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Uitnodiging en agenda 
 
 
 
 
Het bestuur van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop nodigt u hierbij van harte uit tot het 

bijwonen van de 39e algemene ledenvergadering op woensdag 29 mei 2013 in het Gruithuis, 

Krommesteeg 11 te Elburg. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. De agenda is als volgt: 

 

1. Opening 

2. Verslag algemene ledenvergadering van 23 mei 2012 

3. Jaarverslagen Bestuur, Verenigingsactiviteiten en Werkgroepen 

4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2012 

5. Verslag van de kascommissie 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie 2013 

7. Begroting 2013 

8. Benoeming nieuwe bestuursleden: aftredend zijn de heren Arend Junte en Willem van Dijk. 

Beiden hebben besloten zich niet herkiesbaar te stellen. In hun plaats stelt het bestuur voor te 

benoemen, de heer Kees van de Streek en mevrouw Elly Plugers. Conform onze statuten kunnen 

de leden tot uiterlijk 22 mei 2013  tegenkandidaten stellen. Daarvoor dienen de kandidaten  door 

minimaal vijf leden schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te worden voorgedragen. (p/a 

Postbus 117, 8080 AC Elburg), of info@arentthoeboecop.nl) 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

 

 

mailto:info@arentthoeboecop.nl
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Verslag 38e algemene ledenvergadering op 23 mei 2012. 
 
 
1. Opening 

Voorzitter Rien Zwart heet de aanwezige leden hartelijk welkom.  
 

2. Verslag algemene ledenvergadering van 24 mei 2011.  
Ongewijzigd vastgesteld. 
  

3. Jaarverslag van het bestuur en de werkgroepen  
Het jaarverslag 2011 wordt vastgesteld en de werkgroepen met hun vele vrijwilligers worden 
onder applaus bedankt voor hun werkzaamheden. 
 

4. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2011 
Het uitgereikte financiële verslag betreft het belangrijkste gedeelte van de jaarrekening. Een 
volledig financieel verslag ligt ter inzage en kan worden meegenomen of opgevraagd bij de 
penningmeester. Het uitgereikte financiële verslag wordt puntsgewijs doorgenomen en op 
onderdelen toegelicht. Aandacht wordt gevraagd voor het financiële resultaat, de liquide 
middelen en het eigen vermogen. 
 

5. Verslag van de kascommissie 2011 
De heren Philip Docter en Edy Staes vormden samen de kascommissie 2011. Zij hebben in goed 
overleg met de penningmeester de kas gecontroleerd. Omdat het een uitvoerige administratie 
betreft, gebeurde dat steekproefsgewijs. De penningmeester kon alle vragen naar tevredenheid 
beantwoorden. De kascommissie 2011 stelt voor de penningmeester decharge te verlenen en 
legt hiervan een schriftelijke verklaring af. Dit wordt hem door de algemene ledenvergadering 
met applaus verleend. De leden van de kascommissie worden vervolgens bedankt voor hun 
controle.  
 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie 2012 
Ter vervanging van dhr. Edy Staes wordt dhr. Cor Pieters benoemd tot lid van de kascommissie. 
Dhr. Edy Staes wordt bedankt voor zijn werkzaamheden gedurende de afgelopen twee jaren. 
 

7. Begroting 2012  
De begroting wordt met algemene stemmen vastgesteld. 

 
8. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en herkiesbaar zijn Chris Hengeveld en Wim van Triest. Het bestuur draagt hen tot 
herbenoeming voor. De aanwezige leden van de vereniging gaan hiermee akkoord. Dit mede 
omdat er conform artikel 6 lid 4 van de statuten geen tegenkandidaten zijn gesteld.  

9. Rondvraag en sluiting 
 
Voorzitter Zwart sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  
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Verslag bestuur 2012 
 
Het bestuur van Arent thoe Boecop kwam in 2012  tien keer bij elkaar. Van elke vergadering werd 
een agenda en verslag gemaakt. Het DB heeft 2 maal vergaderd in 2012. Vaste onderwerpen waren 
de organisatie van de verenigingsactiviteiten, de voortgang van de diverse werkgroepen en de 
voorbereiding en presentatie van de publicaties. Daarnaast kwamen er de volgende hoofdthema’s 
aan de orde: 
1. Verjonging ledenbestand. Door vergrijzing van ons ledenbestand dreigt terugloop en verlies van 

contact met jongeren. Op 29 februari en 13 september zijn er speciale avonden georganiseerd 
voor jongeren tot ca. 35 jaar. Voor het komende jaar staan weer twee jongerenavonden op het 
programma.  

2. Functioneren bestuur en werkgroepen. Iedereen krijgt het steeds drukker waardoor er minder 
tijd voor vrijwilligerswerk overblijft. Gevoegd bij ons grote aantal leden betekent dit een mate 
van professionalisering waarbij een goede balans behouden moet worden tussen wat kan en wat 
moet. De vereniging is blij dat er enkele bestuursleden zijn die over meer vrije tijd beschikken, 
waardoor zij de vereniging in diverse commissies, die overdag bijeenkomen, kunnen 
vertegenwoordigen. 

