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De zomer is weer bijna voorbij. Dat betekent dat we alweer plannen aan het maken zijn voor de laatste maanden van 2016. 
Een periode boordevol evenementen. Denk aan de Botterdagen, maar straks in december ook Kerst in de Vesting.
Voor onze vereniging staan er ook weer prachtige evenementen op de agenda. Met als één van de hoogtepunten ons bezoek aan Ieper 
in oktober. Daarnaast  kijken we ook met u terug op de afgelopen maanden. Veel leesplezier!

Agenda

Woensdag 5 oktober 2016  

Aanvang: 20:00   Vertoning van de fi lm “Boerenleven 

in het Elburgerland” in Doornspijk 

in Dorpshuis De Deel

Zaterdag 8 oktober:

Aanvang 10.30 uur:  bezoek aan Amersfoort en Doorn

Zaterdag 29 oktober:

Aanvang 6.00 uur:  bezoek aan Ieper

Donderdag 10 november 2016

Aanvang: 19:00 Historische maaltijd

Dinsdag 13 december 2016

Aanvang: 19:30 Sfeerwandeling

Zaterdag 7  januari 2017

Aanvang 15:30 Nieuwjaarsreceptie

Secretariaat:
Postbus 117  
8080 AC  Elburg

www.arentthoeboecop.nl 
info@arentthoeboecop.nl

NL03 RABO 0129217484 
NL67 INGB 0003465691
Verschijnt 2x per jaar
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TERUGBLIK

Wandelen bij Radio Kootwijk
Op zaterdag 14 mei organiseerde de oudheidkundige vereni-
ging Arent thoe Boecop uit Elburg wederom een wandel-
tocht. De tocht voerde de wandelaars over de Kootwijker 
zandverstuiving. De wandeling startte in Kootwijk met een 
bezoek aan de historische kerk en de begraafplaats. In deze 
kerk was ooit het begin van de Doleantie onder leiding van 
dominee Houtzagers.
Vervolgens liepen de deelnemers over de paden van de grote 
zandverstuiving naar Radio Kootwijk. Daar was de kof-

fi epauze en kregen de wandelaars tekst en uitleg over Radio 
Kootwijk en het bijzondere gebied.
Hierna werd de wandeling voortgezet over de zandverstui-
ving richting Kootwijk.
De lengte van de tocht was 15 kilometer. Er waren ongeveer 
veertig deelnemers.

Jaarlijkse fi etstocht was weer een groot succes
Onder uitstekende weersomstandigheden organiseerde de 
oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop op zaterdag 
11 juni de jaarlijkse fi etstocht. 
Dit jaar ging de tocht naar de omgeving van Vierhouten en 
Elspeet. De eerste koffi estop werd gemaakt bij het open-
luchttheater van De Paasheuvel in Vierhouten. Op deze plek 
kwamen vroeger de jonge socialisten van de Arbeiders Jeugd 
Centrale (A.J.C.) bijeen. De deelnemers konden hier ook de 
herdenkingsplek bekijken met de namen van de slachtoffers, 
die in de jaren 1940-1945 waren gesneuveld of vermoord in 
de vernietigingskampen. Op het monument staan opvallend 
veel Joodse namen.
Vanaf Vierhouten ging de tocht richting Elspeet en de Noor-
derheide. Op deze plek was ooit het landgoed van D.G. van 
Beuningen (1877-1955), een voormalige havenbaron in Rot-
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terdam. De gids op deze plek was Jaap van Eijk, bestuurslid 
van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete en coördinator 
van de werkgroep Noorderheide. Hij verzorgde op zeer 
deskundige wijze een bijzonder interessante rondleiding over 
een deel van het landgoed.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog woonde Van Beuningen in 
het Scheepvaartkwartier van Rotterdam, waar zijn grote 
schoener Vigilanter voor de deur van zijn kantoor lag in de 
Veerhaven.
In 1939 liet Van Beuningen de kapitale villa “Noorderheide” 
aan de Elspeterbosweg in Vierhouten bouwen. Jarenlang 
hingen wereldberoemde schilderijen in dit landhuis. In 
de Tweede Wereldoorlog werd op Noorderheide door de 
geallieerden materieel en mensen gedropt in het kader van 
Operatie Rummy. Van Beuningen werd hierbij in oktober 
1944 opgepakt, maar wist weer vrij te komen. Tot vlak voor 
zijn overlijden woonde Van Beuningen op de “Noorderheide”.
De werkgroep Noorderheide heeft de laatste jaren veel 
inspanning geleverd om de vijvers en watergangen te res-
taureren en vernieuwen.
Na het bezoek aan de Noorderheide ging de tocht via 
de Plaggeweg richting Nunspeet. Vanaf hier fi etste het 
gezelschap langs het Veluwemeer en arriveerde de groep 
omstreeks 13.45 uur weer in Elburg.

