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Ook in 2017 presenteert Arent thoe Boecop weer een prachtig programma aan haar leden met diverse lezingen en bijzondere excursies. 
Daarnaast staat er een aantal unieke uitgaven gepland.

Agenda

Dinsdag 28 maart  Orgelmuseum, aanvang 19.30 uur
  Lezing Sander Wassing

Zaterdag 13 mei Wandeltocht
  Aanvang 9.00 uur

Woensdag 17 mei Algemene Ledenvergadering
  Aanvang 19.30 uur

Zaterdag 3 juni Fietstocht
  Aanvang 9.00 uur

Donderdag 9 november Historische Maaltijd

Dinsdag 12 december Sfeerwandeling

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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Colofon:
De Kroniek is een uitgave van oudheidkundige vereniging 
Arent thoe Boecop. 
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TERUGBLIK

Nieuwjaarsreceptie
Het jaar 2017 begon traditioneel op 7 januari 
met een nieuwjaarsreceptie in Het Gruithuis. 
Ook nu was Het Gruithuis bomvol! Voorzitter 
Kees van de Streek heette alle aanwezigen van 
harte welkom en blikte terug op het succesvolle 
2016 en keek alvast vooruit naar 2017.
U vindt hieronder zijn nieuwjaarstoespraak.

Geachte aanwezigen,

‘In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row’

Het is 31 oktober 2016 en ik loop in een 
uithoek van de indrukwekkende begraafplaats 
Tyne Cot in Passendale. Ik kijk naar de onein-
dige rij met kruizen en grafmonumenten en 
lees de teksten, de namen van de overledenen. 
Bijna zonder uitzondering ontzettend jong. 
Plotseling hoor ik een stem die de woorden 
van dat beroemde gedicht van John Mc Crae 
citeert, waarvan ik u net de eerste twee regels 
voorlas. Het is Gert van Norel die, vanaf het 
grote monument in het midden van Tyne Cot 
dit gedicht voordraagt. Een beeld waar ik nog 
veel aan terugdenk als ik me die indrukwek-
kende dag herinner. 
Ik realiseer me dat ik door deze herinnering 
met u te delen, eigenlijk gelijk de clou van mijn 
verhaal al weggeef. U weet namelijk nu al wat 
mijn persoonlijke hoogtepunt was in het Arent 
thoe Boecop jaar 2016: de excursie naar Ieper 
en omstreken. Ik kom er later nog op terug.
Laat ik u en de uwen eerst eens een geluk-
kig 2017 wensen namens het bestuur van 

Arent thoe Boecop. Wij zullen er straks nog 
op proosten. En laat ik u zeggen dat ik in deze 
nieuwjaarspeech, zowel zal terugblikken op 
het vorige jaar als ook vooruit zal kijken naar 
2017. 

Dit jaar waren er twee lezingen, waarvan ik 
eerst geen idee had waar het over ging. Er was 
een lezing over merktekens. Ik dacht eigenlijk 
onmiddellijk aan oude merken van wasmid-
delen en levensmiddelen. Maar dat had ik 
duidelijk mis. Het ging over de al eeuwen 
bestaande eigenschap die mensen hebben om 
een persoonlijk merkteken in hun eigendom-
men te kerven, te slaan of te maken. Er ging 
een wereld voor mij open. Een andere lezing 
ging over meekrap. Ik zal maar eerlijk zijn: Ik 
dacht dat het een bijzonder soort schaaldier 
was. Het bleek een plant bedoeld om rode verf 
mee te maken. Ook was Frieda Hengeveld 
er van onze kruidentuin, die vertelde over de 
planten in onze kruidentuin waarmee je textiel 
kunt kleuren. En weer is er een wereld voor mij 
opengegaan.

Het jaar 2016 was voor ons een grensverleg-
gend, en soms zelfs een grensoverschrijdend 
jaar. We gingen regelmatig en met veel plezier 
de gemeentegrens over. De excursie naar Har-
derwijk was daar al een voorbeeld van. Ook de 
wandeltocht ging over de grens. We bleven ook 
hier op de Veluwe. Radio Kootwijk was het doel 
met de beroemde kathedraal, de oude zend-
mast als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt. Op 
de fiets werden dit jaar Nunspeet, Elspeet en 
Vierhouten verkend. U snapt dat ik daar als 
geboren Nunspeter erg enthousiast van werd.

