beschouwd.   
Eigenwaarde kun je dan voelen, of moet je dat laten blijken? Er vooruit 
komen waar je vandaan komt?   
 
Ik herinnerde mij ineens uitspraken van pa: ‘Bie mooi weer kan iederene 
heuien.’  
Hij bedoelde daar mee: Ook tijdens tegenslagen moest je doorgaan waar 
je mee bezig was.  
Of: ‘Jochien wa’j loater ook gaon doen, doe dat met heel je harte’.  
In België zou men zeggen: ‘Wees fier’. En dat ben ik, wanneer onze ouders 
weer eens zo ter sprake komen.  
‘Ja, joe pa was een handige keerl. Hij kon veule maken wat ut niet meer 
dee. Een geleuvige man die veur zien principes uutkwam.’ 
‘Joe moder was d’r ene van Hulleman, harde warkers, doar haj wat an.’ En 
dat klopte. ze runde toch maar mooi een groot gezin van 8 kinderen en 
onze kleren waren altijd schoon en dicht en na schooltijd stond er altijd 
een beker thee met een Mariebiscuitje. Ma was er altijd. 
 
Die combinatie van karaktereigenschappen van onze ouders hebben ons 
als kinderen gevormd en gaven ons juist eigenwaarde. Ons adagium is: 
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‘Kom uit voor je principes, waar je voor staat en doe je werk naar behoren 
en loop niet te lanterfanten.’  
Dat geeft ons eigenwaarde en zo leveren we een bijdrage aan de 
samenleving. 
  
Waor ik d’r ene van binne?  
Van Eibert Wienne en Hennie Hulleman. 
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1 augustus 1974: twee gemeenten voor immer samen (4) 
Tekst: Evert Sneller 

 
 

 
 
Voor de 4e achtereenvolgende keer probeer ik in deze kolommen 
aandacht te besteden aan een aangelegen onderwerp dat de gemoederen 
van de inwoners van Elburg en Doornspijk voormaals beroerden. En niet 
zo’n beetje ook… 
In de editie van Algemeen Belang(rijk) van afgelopen zomer sloot ik mijn 
bijdrage af met een wellicht voor meerdere lezers tè ? stellige mening, dat 
de naam Doornspijk best wel afgeleid kan zijn van de naam van de 
heidense dondergod Thor. Thornspic is nog steeds voor mij een reële 
voorganger van Doornspijk. 
Een gezaghebbende geleerde, zoals dr. D. Otten, wil hiervan niets weten. 
Hij geeft in zijn “Plaatsnamenboek van de Veluwe. Herkomst en betekenis 
van de Veluwse plaatsnamen” aan, dat Doornspijk afgeleid is van ‘een 
doornstruik die op een in (de Zuider)zee stekende landpunt’ groeide.  
Deze conclusie werd door geleerden naderhand algemeen aanvaardbaar 
geacht. Maar absoluut zeker is dat niet. Voor mij is het beslist geen 
uitgemaakte zaak. Ik neig er nog steeds toe te geloven in de heidense 
afkomst van de naam Doornspijk. 
 
Ik denk ook aan de zogenaamde ‘Tooverknopen’ in de bovenlichten van 
de voordeuren van boerderijen. Tooverknopen komen voor in de 
Germaanse landen als een eerbetoon aan de heidense Gordiaanse knoop, 
een onontwarbaar in elkaar gevlochten knoop.  In De Wolfsangel, een 
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uitgave van de Stichting der 
Vaderen Erfdeel van februari 
1938, wordt een ‘tooverknoop’ 
in het bovenlicht van een 
Doornspijkse boerderij getoond. 
Welke boerderij het is, heb ik 
niet kunnen ‘ontwarren’, maar 
zeker is, dat heidendom – ook in 
Doornspijk - diepe wortels heeft! 
Zie de gescande tekst en foto. 
 
 

 
Wat vaker zie je De Levensboom als ornament in het bovenlicht in de 
voordeur van de boerderij. Allereerst wijst dat op de boom des levens in 
het paradijs. Maar De Levensboom boven de voordeur van de boerderijen 
wijst onmiskenbaar naar het heidendom. Voor die boerderij had het de 
betekenis van het verdrijven van boze geesten. 
 
Maar terzake… Ik heb het ook niet zo 
op doorns en doornstruiken om wille 
waarvan de aarde vervloekt werd. 
Welke rechtgeaarde inwoner van de 
gemeente Elburg wel? 
Wij leven op een vervloekt stukje 
grond? Kom nou! 
 
De kerk heeft niets willen weten van 
Thor.  
Het kerkzegel van de hervormde 
gemeente Doornspijk luidt dan ook 
‘Voor een doorn zal een dennenboom 
opgaan’, terwijl ook de hersteld 
hervormde gemeente zich in haar 
kerkzegel aan de doornstruik lieert. 
 