3. Communicatie. Naast de kroniek voor het periodieke nieuws onderhoudt onze vereniging een 
website. Ook houden wij onze promotionele activiteiten als folders en boekenkraam actueel. In 
een tijd van steeds meer multimediale mogelijkheden moeten wij als vereniging alert zijn op de 
bruikbaarheid daarvan voor het contact met onze (jonge) leden, zoals facebook en twitter. In 
2012 komt de kroniek in een nieuwe lay-out. 

4. Samenwerking gemeente Elburg. De gemeente betrekt onze vereniging steeds meer in haar 
ruimtelijke beleidsontwikkeling. Op zich een goede zaak, maar aan de andere kant gaat die tijd 
die hieraan besteed wordt ten koste van de activiteiten voor onze leden. Het "snertoverleg" is 
een jaarlijks overleg tussen onze vereniging en de gemeente, waarin allerlei zaken de revue 
passeren en oplossingen aangedragen worden. Ook is onze vereniging vertegenwoordigd in de 
"Klankbordgroep Havenvisie". 

5. Contacten met streekarchief, Museum Elburg, de Sjoel, korenmolen de Tijd, botterstichting, 
smederijmuseum de Hoefhamer, stichting landschapselementen en andere oudheidkundige 
verenigingen. Deze contacten zijn van groot belang voor het gezamenlijke doel waar wij met 
elkaar voor staan: het behoud van het historisch karakter van de kenmerkende locaties in de 
gemeente Elburg. In dit jaar is ook het museaal platvorm opgericht waarin alle musea, incl. 
orgelmuseum en onze vereniging, zijn vertegenwoordigd. 

6. In 2012 heeft onze vereniging ook zitting gehad in de commissie benoeming stadsdichter. Dit 
heeft geresulteerd in de benoeming van ons bestuurslid Willem van Dijk als de nieuwe 
stadsdichter voor Elburg. 

7. In dit jaar is een commissie in het leven geroepen voor het filmen van het "Boerenleven in het 
Elburger land". In 2012 zijn er op div. locaties filmopnamen gemaakt en interviews gehouden 
met "oude" en moderne boeren. De opnamen worden gedaan door een professioneel bedrijf. De 
interviews zijn in het dialect en worden verzorgd door  ons lid Cees Jan Hollander. 

8. Het bestuur heeft eind 2012 uit zijn midden een commissie samengesteld die zich bezig gaat 
houden met de voorbereidingen van de viering van ons 40 jarig jubileum in 2014. 
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Verenigingsactiviteiten 2012 
 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op zaterdag 7 januari stroomde het Gruithuis vol met leden die elkaar en het bestuur een goed 
Nieuwjaar wilden wensen. Na een inspirerende speech van onze voorzitter Rien Zwart werd het glas 
– gevuld met Glühwein – geheven. De nodige hapjes verhoogden vervolgens verder de sfeer, zodat 
velen nog enige tijd gezellig samenschoolden en met elkaar in gesprek gingen. 
 
Dialectavond 
Op 25 januari 2012 was er weer de jaarlijkse dialectavond. Deze elfde editie was er een met een 
gevarieerd programma, waarbij Rietje Westerink de algehele leiding had. Anekdotes, gedichten en 
vertellingen in onze streektaal werden afgewisseld met muzikale bijdragen van vrouwenkoor "De 
Vrouwen van de Kruushoek". De bijdragen van dit koor en de voordrachten van Andrea Tichelaar 
werden bijzonder gewaardeerd. Maar ook de bijdragen van anderen werden ruimschoots met 
applaus beloond. 
 
Bewoningsgeschiedenis op de website 
Op maandag 13 februari heeft ons erelid Lammert Jansen (1917), de digitale versie van de 
Bewoningsgeschiedenis van Elburg via onze website geopend. De bewoningsgeschiedenis van het 
noorderkwartier is hiermee voor iedereen beschikbaar gekomen.  Bij het openen van de website 
door Lammert Jansen waren ook Stevie van Zweden en Wies Bos aanwezig. Zij hebben ook een heel 
belangrijke bijdrage geleverd aan de bewoningsgeschiedenis van de Elburger binnenstad, ze zijn hier 
al vijf jaar mee bezig. 
 
Jongerenavond 
Op 29 februari vond een jongerenavond plaats. Zo’n veertig "35 minners" mochten welkom worden 
geheten bij Café de Baars aan de Havenkade. Er was een aantrekkelijk en gevarieerd programma 
samengesteld, zoals een kennisquiz over Elburg aan de hand van dia’s. Willem van Norel en Willem 
van Dijk vertelden met enthousiasme over horecagelegenheden binnen Elburg, de visserij en over 
joodse bewoners en hun bewogen leven. Een bijzonder moment was een prijsuitreiking. Twee 
jongeren, te weten Elise Bos en Sanne Wessels kregen uit handen van Willem van Dijk een 
aanmoedigingsprijs voor hun werkstuk in de vorm en de opmaak van een krant in tabloid formaat. 
Het zag er vakkundig uit. De afsluitende evaluatie van de avond leverde positieve reacties en goede 
suggesties op voor een volgende keer. 
 
Lezing Jan Schild 
Op woensdag 18 april jl. verzorgde de heer Jan Schild in een vol Gruithuis een interessante lezing 
over het ontstaan en de ontwikkeling van Marken.  
 