Na de zomer stonden de activiteiten in het 
teken van de Eerste Wereldoorlog. Elburg werd 
nu verruild voor Amersfoort en omgeving. 
Huize Doorn, het Belgenmonument, de pira-
mide van Austerlitz.

Deze excursie was de voorbode van de dagtrip 
naar Ieper, België. Het moment dat ons jaar 
behalve grensverleggend ook grensoverschrij-
dend werd. Het was zo’n dag waarvan je aan 
het einde van die dag denkt dat je een dag of 
drie onderweg bent geweest. Ik had het verslag 
op onze website nodig om me te realiseren 
waar we ook alweer geweest waren. Ik noemde 
u al het overrompelende Tyne Cot. De Engelse 
begraafplaats letterlijk gebouwd op en rondom 
een voormalig Duitse bunker waar 11.957 
mensen begraven liggen en nog eens namen 
genoemd zijn van tienduizenden, voorname-
lijk Britse vermiste soldaten. We stonden er 
‘Between the crosses, row on row.’ In het nabij-
gelegen museum Passchendale 1917 kwam de 
Eerste Wereldoorlog onder je huid als je door 
de nagebouwde loopgraven wandelde. Dat 
gebeurde toen we op de Duitse begraafplaats 
Langemark kwamen. Opvallend hoe verschil-
lend de Engelse en Duitse begraafplaatsen 
waren. De Engelse statig en majestueus, de 
Duitse sober en ingetogen. Hoe komt dat? De 

overwinnaars versus de verliezers? English 
pride versus Deutsche gründlichkeit? Ik weet 
het niet. Daarna bezochten we Ieper zelf: het 
museum In Flanders fields (daar is het gedicht 
weer). Ik heb er niet veel verstand van, maar 
ik was echt onder de indruk van de manier 
waarop men met een relatief kleine collectie, 
maar met veel moderne, visuele ondersteuning 
een prachtig museum heeft gemaakt. We slo-
ten de dag in Ieper af met de dagelijkse herden-
kingsplechtigheid, die bij de Menenpoort wordt 
gehouden. Ontroerend was het moment dat er 
door deelnemers aan de excursie (Theo Noort, 
Henk Binnenkamp, Karel Enters, Pauline Land 
en Willem van Norel) een krans werd gelegd 
voor de in de Eerste Wereldoorlog overleden 
Elburgse verpleegster Roosje Vecht. Een dag 
om niet te vergeten. 

Ook op het vlak van het uitgeven van boeken 
lieten wij ons niet onbetuigd. Voor één van die 
uitgaves (de glossy over de visafslag) kan ik 
niet heen om de diverse activiteiten die onze 
werkgroep Visafslag organiseerde voor het 
100-jarig bestaan van de Visafslag. Een vitale 
eeuwling, mogen we wel zeggen. Al jarenlang 
niet weg te denken uit het havenbeeld. Laten 
we hopen dat dat nog jarenlang zo blijft. In het 
kader van dat jubileum werd er een schitte-
rende glossy uitgebracht, met een opmaak die 
menigeen deed watertanden. De vrijwilligers 
werden uitgebreid in het zonnetje gezet. Het 
exacte moment van het honderdjarig bestaan 
gevierd. Ook onze historische maaltijd stond 
in het teken van de Visafslag. Altijd weer 
goed voor tevreden gezichten en goed gevulde 
magen. Het succes van die historische maaltijd 
is ook te danken aan restaurant De Haas, die 

een grote bijdrage heeft in het samenstellen 
van de menu’s en het meedenken met ons over 
de invulling.
We hadden sowieso niet te klagen over unieke 
uitgaves. Eerder in 2016 werd een speciale 
uitgave gewijd aan het fotowerk van Donovan 
Grootkarzijn die op bijzondere wijze heden 
en verleden aan elkaar verbindt. Het kreeg 
zelfs de aandacht van de regionale omroep 
Gelderland en Donovan is nu bezig met mooie 
projecten in onze provincie. Grensoverschrij-
dend zie ik u denken. Inderdaad.