IN MEMORIAM 

Jules Schelvis (1921-2016)
Op zondag 3 april stierf Jules Schelvis in zijn woonplaats Am-
stelveen op de hoge leeftijd van 95 jaar. Zijn overlijden bleef in 
de media niet onopgemerkt. 
Onze eerste ontmoeting was op 15 juli 2012 in Westerbork, 
tijdens de 70-jarige herdenking van het eerste transport 
vanuit Westerbork. Jules Schelvis was daar met zijn begeleid-
ster Rozette Kats op de plek waar Jules en zijn vrouw Rachel 
en schoonfamilie op 1 juni 1943 werden gedeporteerd naar 
Sobibor. Na afl oop van de herdenking werd een afspraak 
gemaakt om in Elburg een lezing te houden over zijn ervarin-
gen in Sobibor. Jules wilde daar graag gehoor aan geven. Hij 
beschouwde het als een opdracht om zijn verhaal over Sobibor 
door te geven. In dezelfde tijd verscheen zijn laatste publicatie: 
Er reed een trein naar Sobibor.
De lezing vond eind oktober 2012 plaats in een overvolle 
Ichthuskerk. Er waren die avond ook veel jongeren aanwezig. 
Dat bemoedigde hem zeer. Het gedetailleerde verhaal over 
de treinreis naar vernietigingskamp Sobibor maakte grote 
indruk. In oktober 2013 maakte Jules Schelvis op 92-jarige 
leeftijd voor de laatste keer de reis naar Sobibor. Daar werd 
de opstand na zeventig jaar uitgebreid herdacht. Jules werd 
tijdens die ceremonie benoemd tot Offi cier in de Orde van 
Verdienste van de Republiek Polen.
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Na deze indrukwekkende herdenking hadden de meegereisde 
leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens een 
onvergetelijke ontmoeting met Jules Schelvis. Op de vraag 
van een van de leerlingen waarom Jules Schelvis op zijn hoge 
leeftijd nog naar Sobibor was afgereisd, zei hij: “Ik ben hier 
om jullie mijn verhaal te vertellen. Jullie moeten deze verhalen 
doorvertellen aan jullie kinderen en die op hun beurt weer aan 
hun nageslacht”.
Onvergetelijk was ook het concert op 30 november 2013 in 
een volle Oosterkerk. Jules las in fragmenten zijn aangrijpend 
verhaal voor over zijn deportatie naar Sobibor in 1943. Het 
Nationaal Symfonisch Kamerorkest speelde daarbij door Jules 
zorgvuldig uitgekozen muziekstukken. 
Er zouden daarna nog diverse concerten volgen. Het laatste 
concert was op 2 maart 2015 in het Vredespaleis in Den 
Haag, de geboortedag van zijn eerste vrouw Rachel.   
Jules Schelvis was ook aanwezig bij de uitreiking van de pu-
blicatie Joods leven in Elburg op 29 oktober 2014 in de refter 
van Museum Elburg. Hij en Victorien Klompmaker kregen 
de eerste exemplaren van dit standaardwerk uitgereikt. Jules 
hield tijdens deze bijeenkomst een ontroerende toespraak.
Jules Schelvis heeft een bewogen leven gehad. Na zijn 
vervroegde pensionering in 1982 heeft hij zich met volle over-
gave gewijd aan de geschiedschrijving van vernietigingskamp 
Sobibor. Hij wilde tot in detail weten wat er met zijn vrouw 
Rachel en zijn overige familieleden was gebeurd. Jules schreef 
daarover enkele boeken, hield lezingen voor volle zalen en 
werkte mee aan diverse televisieprogramma’s. In 2008 ont-
ving hij voor al zijn historisch onderzoek een eredoctoraat van 
de Universiteit van Amsterdam.
Jules Schelvis was een beminnelijk en nobel mens. Hij heeft 
met zijn publicaties en verhalen een onuitwisbare indruk 
achtergelaten. Hij móést over Sobibor vertellen. 
We gedenken Jules Schelvis met heel veel bewondering en 
respect. Zijn verhaal zal zeker doorverteld worden. Moge hij 
rusten in vrede.