Benoeming ereleden 
Op woensdag 9 mei heeft het bestuur in aanwezigheid van een groot aantal familieleden en (oud) 
bestuursleden, de heren Douwe Bouma en Gerrit Ruijs benoemd tot erelid van onze vereniging. 
Bij de benoeming tot erelid van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop horen een officiële 
oorkonde en speld. Deze werden aan de nieuwe ereleden overhandigd door voorzitter Rien Zwart 
(aan Douwe Bouma) en Willem van Norel (aan Gerrit Ruijs). Na het officiële deel werd tijdens een 
gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en drankje, teruggekeken op de jarenlange 
bijdrage van beide heren aan het werk van de vereniging. 
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Kerkenpadwandeling 
Op 12 mei vond onze jaarlijkse kerkenpadwandeling plaats. Om half 9 vertrok een grote groep 
wandelaars vanaf het Gruithuis, onder begeleiding van de Hellebaardiers, naar het Schootsveld. Daar 
werd "het Pad door de Vrijheid", onderdeel van de Veluwse Randmeerroute, officieel in gebruik 
genomen. Daarna konden de wandelaars kiezen uit een wandeltocht van 10 of 20 km. Mede dankzij 
het prachtige weer konden de wandelaars volop genieten van het prachtige buitengebied in de 
omgeving van Elburg en Oosterwolde. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 23 mei vond onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Na het officiële deel verzorgde Cor Pieters 
een zeer boeiende lezing over de besluitvorming rond de aanleg van een elektriciteitsnet in Elburg en 
de rol van notaris Hoefhamer hierin. 
 
Fietstocht langs buitenplaatsen 
Onze jaarlijkse fietstocht op 2 juni trok zoals gewoonlijk weer een grote groep enthousiaste fietsers.  
Het was prima fietsweer. De deelnemers konden genieten van de mooie omgeving van Elburg, 
Oostendorp, Oldebroek en Doornspijk. De tussenstops waren bij landgoed Morren en bij de 
Johannahoeve. De koffiestop was bij Hendrik Doornwaard aan de Oude Corageweg 2.  
 
Expositie 
Gedurende het botterweekend (6 t/m 8 september) vond in het Gruithuis in Elburg een expositie 
plaats van schilderijen van plaatselijk kunstenaar Cees Leusink. Deze expositie was gratis te 
bezichtigen op donderdagavond, vrijdag en zaterdag. Dat er veel belangstelling voor de expositie en 
het Gruithuis als monument was bleek wel uit het grote aantal belangstellenden. Vrijdag en zaterdag 
zijn er bij elkaar 266 bezoekers geweest in het Gruithuis. 
 
Concordia 
Op 15 september 2012 werd door Concordia de receptie gehouden ter ere van haar 100 jarig 
bestaan. Op deze receptie werd door onze vereniging de uitgave "100 jaar Concordia", geschreven 
door Bep de Waard-Ruys, aangeboden. Na een korte toespraak door Rien Zwart, waarin hij 
refereerde aan het feit dat zijn overgrootvader Jurjan Lipke een van de initiatiefnemers en eerste 
voorzitter van Concordia was, werd door Bep de Waard-Ruys een inleiding gehouden over de door 
haar beschreven geschiedenis van Concordia. Vervolgens werden de eerste exemplaren uitgereikt 
aan een viertal kleinkinderen van de oorspronkelijke oprichters. 
 
Lezing visafslag 
De Elburger visafslag was het onderwerp van een lezing op 24 september. Bijzonder was dat de lezing 
ook in de voormalige visafslag zelf plaatsvond. Bijna veertig mensen werden van de eerste tot de 
laatste minuut geboeid door het verhaal en de beelden over de gemeentelijke visafslag. De lezing 
door Willem van Norel werd opgeluisterd door een diapresentatie en een historisch filmpje. 
 
Lezing 't Harde 
Op woensdagavond 26 september verzorgde Leo den Hoed in MFC Aperloo een lezing over de 
geschiedenis van ‘t Harde. Aan hand van oude foto’s liet Leo het verleden van ‘t Harde herleven. Hij 
ging onder meer in op de geschiedenis van de middenstand, de legerplaats en schietkamp, de 
horeca, het station, de dierentuin en – uiteraard – de grote bosbrand in 1970. De circa 60 bezoekers 
waren duidelijk onder de indruk van de prachtige foto’s en filmbeelden die aantoonden dat de in 
feite jonge geschiedenis van ‘t Harde de moeite van het vertellen meer dan waard is. Triest ook om 
te zien dat veel prachtige gebouwen, zoals boerderijtjes en zelfs kerken, nu al weer door de 
sloophamer zijn verdwenen of zo zijn verbouwd dat hun historische karakter volledig verloren is 
gegaan. Het is daarom maar goed dat mensen als Leo den Hoed zo veel tijd en energie willen steken 
in het vastleggen van de geschiedenis en het verzamelen van zulk prachtig beeldmateriaal! 
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Lezing Museum Elburg 
Op donderdag 1 november verzorgde Gerrit van Kolthoorn een presentatie in Museum Elburg over 
zijn werk aan de maquette van de binnenstad van Elburg.  Maar liefst 10 jaar is hij hiermee bezig 
geweest. De maquette schetst de situatie van Elburg in de periode 1650-1700. Gerrit heeft zich 
gebaseerd op veel kaartmateriaal uit deze tijd om de situatie zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. 
420 huisjes telde de stad. Aan ieder huisje werkte Gerrit zo’n 4 uur. Ieder boompje is met de hand 
gemaakt. De vestingwerken zijn in hun volle glorie te bewonderen, tot in de kleinste details 
nauwkeurig. Met recht een monnikenwerk! Het aanwezige publiek reageerde vol ontzag op al het 
werk dat Gerrit verzette. Aan de hand van foto’s liet hij zien hoe de maquette stukje bij beetje tot 
stand kwam. En de maquette zelf? Daar moesten de aanwezigen, net als ieder ander, nog even op 
wachten. In het voorjaar van 2013 zal Museum Elburg de maquette presenteren aan het publiek. 
 