Misschien kunt u zich nog herinneren dat ik 
vorig jaar met u mijn Piet Hendriks-syndroom 
besprak: de angst die onze voormalige 
toneelregisseur bij TOP had dat de zalen niet 
vol kwamen. Die angst had ik bij Arent thoe 
Boecop in 2015 ook wel eens. Komen er wel 
genoeg mensen op onze activiteiten af? Afge-
lopen jaar maakte dat syndroom plaats voor 
het Willem van Norel-syndroom: de angst dat 
er tevéél mensen op je activiteiten afkomen. 
Het syndroom speelde in alle hevigheid op toen 
ik voor het gemeentehuis stond te wachten 
op de mensen die mee gingen doen aan onze 
sfeerwandeltocht, die voor de gelegenheid was 
omgedoopt tot een sfeerfietstocht. Kent u die 
reclame van Coca Cola die jarenlang op tv 
was? Holiday are coming? Dan zie je vanuit 
de heuvels allemaal lichtjes komen. Lichtjes op 
weg naar een dorpje. Aan die reclame moest ik 
denken toen ik voor dat gemeentehuis stond. 
Er kwamen fietslichtjes aanrijden van links, 
van rechts. Overal waar ik keek. We verwacht-
ten van te voren, 80 man, 100 misschien. 
Pauline van Zweden turfde geduldig iedereen 
die kwam. Haar papiertje was vol. Willem 

(de naamgever van mijn nieuwe syndroom) 
kwam naar buiten en riep dat er eigenlijk niet 
meer bij konden en ik deelde zijn angst. De 
landhuizen die we gingen bezoeken konden 
maar een beperkte capaciteit aan mensen aan. 
Maar mensen wegsturen? Dat doe je ook niet 
zo gauw. Uiteindelijk zijn we met 180 mensen 
in drie groepen in Zwaluwenburg, Schouwen-
burg en Old Putten geweest. Schitterend om al 
die pracht te zien. En wat ontzettend fijn dat de 
families, Slump/Coornstra, Anneveld en Ram-
bonnet ons allemaal wilden ontvangen in hun 
privé-vertrekken en ons daar ook nog gloedvol 
vertelden over hun huizen. Voor het eerst onze 
sfeertocht buiten de Vesting. U snapt welk 
woord daarbij hoort. Het begint met een g…

Naast al deze mooie activiteiten betreurden 
wij ook leden, die ons zijn ontvallen in het 
afgelopen jaar. Ik noem ze u.
1. Wichert Zwep.
2. J.P. Remmelzwaal.
3.  Jurrie van der Heide en zijn vrouw Loes van 

der Heide. De ouders/schoonouders van 
Wilma en Willem van Norel. Werken van 
Jurrie van der Heide vormden het middel-
punt van onze expositie hier in het Gruithuis 
tijdens de botterdagen.

4.  Tiny Staes. De vrouw van Edy Staes. De 
beheerder van het Gruithuis. Wij bezochten 
als bestuur haar uitvaartplechtigheid.

5. Henk Bulten.
6. Mevr. Deetman.
7. De heer De Boer, ‘t Harde.
8. Jan Willem Balk.
9.  Jules Schelvis. De man die zeven concen-

tratiekampen overleefde en een prominent 
kenner van de holocaust was en via het 
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boek Joods leven in Elburg en via zijn 
vriendschap met Willem ook met onze 
vereniging verbonden was. Datzelfde 
geldt overigens voor Uri Coronel. De 
oud-voorzitter van Ajax die velen wist 
te beroeren met de verhalen van zijn 
Joodse familie en die samen met Schel-
vis bij de presentatie van Joods leven in 
Elburg was

10. Mevr. De Gunst-Hoekert.
11. Mevr.Gerritsen-Hoekert
12. Mevr. Reino Seijbel-Bokma.
13.  Gerrit Ruijs. Ons erelid. Hij overleed 

Tweede Kerstdag. Tijdens de dank-
dienst voor zijn leven in de Grote Kerk 
op oudjaarsdag kregen we een mooi 
beeld van deze man die op zoveel 
vlakken van de samenleving actief 
was, waaronder ook de vijftien jaar 
dat hij bestuurslid was van Arent thoe 
Boecop.