Willem van Norel

VOORUITBLIK

Expositie tekenwerk van Jurrie van der Heide 
(1928-2016)
Tijdens het Botterweekend hoopt de oudheidkundige vereni-
ging Arent thoe Boecop uit eerbetoon een tentoonstelling in 
het Gruithuis te organiseren van het teken- en schilderwerk 
van Jurrie van der Heide.
Jurrie van der Heide overleed op 13 februari 2016.
Van der Heide heeft in de afgelopen twintig jaar diverse vrij-
willigerswerkzaamheden voor Arent thoe Boecop verricht. Hij 
was met name actief als suppoost bij de Visafslag en bij de 
inpakploeg. In 2006 heeft Jurrie van der Heide met zijn werk 
al eens geëxposeerd in het Gruithuis.
Jurrie van der Heide tekende met name portretten. Vele 
karakteristieke gezichten van oud-vissers uit Elburg zijn door 
hem nagetekend. Daarnaast tekende en schilderde hij land-
schappen, stadsgezichten en botters. Maar ook de stillevens 
van Henk Helmantel en Jopie Huisman hadden zijn interesse. 
Voor de bezoekers is er de mogelijkheid om eventueel tekenin-
gen en schilderijen te kopen.    
De openingstijden van de tentoonstelling zijn:
- Donderdagavond 8 september van 19.00 uur tot 21.00 uur
-  Vrijdag 9 september van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 

19.00 uur tot 21.00 uur
- Zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 17.00 uur

Film “Boerenleven in het Elburgerland”
Na de succesvolle voorpremière van de fi lm “Boerenleven in 
het Elburgerland” wordt de fi lm woensdag 5 oktober voor be-
langstellenden vertoond in Dorpshuis De Deel in Doornspijk.
De fi lm van Gerrit Hollander en Henk en Aukje de Grooth laat 
het boerenleven in de gemeente Elburg zien, het leven toen en 
nu. Aan de hand van interviews vertellen de boeren over hun 
leven en werk. De diverse agrarische sectoren komen hierbij 
uitgebreid aan bod.
De fi lm begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.



5

Excursie naar Doorn en Ieper
Oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop organiseert 
dit najaar twee bijzondere excursies. Deze excursies zijn 
nauw met elkaar verbonden.

Op zaterdag 8 oktober hopen we, als voorbereiding op de 
reis naar Ieper (op zaterdag 29 oktober), het Belgenmonu-
ment in Amersfoort en vervolgens Huis Doorn te bezoeken. 

Belgenmonument
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden Belgische militairen 
ter herinnering aan hun internering in Nederland het zoge-
heten Belgenmonument als werkverschaffi ngsproject. Het is 
in omvang het grootste monument van Nederland. 
De offi ciële overdracht van het monument aan het gemeen-
tebestuur van Amersfoort heeft lang op zich laten wachten. 
Aanvankelijk zou de overdracht in 1917 plaatsvinden. Van-
wege de uiterst gespannen verhoudingen tussen Nederland 
en België na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog werd 

de overdrachtsdatum steeds uitgesteld. Pas op 22 november 
1938 vond de offi ciële plechtigheid plaats. Koningin Wilhel-
mina en koning Leopold III onthulden toen gezamenlijk een 
gedenkplaat.

Huis Doorn
Huis Doorn dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse 
ex-keizer Wilhelm II (1859-1941). Keizer Wilhelm vluchtte 
na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog naar 
het neutrale Nederland en bewoonde het landgoed bij 
Doorn van 1920 tot zijn overlijden in 1941. In 1919 kocht 
Wilhelm II Huis Doorn, oorspronkelijk een uit de veertiende 
eeuw daterende waterburcht. Wilhelm liet het statige huis 
aanpassen en van alle gemakken voorzien. Ook het park (35 
hectare), aangelegd in de Engelse landschapsstijl, kreeg zijn 
volle aandacht.  
De inrichting van Huis Doorn is afkomstig uit keizerlijke 
paleizen in Berlijn en Potsdam. Schitterende meubels, schil-
derijen en zilver maakten het Wilhelm II mogelijk om naar 
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zijn stand te blijven leven. Ze vormen een decor van Europese 
allure. Deze keizerlijke residentie in ballingschap is al vele 
jaren een museum. De oorspronkelijke inrichting is nog he-
lemaal intact en biedt de bezoeker een authentiek beeld van 
internationaal vorstelijk wonen. Het Huis telt drie verdiepin-
gen en twaalf vertrekken, die allemaal toegankelijk zijn.