Johannahoeve 
Op woensdagavond 14 november zat de grote zaal in MFC Aperloo tjokvol. Cor Pieters en Leo den 
Hoed presenteerden daar onze uitgave over de heer C.W.A. de Jongh en de Johannahoeve. Cor 
Pieters beschreef de ontstaansgeschiedenis van het boek en ging vervolgens nader in op de inhoud. 
Zowel de Johannahoeve zelf als ook de hoofdbewoner daarvan, de heer C.W.A. de Jongh, kwamen 
hierbij uitgebreid aan bod. Na de pauze presenteerde Leo den Hoed een aantal foto’s van het 
vroegere en het hedendaagse dorp 't Harde, plus uiteraard een aantal opnamen van de 
Johannahoeve. 
 
Historische maaltijd 
Met maar liefst 140 personen gingen we op 15 november aan tafel. Mevrouw Mirjam Bloemendal 
nam ons tijdens de maaltijd mee langs de joodse tradities en spijswetten uit het Oude Testament. 
Alhoewel de maaltijd niet koosjer kon worden bereid, gaf het menu, bestaande uit gehakt van lever, 
soep, diverse soorten vis, vlees en groenten, een goede indruk van de oude spijswetten en de daaruit 
voortvloeiende mogelijke en onmogelijke combinaties van gerechten. De maaltijd werd afgesloten 
met een voortreffelijke apfelstrüdel met citroenijs. 
 
Sfeerwandeling 
Onze laatste activiteit in 2012 was de sfeerwandeling op 11 december. Deze stond in het teken van 
de armenzorg in Elburg en voerde langs het Oude Feithenhof, het Burgerweeshuis (Hervormd 
Kerkelijk Centrum), het Hervormd Weeshuis, het Weduwenhofje en het muurhuisje aan de 
Zuiderwalstraat. Na afloop stond er in het Gruithuis op deze – koude! – avond een welverdiende kop 
warme chocolademelk te wachten. 
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Verslagen van de werkgroepen 2012  
 
In het afgelopen jaar waren er binnen onze vereniging weer tal van werkgroepen actief. De 
jaarverslagen van deze werkgroepen geven een indruk van alle in 2012 verrichte werkzaamheden. 
 
Bewoningsgeschiedenis  
De eerste maanden van 2012 is er door de werkgroep bewoningsgeschiedenis hard gewerkt om het 
Noorderkwartier te digitaliseren zodat het op de website van Arent thoe Boecop geplaatst kon 
worden. In februari kon daardoor de officiële opening plaatsvinden van het eerste gedigitaliseerde 
kwartier. Deze officiële opening vond plaats bij de heer Lammert Jansen thuis, hij is één van de 
initiatiefnemers van het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de panden in de binnenstad. 
Er waren diverse vertegenwoordigers van de media aanwezig en de gebeurtenis had een feestelijk 
tintje. In de loop van 2012 is ook de bewoningsgeschiedenis van het Oosterkwartier op de website 
geplaatst waardoor de geschiedenis van de helft van de panden in de stad  inmiddels op te zoeken is 
via de link op de website. 
 
Bibliotheek  
De bibliotheek van onze vereniging bevind zich in het Gruithuis. Hierin kunt u onze eigen uitgaven, 
boeken en tijdschriften inzien, die we ook uitlenen. De index van deze bibliotheek en de groslijst zijn 
te vinden op onze website onder publicaties. Regelmatig komen er mensen met vragen over de stad 
en velen zijn geïnteresseerd in onze uitgaven. Bibliothecaris is Els Kranenburg - van der Beek, haar 
telefoonnummer is 0525 682868. 
 
Burgemeesters en Lokale Politieke Partijen  
In het jaar 2012 vergaderde de werkgroep niet. De werkgroep heeft momenteel een slapend 
bestaan, maar de leden hopen in de toekomst het project te kunnen  hervatten. Wel is begonnen 
met een onderzoek naar het leven van burgemeester B. Folkerts (1914-1958). Zoon Jan en dochter 
Dieke Folkerts schrijven een biografisch artikel over hun vader. Centraal in het artikel zal de 
ambtsperiode (1953-1958) van burgemeester Folkerts staan. In 2013 zal dit artikel worden 
gepubliceerd in tijdschrift 99.   
 