Een veelbewogen jaar, mogen we wel zeg-
gen. En dat zal ook zeker zo zijn in 2017. 
De activiteiten beginnen alweer vorm te 
krijgen. Lezingen over archeologie, over de 
reformatie met een muzikale omlijsting 
in en in samenwerking met het orgelmu-
seum. Er komen drie nieuwe uitgaven. We 
gaan weer wandelen, fietsen én we laten 
in het najaar onze film Boerenleven in 
Elburg weer zien in het Huiken, net zoals 
vorig jaar in Doornspijk. 

Als ik nou zo eens terugdenk en vooruit-
kijk ben ik eigenlijk net zo’n tevreden 
voorzitter als vorig jaar. We bruisen van 
de activiteiten en daar gaan we mee door. 

Maar, wat is nou het geheim van ons 
succes? De rijke geschiedenis van Elburg, 
natuurlijk. De kennis en organisatiekracht 
van ons bestuur, uiteraard. En laat ik 
vooral de vele vrijwilligers niet vergeten. 
Daarbij wil ik deze keer de naam van Edy 
Staes noemen. In dit voor hem ontzettend 
moeilijke en zware voorbije jaar was hij 
er altijd voor ons. Altijd. Onvermoeibaar 
als beheerder van het Gruithuis. Als 
coördinator van de enorme stroom boeken 
en kronieken die elke keer weer op uw 
deurmat belanden. Een groot compliment 
voor hem.

Maar onze échte kracht? Ons geheim? 
Dat bent u. Onze leden. De mensen die zo 
massaal onze activiteiten bezoeken, onze 
boeken lezen, ons steunen door lid te zijn. 
Ik geloof in die kracht. Misschien vindt u 
mij hoogdravend (dat risico neem ik dan 
maar), maar ik geloof dat we het zeker 
in deze bijzondere, soms zorgelijke tijden 
nodig hebben om samen activiteiten te 
ondernemen. Om samen rond te kijken in 
dat door oorlog geteisterde Vlaamse land, 
om samen in een lange rij van fietslichtjes 
door de buitengebieden van Elburg te 
rijden om mooie landhuizen te bekijken. 
Om te genieten van onze boeken, waar we 
van leren en misschien wel terugdenken 
aan vroeger tijden. Dát is de kracht van 
onze vereniging. En ik hoop, nee weet 
zeker dat we het komende jaar weer met 
volle kracht vooruit zullen gaan. Ik wil 
met dat in het achterhoofd graag met u 
proosten op een prachtig 2017! Dank voor 
uw aandacht.

Hoogtepunt van de bijzondere dag was het leggen van een 
bloemstuk voor Roosje Vecht bij de Menenpoort. Roosje 
Vecht uit Elburg kwam tijdens de oorlog om bij een bombar-
dement.
De bloemen werden namens Arent thoe Boecop gelegd door 
Theo Noort, Henk Binnenkamp, Karel Enters, Pauline Land 
en Willem van Norel.
Vermoeid, maar onder de indruk van de reis keerden de 
deelnemers terug naar Elburg.