Tentoonstellingspaviljoen
De nabijgelegen garage van Wilhelm II is in 2014 verbouwd 
tot tentoonstellingspaviljoen en uitgebreid met een glazen 
aanbouw. Het Paviljoen is in september 2014 geopend door 
Prinses Beatrix. In de voormalige garage wordt aan de hand 
van vijf thema’s ingegaan op de Nederlandse neutraliteit tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. In de glazen aanbouw worden 
wisselexposities georganiseerd, waarbij de jaren 1914-1918 
worden gespiegeld aan actuele ontwikkelingen.

Vanuit historisch perspectief is Huis Doorn dé plaats van 
herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. 
De entree in Doorn bedraagt € 13,50 (combikaart voor 
museum en paviljoen). Houders van een museumjaarkaart 
hebben gratis toegang. Jongeren tot 19 jaar betalen de helft 
van de entreekosten.
We rijden deze dag met eigen vervoer. Bij het vertrek kunnen 
wellicht diverse mensen samen rijden. Daardoor kunnen de 
vervoerskosten worden gedeeld. Neem eventueel een lunch-
pakketje en drinken mee.
We willen op zaterdag 8 oktober om 10.30 uur vertrekken 
vanaf Het Schootsveld (parkeerplaats tegenover de Jumbo). 
Voor nadere inlichtingen kunt u (eventueel) contact opne-
men met Willem van Norel (Tel. 684595). 
Opgave vooraf is niet verplicht, maar wel wenselijk. Con-
tactpersoon voor opgave aan deze excursie is Sake Santema 
(Tel. 683141).

Ieper
Op zaterdag 29 oktober 2016 staat de excursie naar Ieper in 
België op het programma.

Deze bijzondere excursie is een vervolg op het bezoek aan 
Amersfoort en Doorn en start in het vernieuwde Memorial 
Museum Passchendaele 1917 (MMP 1917). Dit museum 
opende in april 2004 zijn deuren. Het museum won in 2008 
de Publieksprijs. In 2011 volgde een uitgebreide restauratie 
van de gebouwen. Met het vooruitzicht op honderd jaar 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog werd tegelijk het 
museumparcours uitgebreid. Om de verbinding met een 
buitengedeelte te realiseren en het bestaande museum te 
vergroten, werd een ondergronds museumgebouw aan-
gelegd. Het huidige, meer dan 600 meter lange parcours 
toont een uitgebreide collectie objecten en indrukwekkende 
foto’s. In zorgvuldig nagemaakte loopgraven waant de 
bezoeker zich in de Eerste Wereldoorlog en een authentieke 
Amerikaanse noodwoning vertelt het verhaal van de hulp en 
wederopbouw. De uitbreiding van het museum ging offi cieel 
open op 12 juli 2013.
Het MMP 1917 bevindt zich in een omgeving, die in de 
Eerste Wereldoorlog één groot slagveld was. In Zonnebeke, 
waarvan Passendale een deelgemeente is, vind je dan ook 
heel wat sporen van de Groote Oorlog. De begraafplaatsen 
en de monumenten maken het strijden en lijden van mili-
tairen en burgers tastbaar. Ook het kleinere erfgoed spreekt 
van het oorlogsverleden: bunkers en gedenktekens. Zelfs het 
landschap getuigt nog van wat zich hier vier jaar lang heeft 
afgespeeld.
Het museum is een toegangspoort tot dit bewaarde erfgoed. 
Na het bezoek aan Zonnebeke gaan we twee indrukwek-
kende begraafplaatsen bezoeken, de Britse militaire 
begraafplaats Tyne Cot Cemetery en de Duitse militaire 
begraafplaats Langemark.
In de loop van de middag vertrekken we naar Ieper. Daar 
staat een bezoek aan het museum In Flanders Fields op het 
programma.
Hierna heeft iedereen de mogelijkheid om Ieper te verkennen 
en een hapje te gaan eten.
Om 19.30 uur verzamelen we ons bij de Mheenpoort in Ieper. 
Daar wordt om 20.00 uur de dag afgesloten met The Last Post.
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Tijdens deze indrukwekkende herdenking zullen bloemen 
worden gelegd voor Roosje Vecht (1881-1915). Deze, in Elburg 
geboren Joodse verpleegster werd op 23 januari 1915 dodelijk 
getroffen door een Duitse vliegtuigbom.
Belangrijk: we vertrekken zaterdag 29 oktober 2016 met een 
touringcar vanaf Het Schootsveld in Elburg.
Vertrektijd is 6.00 uur. We verwachten ’s avonds om 
00.00 uur terug te zijn in Elburg.
De kosten voor deze dag bedragen € 50,00 per persoon. 
Dit is inclusief koffi e met appelcake bij aankomst, toegang 
tot de musea en de busreis. Er zijn 60 plaatsen in de bus 
beschikbaar. We raden u aan om u tijdig aan te melden als 
u meewilt en het bedrag over te maken op rekeningnummer 
NL03RABO0129217484 van Arent thoe Boecop. De betaling 
dient uiterlijk 22 oktober binnen te zijn. Aanmelden kan bij 
Sake Santema (Tel. 683141). Aanmelden kan ook via de mail. 
U kunt zich aanmelden bij S.Santema@kpnmail.nl