Fotoarchief/audiovisueel  
Doelstelling van deze werkgroep is onder andere  het vastleggen van bijzondere gebeurtenissen, 
gebouwen, personen e.d. op foto en video voor nu en voor de toekomst. Tevens het aankopen en 
vervaardigen van foto's en video's betreffende Elburg,  foto’s ordenen en het inventariseren en 
beschrijven van het beeldmateriaal. De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende personen: 
Barend Bosman, Jan Hendrik Hakkers en Chris Hengeveld. In 2012 zijn er weer foto- en video-
opnamen gemaakt van onder andere de Botterdagen, Kerst in de Vesting en Koninginnedag.  
Het digitaliseren en beschrijven van ons fotoarchief vindt plaats door medewerkers van Arent thoe 
Boecop en door medewerkers van het gemeentelijk archief. Medio vorig jaar zijn deze activiteiten 
door medewerkers van het gemeentelijk archief stilgelegd: Aangezien de gemeente Elburg - naar 
eigen zeggen – door Arent thoe Boecop te beperkt wordt in het gebruik van het gedigitaliseerde en 
beschreven materiaal, legt zij haar prioriteit bij de eigen foto’s van de gemeente Elburg. Wij hopen 
dat er in 2013 weer wordt gedigitaliseerd en beschreven.  
 
Hellebaardiers 
De werkgroep bestond in 2010 uit 20 leden, deze groep heeft zich in 2012 uitgebreid naar 24 leden. 
Deze toename garandeert de continuïteit qua bezetting voor de evenementen die we als werkgroep 
bijwonen. Beschikbare tenues zijn er voor 6 tamboers,  1 grote trom, 2 vaandeldragers en 11 
hellebaardiers.  De evenementen waaraan de hellebaardiers in 2012 hun medewerking hebben 
verleend waren: 
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- Aubade op Koninginnedag 
- De taptoe op Koninginnedag georganiseerd op het burgemeester Bode sportpark 
- Opening van de wandelroute "pad door de vrijheid" 
- Opening en sluiting van het evenement "Vestingval" 
- Opening van het 2e Hanze festival te Harderwijk. 
- Presentatie van het bockbier in samenwerking met het biergenootschap "Het witte paard" 
- De intocht van Sinterklaas. 
- Het twee daagse evenement "Kerst in de vesting". 
De trommelkleden zijn voorzien van het familiewapen van het geslacht thoe Boecop.  De grote trom 
is tevens voorzien van het familiewapen in combinatie met de naam van de werkgroep "Old 
Elborgh". Dit om de naam van onze vereniging meer in beeld te laten komen. 
 
Kruidentuin "De Groene Kruidhof" 
De samenstelling van de werkgroep is dit jaar gewijzigd. In januari 2012 is Nienke van Hoboken 
officieel lid geworden van de werkgroep, met als aandachtsgebied het digitaal in kaart brengen van 
alle planten, struiken en bomen en hun toepassingen. We hebben dit jaar afscheid genomen van 
Sytske de Jong, die om lichamelijke reden moest stoppen. We zullen haar inzet, attenties  en 
aanwezigheid missen. De werkgroep bestond uit 11 leden: Frida Hengeveld, Sytske de Jong, Bertus 
Klein, Martijn Hulst, André en Annie Koster, Henk Land, Edy Staes ,Nienke van Hoboken, Yos Foppen 
en    Marian van der Geer, (coördinator).  In 2011 heeft de kruidentuin een beleidsplan 2011 
neergelegd met 4 thema’s. Deze zijn bijna allemaal gerealiseerd.  
- Betrokken worden bij verschillende seizoenthema’s binnen de vesting van Elburg. 
- Verlichting in de tuin (bv. aansluiting op het gemeentelijke lichtnet).  
- Electra aansluiting in het schuurtje i.v.m. elektrisch gereedschap.   
- Ontwikkelen van de website (verder ontwikkelen) 
De werkgroep had in het verslagjaar regelmatig werkoverleg met elkaar en informeerde elkaar 
tussentijds. Voor 2013 is afgesproken dat de maandagavond een gezamenlijke avond blijft. 
Onderwerpen waren:   
- De tuin toegankelijk maken voor mindervaliden hoofdpad van voor naar achter: het hoofdpad is 

verbreed door  rond de zonnewijzer  de roosjes weg te halen en de buxus door jonge aanplant te 
vervangen. Men kan nu via dit pad met een rolstoel of kinderwagen in de tuin. 

- De tuin openstellen voor kunst: de kruidentuin heeft meegedaan met “vestingval Elburg” met 
beelden van de kunstenaar Wim Hage.   In september was de kunstroute met schilderijen van 
Ger Breman en gedichten. Op zaterdag heeft de oude stadsdichter Hans Lambrechts enkele 
gedichten voorgedragen in de tuin. De werkgroep heeft deze dagen opgepakt om het publiek 
kennis te laten nemen van het gebruik van  planten uit de kruidentuin door  tentoonstellen van 
wol, gekleurd door het gebruik maken van Historische verfplanten en het verkopen van eigen 
zaden en stekken . 

- Herbeplanting in de vorm van verspreide zaailingen terug te plaatsen in eigen bed: hiermee zijn 
we in het voorjaar gestart, en het resultaat was door het jaar heen duidelijk te zien. Het heeft 
ons veel zaden en stekken opgeleverd voor eigen gebruik en verkoop. 