Terugblik Boerenleven in Elburg
Op woensdagavond 5 oktober jl. werd de film over het boe-
renleven vertoond in het Dorpshuis De Deel te Doornspijk. 
In een bijna volle zaal werd de opening gedaan door de 
secretaris Gerrit Hollander. Hij vertelde in het kort over het 
ontstaan, de duur en de werkwijze van deze film.
De film Boerenleven in het Elburgerland is een film van 
vroeger tot heden, inclusief ook de moderne landbouw en 
alles wat daarbij behoort.
Voor de pauze kwamen de veeteelt en de akkerbouw en alles 
wat daarmee te maken had aan bod. Tevens liet de film 
het handmatig slachten van de laatste koe in de Elburger 
vesting zien door slager Gerrit Ponsteen.
Na de pauze kwamen de bedrijven aan de orde, die 
voortkwamen uit de landbouw en de akkerbouw, zoals, de 
kippen-, kalver- en varkenshouderij, het op biologische wijze 
vetmesten van koeien, alsmede de eenden en geitenhouderij.
Het was voor het enthousiaste publiek een leerzame avond 
om op deze manier achter de schermen bij die bedrijven te 
kijken.
De secretaris bedankte de aanwezigen voor hun komst en 
vroeg een applaus voor Aukje die al het camerawerk gedaan 
had en voor Henk de Grooth die als regisseur optrad en de 
gesproken tekst heeft gedaan.

Terugblik Historische Maaltijd
De jaarlijkse Historische Maaltijd trok donderdag 10 no-
vember 120 deelnemers. Zij werden deze avond in restau-

rant De Haas getrakteerd op een heerlijk menu, dat geheel 
in het teken stond van 100 jaar Visafslag. Bij binnenkomst 
ontvingen de gasten een drankje en een kleine amuse. 
Daarna kon de maaltijd echt van start gaan.
Ook dit jaar had de kok van De Haas weer een gevarieerd 
‘historisch’ menu samengesteld. Dit menu stond dan wel in 
het teken van 100 jaar Visafslag, maar dat betekende niet 
dat er alleen vis geserveerd werd.
Een voorafje met champignons werd gevolgd door soep. Dat 
kon de mosterdsoep zijn, of een vissoep.
Per tafel werd daarna een hoofdgerecht met vis en met vlees 
uitgeserveerd.
De avond eindigde met watergruwel.
Tussen de gerechten door werden films vertoond die te 
maken hadden met de visserij en de visafslag. Willem van 
Norel verzorgde de toelichting bij deze films.
Een van de hoogtepunten van de avond was het vertonen 
van unieke filmbeelden van het dichten van de dijk van de 
polder Oostelijk-Flevoland nabij Elburg in 1956. Voormalig 
gemeentearchitect Minze Jansma was op 10 juli 1956 met 
zijn filmcamera aanwezig om dit historische moment vast te 
leggen. De familie Jansma schonk deze unieke film onlangs 
aan het bestuur van Arent thoe Boecop.
Een dankwoord aan het einde van de avond was er van 
voorzitter Kees van de Streek. Hij bedankte de medewer-
kers van De Haas voor de perfecte avond. Ook was er een 
dankwoord voor Pauline van Zweden en Sake Santema die 
samen met de Haas het menu hadden samengesteld.

Terugblik Sfeerwandeling
De jaarlijkse sfeerwandeling van 13 december trok ook 
dit jaar weer veel deelnemers. Rond de klok van 19.00 uur 
meldden zich 180 belangstellenden bij het Gemeentehuis in 
Oostendorp.
Het bijzondere aan deze avond was dat er niet alleen 
gewandeld werd, maar voornamelijk ook gefietst. En dat 
moest ook wel want de route ging deze avond naar de 
landgoederen in en om Elburg.