 
31 

 

Maar stel, dat de eerste visie toch juist is, dan is de naam die zorgcentrum 
‘Hart van Thornspic’ te Doornspijk kreeg, puur heidens. 
Om die reden is de keuze van de naam ‘Hart van Thornspic’ m.i. een 
onterechte en ook onjuiste. Terwijl er destijds betere alternatieven waren 
aangedragen. Nu is deze naam van dit mooie zorgcentrum ambivalent. 
 
Doornspijk behoort dus tot de oudste Veluwse plaatsnamen. 
En toch… Op enig moment werd Elburg ‘een plekje dat begon op te vallen’ 
zo schreef ik in een vorige aflevering. Elburg bleef afhankelijk van 
Doornspijk. Het bleef ook het kerkzegel van Doornspijk voeren. 
Elburgers moesten in Doornspijk ter kerke gaan, omdat zij aanvankelijk 
geen kerk bezaten. 
Pas in 1565 werden Elburg en Doornspijk twee zelfstandige kerkelijke 
gemeenten. 
 
In 1233 kreeg Elburg stadsrechten. Maar het had geen stadszegel. Daarom 
gebruikten zij het kerkzegel van het oude Thornspic. 
In 1271 kwamen de schepenen van Elburg in contact met hun collega’s in 
het Duitse Lübeck voor besprekingen over het op te richten Hanzeverbond 
en zij moesten toegeven – zij het niet van harte - waar hun oorsprong lag, 
want ‘onze stad gebruikt een geheim zegel, waarvan het opschrift luidt: 
“St. Liuiert (Ludger), ons hilghe patron thoe Thorenspic”, want so wert 
onze stadt hiervoormaels genoemt’. 
Ik had er graag bij willen zijn om – want, zo stel ik het mij voor - de zich 
toch wat gewichtig voelende Elburgse schepenen van weleer te zien 
gedagvaard voor de gezaghebbende bestuurders van de stad Lübeck. 
Zenuwachtige regenten met knikkende knieën en bibberende, dunne 
beentjes en waarvan de zweet- en likdoornvoeten in te kleine schoenen 
staken. 
 
Ruim 500 jaar later - in 1799 - was sprake van een bijzondere 
verbondenheid tussen de twee plaatsen: de stad Elburg en het ambt 
Doornspijk. In de Tweede Kamer der Staten-Generaal was een voorstel 
aan de orde om één gemeente te maken van Elburg, Oldebroek en 
Kamperveen (!) Doornspijk bleef buiten schot. De inwoners van Elburg, 
Oldebroek èn Doornspijk waren hiervoor niet te vinden. 
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Wat zij wèl wilden? Het samenvoegen van de gemeenten Oldebroek, 
Elburg en Doornspijk tot één grote gemeente. Het denken van deze 
mensen was toentertijd toch wel zeer progressief te noemen. Zouden zij 
het nu voor het zeggen hebben dan waren binnen de kortste keren de 
gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet gefuseerd. 
En de naam van die nieuwe gemeente? Ik houd het op ‘Thornspic’! 
Heidens of niet. 
 
Het liep allemaal anders. Een kleine 200 jaar bleef het nog zoals het was. 
Tot 1959 aanbrak. 
De ‘strijd’ begon… 
 
(wordt vervolgd) 
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Wat weet u en jij eigenlijk over phishing? 
Tekst: Liesbeth ten Have 

 
In mijn werk als Functionaris Gegevensbescherming (FG) heb ik het 
dagelijks over de bescherming van onze privacy. Het valt mij op, dat veel 
mensen wel weten dat je goed moet opletten wanneer je digitaal 
berichtjes krijgt en niet zomaar op een linkje moet klikken. Maar wat 
‘phishing’ nu precies is, hoe je het kunt herkennen en voorkomen dat je er 
intrapt, is voor de meeste mensen toch wat lastiger om uit te leggen.   
 
Phishing is een vorm van digitale oplichting en gebeurt onder andere via 
e-mail, WhatsApp, Facebook en sms. Het komt veel vaker voor dan wij 
denken en slachtoffers schamen zich vaak om toe te geven dat zij er in 
getuind zijn.  
Slachtoffers worden meestal via een link naar een valse website gelokt 
waar ze vervolgens hun bank, telefoon of andere inloggegevens 
prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als 
familielid.  
 
Het is vaak moeilijk een phishing e-mail te onderscheiden van een echte e-
mail. Toch zijn er wel kenmerken waaraan je een phishing e-mail kunt 
herkennen.  
 
Wilt u of wil jij op een veilige manier je 
kennis over phishing testen dan kan dat 
door met de camera van uw/je mobiele 
telefoon deze QR-code te scannen en de 
test te maken. Veel succes!  
 
En mocht u/jij nog vragen hebben over het 
beschermen van uw en jouw privacy…? 
 