- De tuinmuren: de achtermuur, die  behoorlijk naar achteren overhelde, is in augustus/september 
opnieuw opgetrokken door de gemeente Elburg. De voormuur:  hierin zit, aan de kant van de 
Kade, een speling in van 15 á 20 centimeter. Het ligt in de bedoeling om de muur in oude staat, 
met het hekwerk , terug te brengen . Hiervoor is door Arent thoe  Boecop en de Gemeente 
Elburg een plan van aanpak gemaakt en tevens een subsidie aangevraagd. 

- Schuur en verlichting: elektra  en verlichting in de schuur is door samenwerking met EBC (de 
Kade) en het bestuur van ATB en de werkgroep gerealiseerd.  Hierdoor kan de schuur intensiever 
gebruikt worden.  

- Werkplan 2012 - 2014: het digitaal  in kaart brengen  van alle planten  heeft ons weer terug 
gebracht bij wat ooit de uitgangspunten waren om op deze plaats een historische tuin aan te 
leggen.  De uitgangspunten zijn de basis van ons werkplan 2012-2014. 
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Ook dit jaar hebben we weer een beroep kunnen doen op de medewerkers van de groep groen van 
de afdeling Beheer van de gemeente. Zij haalden op ons verzoek het overtollige groenafval op. 
Na de herfstvakantie is de tuin gesloten voor de jaarlijkse winterslaap. De tuin was open van maart 
tot en met oktober,  van 09.00 tot 21.00 uur. 
Ik wil hierbij de werkgroepsleden bedanken voor hun inzet, want wat ze dit jaar gedaan hebben is 
perfect. Het was ook duidelijk te zien in de tuin en te merken aan de bezoekers,die de tuin hebben 
bezocht en dat zijn er velen.  Gemiddeld zijn er 20 tot 40 bezoekers per dag,  7 dagen per week  
Exclusief de rondleidingen vanuit de sjoel, VVV en museum en thema’s vanuit de scholen en 
campings.   
De werkgroep gaat in 2013 een nieuwe informatiefolder verstrekken aan bezoekers van de tuin, deze 
is  gratis. Aansluitend hierop komt er een naslagwerk. In 2013 zullen we ons ook richten op de 
stadsgidsen  door informatie en anekdotes aan hen te verstrekken over planten in de tuin. 
 
Coördinator kruidentuin. 
Marian van der Geer.  
 
Publicaties   
In het jaar 2012 verschenen onder verantwoordelijkheid van de werkgroep publicaties drie uitgaven: 
- Tijdschrift 95: in april verscheen een artikelennummer. Het openingsartikel werd geschreven 

door regioarcheoloog Maarten Wispelwey en gaat over de opgravingen in de Jufferenstraat 
(nabij het voormalige Agnietenklooster). Een aantal vrijwilligers van Arent thoe Boecop mocht bij 
de opgravingen assisteren. Van het onderzoek heeft Maarten Wispelwey een interessant artikel 
geschreven. Willem van Norel heeft voor dit tijdschrift drie artikelen geleverd: twee 
levensverhalen van markante Elburgers (Gerrit van der Heide en Kees Fikse) en een uitgebreid 
artikel over de levens van de honderdjarigen die in de gemeente Elburg hebben geleefd. 
Prachtige foto’s completeren deze artikelen. 

- Tijdschrift 96: nummer 96 stond geheel in het teken van het honderdjarig bestaan van 
muziekvereniging Concordia. Op 12 september 1912 werd officieel in Elburg een 
muziekvereniging opgericht. Concordia was vanaf het prille begin betrokken bij tal van 
festiviteiten in Elburg. In de loop der jaren kende Concordia hoogte- en dieptepunten. Bep de 
Waard-Ruijs doet daar in dit nummer verslag van. Het resultaat van veel onderzoek heeft een 
buitengewoon interessant tijdschrift (met veel herkenning!) opgeleverd. 

- Tijdschrift 97: in de laatste uitgave van het jaar 2012 stond ’t Harde in de schijnwerpers. Het 
nummer is geheel gewijd aan de heer C.W.A de Jongh en zijn huis en landgoed de Johannahoeve. 
Het resultaat van heel veel onderzoek is door de samenstellers Cor Pieters en Leo den Hoed 
samengebundeld in een unieke uitgave. Veel Hardenezen hebben dit tijdschrift vol herkenning 
gelezen en bestudeerd. Maar ook voor alle andere lezers is deze uitgave bijzonder interessant. 

In 2012 bestond de werkgroep Publicaties uit de volgende leden: Willem van Norel (voorzitter), 
Willem van Dijk, Carla Kühne, Jannie ten Hoor-van Maren, Cor Pieters, Helene Pouwels-Gerritsen en 
Bep de Waard-Ruijs. 
 
Stadsomroeper  
Stadsomroeper Bert Beekman heeft in 2012 opgetreden tijdens onder meer  de Botterdagen, 
Palmpasen, Sint Maarten en Kerst in de Vesting.  Het bestuur was diep getroffen door het bericht van 
overlijden van Bert Beekman in maart van 2013. Hij heeft zijn werk als stadsomroeper steeds met 
veel plezier en bezieling uitgevoerd. 
 