Terugblik Excursie naar Ieper
Bijzonder, indrukwekkend en ontroerend. Zo kan in 
het kort de eerste buitenlandse excursie van Arent 
thoe Boecop genoemd worden.
Zaterdag 29 oktober vertrokken 60 deelnemers in 
aller vroegte met de bus naar Ieper in België. Na een 
koffiepauze in het Belgische Zonnebeke werd een 
bezoek gebracht aan Tyne Cot Cemetery. Tyne Cot is 
een Britse militaire begraafplaats met gesneuvelden 
uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in het dorp Pas-
sendale, dicht bij Zonnebeke. Er liggen meer gesneu-
velden begraven dan op elke andere Britse militaire 
begraafplaatsen op het Europese vasteland.
Er liggen 11.957 doden begraven, waarvan 8369 
niet meer geïdentificeerd konden worden. Tyne Cot 
Cemetery is de grootste begraafplaats van de Com-
monwealth War Graves Commission ter wereld op 
het vaste land. Het is de belangrijkste herinnering 
aan de Slag bij Passchendaele.
Het gezelschap keerde daarna terug naar Zon-
nebeke. Daar stond een bezoek aan het Memorial 
Museum Passchendale 1917 op het programma. De 
bezoekers zagen voorwerpen uit de oorlog en liepen 
een route door nauwkeurig nagebouwde loopgra-
ven.
Op het terrein van het museum bevindt zich een 
authenthieke Amerikaanse noodwoning. Hier wordt 
het verhaal van hulp en wederopbouw vertelt.
Na het bezoek aan het museum vertrok de bus naar 
de Duitse militaire begraafplaats in Langemark. Op 
deze begraafplaats liggen 44.000  Duitse soldaten 
begraven. De somberheid en soberheid maakten veel 
indruk.
Hierna ging de route naar Ieper. Daar werd een 
bezoek gebracht aan het indrukwekkende museum 
In Flanders Fields.  Op indringende wijze werd daar 
het verhaal van de Grote Oorlog, zoals de Belgen de 
Eerste Wereldoorlog noemen, uiteengezet.
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De deelnemers werden ontvangen in het Gemeentehuis met 
een kopje koffie waarna de drie groepen ingedeeld werden. 
Hierna vertrok elke groep naar één van de drie landgoederen, 
Old Putten, Schouwenburg en Zwaluwenburg.
De belangstellenden werden op landgoed Old Putten ontvan-
gen door Nicole Witjes-Rambonnet. Zij gaf een rondleiding in 
het bijgebouw en in de muziekkamer.
Hierbij kwam de geschiedenis van het landgoed en haar 
bewoners uitgebreid aan de orde. Ook werd stilgestaan bij de 
verzetsgroep die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Old 
Putten opereerde.
De ontvangst op Schouwenburg begon met een wandeling 
door de tuin. In het huis vertelde Fenneken Anneveld-van 
Wezel over de historie van Schouwenburg. Ook konden de 
bezoekers met eigen ogen kennis nemen van de grote restau-
ratie die de huidige bewoners, het echtpaar Anneveld-van 
Wesel, in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd.
Ludmilla Coornstra liet in een presentatie de geschiedenis 
van Zwaluwenburg zien.
Deze boeiende geschiedenis gaat terug tot de 13e eeuw, maar 
er werd voornamelijk stilgestaan bij de recentere historie.
Het bezoek aan Zwaluwenburg werd afgesloten met een 
korte wandeling door het fraaie parkje Klein Zwitserland.
Na afloop van de bijzondere avond werd er in Het Gruithuis 
warme chocolademelk geschonken en was er gelegenheid 
om na te praten over de prachtige tocht die onder leiding 
stond van Willem van Norel en Wim van Triest. 

VOORUITBLIK
 
Lezing Sander Wassing 28 maart 2017 500 jaar 
Reformatie in Elburg
Ook dit jaar is Sander Wassing weer bereid gevonden om een 
interessante lezing te houden.
Het thema voor deze lezing is 500 jaar Reformatie in Elburg 
en zal worden gehouden in samenwerking met het Nationale 
Orgelmuseum aan de Van Kinsbergenstraat in Elburg.

Fietstochten over Luther, lezingen en exposities door heel 
het land: niets is dit jaar te gek om de grote voorman van de 
Reformatie, Maarten Luther te herdenken. Nu lijkt het mis-
schien doodnormaal om over de beroemde Reformator uit 
de zestiende eeuw te spreken, maar dat was het in Luthers 
tijd zeker niet. Wist u bijvoorbeeld dat de Elburgse kapelaan 
Herman Lutteken zijn functie en broodwinning verloor 
vanwege zijn reformatorische sympathieën?
Gedurende 2017 wordt overal in Europa het 500ste geboorte-
jaar herdacht van de Reformatie. Maarten Luther maakte op 
31 oktober 1517 zijn beroemde 95 stellingen wereldkundig. 
Gedurende de jaren die volgden zou de man hiermee een 
blijvende scheuring teweeg brengen in kerkelijk Europa. Zijn 
opvattingen zorgden al snel voor grote ophef. In de aanloop 
naar zijn banvonnis op de Rijksdag van Worms (1521) uitte 
Luther al stevige kritiek op praktijken binnen de Rooms-
Katholieke kerk. Gedurende een donderende preek in 1518 
uitte hij vanaf het kansel zijn misnoegen over de handel in 
aflaten. In zijn verhandeling over de goede werken (1520) 
schopt Luther tegen de fundamenten van het kloosterleven.