Historische maaltijd
De jaarlijkse Historische maaltijd wordt dit jaar gehouden op 
10 november 2016 bij Restaurant De Haas in Elburg. De maal-

tijd zal geheel in het teken staan van 100 jaar Visafslag.
Het menu blijft nog een verrassing, en bevat niet alleen vis!  
De kok zal zeker weer een gevarieerde maaltijd bereiden.

De maaltijd begint om 19.00 uur, de zaal is open vanaf 
18.30 uur. 
De kosten bedragen € 22,50 per persoon.  
Wie aan de maaltijd wil deelnemen, dient de kosten ad 
€ 22,50 per persoon vooraf over te maken op rekeningnum-
mer NL03RABO0129217484 van Arent thoe Boecop, onder 
vermelding van: “Deelname historische maaltijd”. De beta-
ling dient uiterlijk op 8 november binnen te zijn.

Sfeerwandeling
De jaarlijkse sfeerwandeling wordt dit jaar gehouden op 
dinsdag 13 december. Na de overweldigende opkomst van 
2015 rekenen we dit jaar ook weer op veel wandelaars.
De organisatie is druk bezig met het programma, maar kan 
alvast wel melden dat de wandeling van dit jaar een zeer 
bijzondere tocht gaat worden.
De wandeling start om 19.30 uur. Het verzamelpunt wordt 
nog bekend gemaakt.



Bibliotheek
De bibliotheek van onze vereniging is gevestigd in het Gruithuis. 
Wie gebruik wil maken van de bibliotheek kan contact opnemen 
met Margriet Groen, via margriet.groen@kpnmail.nl

Verkoop van boeken
Onze vereniging heeft in de loop der jaren heel wat tijdschriften en 
boeken uitgegeven. Een groot aantal daarvan is nog steeds in voor-
raad. Een geactualiseerde lijst van alle nog beschikbare boeken staat 
op onze website: www.arentthoeboecop.nl.

De Kroniek is een uitgave van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. De Kroniek verschijnt tweemaal per jaar.
Meer informatie over onze vereniging treft u aan op www.arentthoeboecop.nl of op onze Facebookpagina.

Nieuwe leden
We hebben de afgelopen periode weer een fl ink aantal nieuwe leden in onze ledenadministratie kunnen opnemen. 
Wij heten deze nieuwe leden uiteraard van harte welkom!

De heer W. Berghorst, Doornspijk
De heer H. van Loo, Elburg
De heer J. Visch, Doornspijk
Mevrouw H. Haaksema, Doornspijk
De heer G. Smit, Doornspijk
De heer G. Leusink, Elburg
De heer M. Vendeville, Elburg
Familie G. Smit, Elburg
Familie W.M. en H. Schut-Hallink, Elburg
Mevrouw H. van de Beek-Lokhorst, Elburg

De heer D. Reiling, Doornspijk
Mevrouw H. van Loo-Rozeboom, ‘t Harde
De heer J. Vloedbeld, Elburg
De heer G.J. Engeltjes, Oldebroek
Mevrouw D. Vestering, Elburg
Familie A. en M. van den Ham, ‘t Harde
Mevrouw Westerink-Klein, Elburg
De heer J. Stremmelaar, Elburg
Mevrouw J. Bos-Lokhorst, Doornspijk
Mevrouw U. van de Bunte, Elburg