Visserij  
De werkgroep Visserij behoort tot de oudste werkgroepen van onze vereniging. De werkgroep is 
inmiddels ruim achtentwintig jaar actief. In het jaar 2012 werden weinig activiteiten ontwikkeld. In 
het Gemeentearchief Elburg werd (verder) onderzoek verricht naar het visserijverleden van Elburg in 
brede zin des woord.  Aan het onderzoek naar de geschiedenis van de Elburger haven en haar 
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omgeving werd verder gewerkt. Kortom: het documenteren van het visserijverleden van Elburg kreeg 
ook in 2012 een vervolg. 
 
Visafslag  
In het zomerseizoen van het jaar 2012 was de visafslag 49 middagen voor het publiek geopend. 
Buiten de reguliere openingstijden werden er enkele rondleidingen verzorgd voor enkele 
gezelschappen.  Het bezoekersaantal in het zomerseizoen 2012 kwam uit op 2875. Tijdens de Open 
Monumentendag (10 september) bezochten nog eens vele honderden mensen de afslag. Het bestuur 
is zeer tevreden met het feit dat in de afgelopen 25 seizoenen meer dan 100.000 mensen een bezoek 
aan de visafslag hebben gebracht!  
Vanaf donderdag 17 mei tot zaterdag 26 mei deed het gebouw van de visafslag dienst als tijdelijk 
kunstatelier. Kunstenares Edith Kamphuis uit Doornspijk bracht met haar kunstwerken de sfeer van 
vroeger op bijzondere wijze in contact met hedendaagse kunst. Edith was één van de dertien 
deelnemers aan de eerste editie van het Elburgs Vestingval. Edith maakte onder andere een 
bijzonder uithangbord met de naam Visafslag Elburg erop. Daarnaast toonde zij allerlei moderne 
vissen van keramiek: blauw met groen en geel met rare snuiten of bijzondere schalen. De 
tentoonstelling in de visafslag trok veel publiek!  Op 26 mei was de visafslag het decor van de 
visserijactiviteiten van Visserijvereniging Ons Belang. Er mocht in dat weekend met het hoekwant op 
paling worden gevist. Het afwegen van de vangsten gebeurde wederom in de visafslag. Op dinsdag 3 
juli ging de visafslag voor het eerst open. In de eerste week van juli bezochten al 159 mensen de 
visafslag. De drukste week was van 31 juli tot 4 augustus. Er kwamen in die week maar liefst 443 
geïnteresseerde bezoekers in de visafslag.  De Botterdagen (6-8 september) waren dit jaar wederom 
een succes. Het weer werkte deze dag heel erg mee. Duizenden mensen bezochten de oude 
binnenstad en de haven. Ook de visafslag werd door enige honderden mensen bezocht. De 
veilingmeesters Jan Westerink, Willem van Norel en Luurt Schuijn verkochten via de afmijnklok 
enkele honderden kilo’s rode poon. Bij de verkoop werden de veilingmeesters bijgestaan door enkele 
bestuursleden en suppoosten. Op zaterdag 15 september diende de visafslag als plek van 
samenkomst voor de Visserijvereniging Ons Belang. De punterboys hadden deze zaterdag een 
wedstrijd voor punterliefhebbers georganiseerd. In het kader van het 25-jarig bestaan van onze 
visafslag verzorgde Willem van Norel op maandagavond 24 september een  lezing over de 
geschiedenis van de visafslag in Elburg. Op vrijdag 12 oktober werd de visafslag bezocht door een 
groot aantal scholieren van het voortgezet onderwijs te Elburg. Net als vorig jaar organiseerde de 
Botterstichting een zeilwedstrijd op het Veluwemeer. Het palaver en de prijsuitreiking vonden plaats 
in de voormalige visafslag . De traditionele gezellige avond voor de suppoosten was dit keer op 
vrijdag 30 november. Willem van Norel verzorgde een lezing over de geschiedenis van de visafslag en 
de Elburger vissersgeslachten. Onder het genot van koffie, gebak en verschillende hapjes werd 
teruggeblikt op het seizoen 2012. Ons jeugdige lid Erik Land werkte dit jaar verder aan het verfraaien 
van de website (www.visafslagelburg.nl). Terugkijkend op het jaar 2012 kunnen we vaststellen dat er 
wederom veel werk is verzet. We hebben opnieuw een succesvol seizoen afgesloten.  
 
Vrijwilligers  
Onze vereniging met zijn inmiddels bijna 2000 leden is in zijn soort misschien wel een van de grootste 
van ons land. Ieder jaar komen er weer leden bij, van ver weg en dichtbij. Vaak is men enthousiast 
geworden door onze activiteiten, waarbij onder andere onze publicaties zo aansprekend en inspire-
rend waren dat men besloot lid te worden. Wat we ieder jaar weer presteren, niet alleen met onze 
publicaties, maar ook bijvoorbeeld de kruidentuin en de visafslag, het zou niet lukken zonder de 
steun van tal van vrijwilligers. Dat we als bestuur steeds een beroep kunnen doen op de vele vrijwilli-
gers die belangeloos en met enthousiasme hun steentje bijdragen, verheugt ons zeer. Dat er mensen 
zijn die in de verschillende werkgroepen hun werk doen, maar ook zij die de publicaties inpakken en 
rondbrengen, de bibliotheek en het fotoarchief bijhouden, het is geweldig. Al degenen die op hun 
manier voor onze vereniging hun werk verrichten verdienen een grote pluim. 