Natuurlijk gaat Duitsland voorop in het herdenken van 
de grote Reformator. Ook in Nederland en meer bepaald 
in Elburg mogen we niet voorbijgaan aan het Lutherjaar. 
Elburgse inwoners als kapelaan Herman Lutteken, pastoor 
Dirck Dorre en onderpastoor Arent van Collen liepen grote 
risico’s door openlijk uit te komen voor hun Lutherse sym-
pathieën. Historicus Andrew Pettegree brengt dit treffend 
onder woorden: ‘Wie nu [na 1521] steun betuigde aan Luther 
koos partij voor een veroordeelde en vogelvrij verklaarde 
ketter.’ 

Tijdens de lezing wordt stilgestaan bij deze en andere 
reformatorische invloeden in Elburg. Hoe bereikte Luthers 
gedachtegoed de zuiderzeestad? Welke risico’s liepen mensen 
die sympathiek stonden ten aanzien van zijn idealen? Hoe 
benutte Luther de drukpers om zijn geschriften te ver-
spreiden en hoe ontwikkelde de Reformatie zich in Elburg 

gedurende de zestiende eeuw? Deze en andere vragen komen 
tijdens de lezing uitgebreid aan de orde. De lezing wordt 
opgeluisterd met orgelmuziek uit Luthers tijd en van compo-
nisten die zich door Luther lieten inspireren. Een tipje van de 
sluier lichten wij vast op: met een fantasie op het Lutherlied 
‘Een Vaste Burcht is onze God’ van Jan Zwart sluiten wij de 
avond in stijl af!   
De avond begint om 19.30 uur. Voor de lezing is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. Kaarten zijn van te voren af te 
halen bij het Orgelmuseum! De toegang is gratis.

Wandeltocht 13 mei 
De jaarlijkse wandeltocht staat dit jaar gepland op zaterdag 
13 mei. De wandeling voert dit keer langs alle landgoederen 
in onze gemeente.
De start is om 9.00 uur bij Het Gruithuis aan de Kromme 
Steeg in Elburg.

Fietstocht 3 juni
De maand juni staat zoals elk jaar in het teken van een 
bijzondere fietstocht.
De tocht voert de deelnemers naar Hanzestad Kampen. Daar 
worden van 15 t/m 18 juni de Internationale Hanzedagen 
gehouden. Tijdens het bezoek maken we kennis met de rijke 
historie van Kampen.
De start is om 9.00 uur bij Het Gruithuis.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering wordt woensdag 17 mei 
gehouden in Het Gruithuis.
Aanvang 19.30 uur.

Om alvast te noteren
Donderdag 9 november 2017 Historische Maaltijd
Dinsdag 12 december 2017 Sfeerwandeling

Clubkas actie Rabobank
Ook dit jaar doen wij weer mee met de jaarlijkse Clubkas 
Campagne van de Rabobank. Bij deze campagne stemmen 
de leden van de Rabobank Noord Veluwe op de vereniging 
die zij een warm hart toedragen voor een extra financiële 
ondersteuning. Wij rekenen graag op uw steun. U dient wel 
lid te zijn van de Rabobank. Er kan vanaf 1 maart 2017 
gestemd worden.