Ik hoor het graag.  
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Column: Het denkvermogen van een kip (2) 
Tekst: Evert Sneller 
 

Ik stelde in deze kolommen van de vorige editie aan de lezers van het 
ledenblad van Algemeen Belang de vraag, waarom een kip de straat 
oversteekt. Het is aan u en jullie daarop te antwoorden. 
Maar let op! 
De vraag “Waarom een kip de straat oversteekt” is overigens al 
honderden keren gesteld en talloze antwoorden zijn er gegeven. Daaruit 
valt te concluderen, dat het niet zomaar een vraag is. 
 
Nu eerst een bloemlezing van ooit gegeven antwoorden. Om jullie een 
beetje op weg te helpen.  
 
Waarom steekt een kip de straat over? 
 

- Plato: Hij zei: Omwille van het hogere doel. 
- Karl Marx: Het was historisch onvermijdelijk. 
- Aristoteles: Het ligt in de natuur van kippen de straat over te 

steken. 
- Saddam Hoessein: Het is een ongehoorde daad van rebellie dat 

een kip de straat over steekt en het dus ook volkomen 
gerechtvaardigd is om 50 ton zenuwgas op de kip te denderen.  

- Ds. W. Pieters: Slechts de ware herstelde (hervormde) kip zal er 
toe komen de straat over te steken. 

- Darwin: De kip is in de loop van de geschiedenis op natuurlijke 
wijze geselecteerd zodat zij genetisch voorbestemd is om straten 
over te steken. 

- Martin Luther King: I have a dream, dat er ooit een kip de straat 
over steekt. 

- Einstein: Of de kip de straat over steekt dan wel de straat onder 
de kip voortbeweegt hangt af van je referentiekader. 

- Gerrit Zalm: We moeten, om aan de Europese normen te kunnen 
voldoen bezuinigen op het straat oversteken van kippen. We 
zouden de straat smaller kunnen maken.  
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- Ds. Zwartbol (OGNed): Och mocht het door onweder 
voortgedreven kipje nog eens verwaardigd worden het straatje 
over te steken. 

- Sigmund Freud: Alleen al het feit dat je bezorgd bent over de 
straatoverstekende kip, wijst op je onderliggende seksuele 
onzekerheid. 

- Vroegere Geref. Bondscoach Jan van der Graaf: Díé kip, die haar 
vertrekpunt kiest vanuit de gereformeerde belijdenis, steekt de 
straat over.  

- Dr. René de Reuver (huidige scriba PKN): ik denk dat alleen de 
Prot. Kippen Nederland (PKN-ers) de straat oversteken. 

- Vlaming Guy Verhofstadt: Awel, het ware te wensen, dat de 
kipmadam al straat overstekend een Europees liberaal leven 
tegemoet zal gaan. 

- Bram Moszkowicz: Het is natuurlijk nog maar de vraag of hier 
sprake is van een kip dan wel van een straat om nog maar te 
zwijgen over de actuele daad, het oversteken zelf. 

- Poelier Dirk Kok: Kippen zonder kop steken als zodanig de straat 
over. 

- Veluwse boer – hij staat aan de snelweg – : ‘Nuh, zukke platte 
kiepen hebben wie hier nie’. 

- Gerard Spong: Dit is natuurlijk een duidelijk falen van politie en 
justitie, want ze hadden natuurlijk de kip nooit de straat mogen 
laten oversteken. 

 
Genoeg antwoorden, maar de juiste staat er niet tussen.  
 
Waarom steekt een kip de straat over? 
 
Antwoord:………………………………………………………………………………………………… 
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Samen de koers bepalen – word lid van Algemeen 
Belang! 

 
De politiek raakt ons allemaal! Daarom is Algemeen Belang al vanaf 1974 
actief in de gemeenteraad van Elburg. Ons motto is ‘stabiel, principieel en 
zakelijk’ en wij richten ons op het welzijn van de gehele gemeente!  
 
In de loop der jaren zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste politieke 
vereniging in de gemeente. We hebben vier zetels in de gemeenteraad en 
maken als sinds 1978 deel uit van het college van burgemeester en 
wethouders van Elburg.  
 
Graag willen we nog meer plaatsgenoten aan ons binden. Wilt u mee 
denken over het beleid in onze gemeente en/of ons gewoon (financieel) 
steunen in wat we doen? Word dan lid van Algemeen Belang. Voor de 
kosten hoeft u het niet te laten, want deze zijn niet hoog.  
 
Verder is het mogelijk uw bedrijf in ons blad te promoten. Ook daarmee 
zou u onze vereniging een hart onder de riem steken.  
 
Een telefoontje naar één van onze mensen is voldoende, maar u kunt ons 
ook een email sturen: lvinke@hotmail.com.  
 
Hartelijke groet, 
 
Bestuur en fractie Algemeen Belang 
 
 

 

 
 

 