http://www.visafslagelburg.nl/
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Samenwerking en participaties 

 
 
Klankbordgroep Havenvisie 
Onze vereniging heeft in 2011 gereageerd op de gepubliceerde plannen m.b.t. het vervolg van de 
Havenvisie. Deze reactie spitste zich m.n. toe op: 
- Eventueel afgraven van het Havendijkje  
- Eventueel verplaatsen/afbreken van de peilschaal  
- Hoogte van voorgenomen nieuwbouw aan de noordzijde van de haven  
N.a.v. de ingediende zienswijze is Arent thoe Boecop gevraagd te participeren in de opgerichte 
klankbordgroep Havenvisie. Namens onze vereniging heeft Rien Zwart zitting genomen in de klank-
bordgroep. De Klankbordgroep heeft in 2012 diverse keren vergaderd over de plannen waarbij de 
discussies zich m.n. toegespitst hebben op de invulling van het "evenemententerrein" en de toegang 
tot de nieuwe parkeerplaats op de ijsbaan. Voor het verplaatsen van de parkeerplaats naar de locatie 
van de huidige ijsbaan is door de provincie een co-financiering toegezegd van € 920.000,- die geldig is 
tot 01-01-2016. Omdat de klankbordgroep in het najaar 2012 het gevoel kreeg niet voldoende in-
breng te hebben is een onafhankelijk voorzitter aangesteld in de persoon van dhr. G. Megchelsen 
(notaris). 
 
LOE: "Over het voetlicht" 
Sinds eind 2009 zendt de Lokale Omroep Elburg een radioprogramma uit getiteld "Over het Voet-
licht". Dit programma wordt op dinsdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur uitgezonden. Het pro-
gramma gaat over cultuur en cultuurhistorie (in de breedste zin van het woord) in de gemeente El-
burg. De LOE heeft bij de start van het programma aan Arent thoe Boecop gevraagd om 
medewerking te verlenen aan dit programma, en dan met name om inbreng te leveren op het gebied 
van de historie van Elburg. Ons bestuurslid Carla Kühne heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. 
Daarnaast is ons bestuurslid Pauline van Zweden sinds eind 2012 een van de vaste presentatoren van 
het programma. Het programma besteedt regelmatig aandacht aan onderwerpen over historie en 
folklore in Elburg. Daarnaast begint iedere uitzending met een Elburgs kwartiertje, waarin de heer 
Henk van Deutekom in onvervalst Elburgs samen met een Elburger herinneringen ophaalt aan 
"vrogger".  
 
Vestingraad 
De gemeente Elburg heeft enige tijd geleden een Vestingraad ingesteld. Deze raad is samengesteld 
uit diverse belangen- en doelgroepen (o.a. ondernemers, bewoners, musea, horeca, wijkcomité) die 
op een of andere manier betrokken zijn bij onze monumentale binnenstad. De raad fungeert als 
klankbord- cq adviesgroep naar het gemeentebestuur. Ze vergadert eens per twee maanden, 
tenminste wanneer er een zinvolle agenda opgemaakt kan worden, en staat onder voorzitterschap 
van wethouder Boukema. Ons bestuurslid Willem van Dijk vertegenwoordigt onze vereniging in de 
Vestingraad. Het is van belang als oudheidkundige vereniging de vinger aan de pols te houden 
wanneer er gesproken wordt over zaken die het wezen van onze binnenstad betreffen. Enkele 
onderwerpen die in de laatste vergaderingen aan de orde kwamen zijn: Havengebied Elburg, invulling 
Vischmarkt, auto’s in de stad, Kerst in de Vesting, Vestingval, overlast in de vesting, bankjes langs de 
Beek, schouw in de binnenstad, plannen met de "tramremise", promotie en marketing enz. Met de 
adviezen die uitgebracht worden, wordt binnen de gemeenteraad terdege rekening gehouden.   
 
Beleidscommissie Monumenten 
Ons bestuurslid Wim van  Triest is namens Arent thoe Boecop afgevaardigd in de gemeentelijke 
beleidscommissie Monumenten. Deze commissie bekijkt welke objecten als monument geschikt zijn 
om op de plaatselijke monumentenlijst te zetten. De commissie is momenteel bezig de jonge 
industriële monumenten te bekijken, waaronder wasserij "Het Vertrouwen" en de maalderij 
Gardenbroek. 



 14 

 



 15 

Archeologie 
Arent thoe Boecop participeert in de gemeentelijke werkgroep archeologie.  In 2012 heeft de 
werkgroep aan een aantal kleine projecten kunnen deelnemen. Er zijn op enkele locaties 
proefsleuven gegraven waarbij op één van de locaties sporen van vroegere bewoning zijn 
aangetroffen. Erg leuk is dat bij het onderzoek op de Hoge Enk de naastgelegen school is betrokken. 
De kinderen mochten helpen met spateltjes en konden allerlei vragen stellen. Goed nieuws is dat de 
werkgroep een aantal nieuwe leden heeft mogen verwelkomen en nu bestaat uit twaalf leden. 
Verder is de werkgroep zich in samenwerking met de gemeente, aan het voorbereiden op het project 
"de Ronde Toren". De verwachting is dat dit project in 2013 gestart kan worden. 
 
 