MEMORIAM
In Memoriam Gerrit Ruijs (1928-2016)
Op Tweede Kerstdag 2016 stief ons erelid Gerrit Ruijs op de 
leeftijd van 88 jaar. Gerrit was in de periode van 1984 tot 
1999 vijftien jaar met volle overgave secretaris van onze 
vereniging. Een echte Elburger met passie voor de geschiede-
nis van zijn geboortestad. Dat bleek wel uit zijn deelname 
aan de projecten met betrekking tot het vastleggen van het 
Elburgs dialect en het in kaart brengen van de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog.
Daarnaast was Gerrit betrokken bij de jubileumuitgave 
Mengelwerk (nummer 50) over het leven van Heinrich God-
fried Haasloop Werner (1792-1864). De presentatie van dit 
boekje was in april 1993 in het huis van Gerrit en Joke Ruijs 
aan de Smedestraat 10, ooit in de negentiende eeuw ook de 
woning van Haasloop Werner.
Een ander hoogtepunt voor Gerrit Ruijs was de verschijning 
in juni 1997 van zijn artikel over de Gulden Snede in tijd-
schrift nummer 62. In zijn onderzoek naar de rechthoekige 
vorm van de stad Elburg legde Gerrit een verbinding met het 
wiskundige principe van de Gulden Snede.
Gerrit Ruijs werd voor al zijn inspanningen voor Arent thoe 
Boecop uiteindelijk benoemd tot erelid van de oudheidkun-
dige vereniging. Een benoeming waar hij trots op was.



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 flink aantal 
nieuwe leden in onze ledenadministratie kunnen opnemen. 
Wij heten deze nieuwe leden uiteraard van harte welkom!

Mevrouw  L. van Norel-Veenvliet, Elburg
Mevrouw S. van Dongen-Hengeveld, Elburg
Mevrouw  T. Salverda, Elburg
Mevrouw  Rianne Wubs, Elburg
Mevrouw  J. van de Berg, Almere
De heer R. Prophitius, Elburg
Mevrouw A. Visscher, Dronten
De heer J. Renes, Wezep
Mevrouw E.A. Westerink-Hogedoorn, Elburg
De heer H. Rozeboom, Wezep
De heer A. Schuurman, Elburg
J. van de Weg-Kruithof, Oosterwolde
Familie M. Bosman, Nunspeet
De heer G. Dijkstra, Elburg
De heer R. Knol, Elburg
De heer A. van Dijk, ‘t Harde
Mevrouw M. van Esch, Elburg
Mevrouw E. Korevaar, Elburg
De heer E.A.G Romijnders, ‘t Harde
Mevrouw E. Spronk, Elburg
De heer G. Visscher, Harderwijk
Mevrouw M. Klein, Elburg
De heer G.J. Speldekamp, Elburg
De heer T. van de Beerenkamp, Elburg
De heer J. Kroese, Elburg
De heer J. van der Meulen, Zutphen
De heer T. Schouten, Elburg
De heer J. Houweling, Hengelo
Mevrouw A. Erkel-van der Heide, Apeldoorn

Eén van zijn oud-leerlingen (inmiddels 73 jaar) van de lagere school gaf onlangs 
nog vol bewondering te kennen dat meester Ruijs altijd zo mooi kon vertellen. Dat 
was hem altijd bijgebleven.
Op 26 december kwam een einde aan het lange leven van Gerrit Ruijs. Op oude-
jaarsdag was zijn afscheidsdienst in de Sint Nicolaaskerk, de kerk waar Gerrit in 
1928 ook was gedoopt. Velen waren gekomen om afscheid te nemen van Gerrit. 
In de dienst stond vooral het licht centraal. Er werden onder andere toepasselijke 
woorden van Huub Oosterhuis gezongen:

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.   

Het bestuur en de leden van Arent thoe Boecop gedenken Gerrit Ruijs met veel 
respect en eerbied! Onze gedachten van meeleven gaan uit naar Joke, de kinderen 
en de kleinkinderen. 
Moge Gerrit Ruijs rusten in vrede!

Namens het bestuur en de leden,
Willem van Norel  

Emailadressen
Om u nog sneller op de hoogte te stellen van het laatste Arent thoe Boe-
cop nieuws willen we u vragen of u Uw emailadres door wilt geven. Dat 
kan bij onze secretaris Gerrit Hollander, gerrithollander@outlook.com


