Kroniek

van Arent thoe Boecop

Kroniek no. 156, september 2015

In deze Kroniek blikken we vooruit op het programma van Arent thoe Boecop voor het najaar en de winter. Zo staat er voor 7 oktober
2015 een bijzonder interessante lezing van Sander Wassing op het programma.
Verder stellen 2 nieuwe bestuursleden zich aan u voor. Gretha Roozendaal en Annelies Pruis.
Ook blikken we terug op de enquête die door velen van u is ingeleverd.

Agenda
7 oktober 2015		lezing Sander Wassing
“Raad der Beroerten”.
12 november 2015		 Historische Maaltijd
11 en 12 december 2015

Even
voorstellen

Kerst in de Vesting

2 januari 2016		 Nieuwjaarsreceptie

Colofon:
De Kroniek is een uitgave van oudheidkundige vereniging
Arent thoe Boecop.
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EVEN VOORSTELLEN
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei
2015 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd:
Gretha Roozendaal en Annelies Pruis.
Beiden stellen zich graag aan u voor:

Gretha Roozendaal

Annelies Pruis
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Gretha Roozendaal
Enige tijd geleden werd ik benaderd door 2 bestuursleden van Arent thoe Boecop met de vraag of
ik bestuurslid wilde worden van deze vereniging. Ze
zochten iemand die o.a. wilde notuleren.
Hierop heb ik “ja” gezegd en zo werd ik in mei j.l. in
de ledenvergadering benoemd.
Ik ben Gretha Rozendaal, geboren in Kampen en sinds
1973 woonachtig in Elburg. In die tijd heb ik gewerkt
als secretaris bij de Ruilverkaveling “Oosterwolde” en
de laatste 19 jaar als receptioniste bij Zorgverlening
Het Baken, locatie De Voord. In mei j.l. ben ik met
pensioen gegaan.
Graag wil ik actief blijven en daarom kwam de
uitnodiging om bestuurslid te worden op het juiste
moment.
Annelies Pruis
Mijn naam is Annelies Pruis en woon al 53 jaar in
Elburg, een geboren en getogen Elburger.
Ik heb altijd veel interesse gehad in de geschiedenis
van Elburg
In het verleden ben ik jarenlang vrijwilliger geweest
bij “Museum Elburg”, waarbij ik vele kinderen en
volwassenen verteld heb over onze rijke historie
Ik ben altijd al van plan geweest om hier meer mee
te doen.
Totdat deze functie op mijn pad kwam , bestuurslid
bij oudheidkundige vereniging “Arent thoe Boecop”
Ik neem hierbij onder meer het beheer van de boeken
voor mijn rekening.

Ik heb veel zin om met deze enthousiaste groep mensen te gaan samenwerken.
Publicatie Joods leven in Elburg
Het bestuur heeft de uitgave van het boek “Joods
Leven in Elburg” geëvalueerd en is tot de conclusie
gekomen dat het project een groot succes is geworden. Ook de lezing op 16 maart 2015 door Willem
van Norel is zeer positief ontvangen. Er zijn vanuit
het land heel veel positieve reacties binnengekomen.
Vijf citaten uit de vele schriftelijke reacties willen wij
u niet onthouden:
Het boek is zowel in de uitvoering als de inhoud een
indrukwekkende publicatie geworden. Al die namen,
al die persoonlijke verhalen en foto’s. U hebt werkelijk fantastisch werk geleverd.
Dank dat u op deze manier bijdraagt aan het levend
houden van een deel van onze geschiedenis, dat wij
nooit mogen vergeten.
Mark Rutte, minister-president
Den Haag, 19 november 2014

Wat een pracht boek! Het is niet alleen heel mooi
uitgevoerd en schitterend geïllustreerd, maar bevat
ook opmerkelijk veel interessante informatie.
Wat mooi dat er al met al toch nog zoveel te vinden
was. Dus niet alleen veel dank, maar ook gelukwensen met de prestatie.
Prof. dr. Hans Blom
Leiden, 23 november 2014

Het bestuur heeft enkele reacties ontvangen op de
inhoud van het voorwoord. Naar aanleiding daarvan
heeft het bestuur contact gehad met degenen die gereageerd hebben. Het bestuur heeft daarin benadrukt
dat zij hiervoor niet verantwoordelijk is.

Een imposant boekwerk. Wat een omvangrijk werkstuk.
Ik hoop dat veel mensen kennis zullen nemen van de
geschiedenis van het joodse leven in Elburg, waarvan
het museum en de begraafplaats naast uw boek
getuigen zijn.
Dr. J.C. Terlouw, oud-minister en voormalig Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland
Twello, 1 december 2014

Terugblik enquête
Gedurende ons jubileumjaar hebben alle leden van
Arent Thoe Boecop een enquêteformulier mogen
ontvangen.
Dit formulier is door velen enthousiast ingevuld. Het
bestuur is daar dan ook bijzonder blij mee.
Bestuursleden Sake Santema en Gerrit Hollander
hebben de resultaten op een rijtje gezet.
In totaal hebben 150 leden het formulier ingevuld
en opgezonden. Enkele leden van het bestuur hebben
de gegevens van die enquête verwerkt en hieronder
volgende de meest aansprekende punten.

Een indrukwekkende publicatie van uw hand over een
onderwerp waarvoor we steeds opnieuw aandacht
moeten vragen, en voorzien van een aangrijpend
motto uit de Statenbijbel. Hierbij laat ik u graag nog
eens weten hoezeer ik deze toezending op prijs heb
gesteld.
Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de
provincie Gelderland
Arnhem, 27 januari 2015
Een schitterend boek, dat een buitengewoon fraai
monument voor de slachtoffers is. Het legt op
imposante wijze getuigenis af van het joodse leven
in Elburg en behoort volgens mij tot de onbetwiste
hoogtepunten in dit genre.
Prof. dr. Johannes Houwink ten Cate, hoogleraar
holocaust- en genocidestudies aan de UVA te Amsterdam
Amsterdam, 9 februari 2015

TERUGBLIK

1. Belangrijkste reden waarom u lid bent van
Arent thoe Boecop.
(meerdere antwoorden waren mogelijk).
- 133 leden: 	vanwege de interesse in de
locale geschiedenis.
- 101 leden:
steun aan onze vereniging.
- 78 leden:
vanwege de publicaties.
- 71 leden: 	grote interesse in de algemene
geschiedenis.
- 36 leden:
door de lezingen in het Gruithuis.
2. Waar haalt u de informatie van onze activiteiten vandaan. (meerdere antwoorden waren
mogelijk)
- 131 leden: 	uit de Kroniek, die 2 maal per jaar
verschijnt.
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- 71 leden:
uit de regionale en/of locale media.
- 38 leden: 	vanaf de website van onze
vereniging.
3. Welke onderdelen wilt u graag in een publicatie. (meerdere antwoorden waren mogelijk).
- 87 leden:
over de vroege geschiedenis van de 		
Gemeente Elburg.
- 58 leden: 	meer over de recente geschiedenis
vanaf 1950.
- 45 leden:
stamboom onderzoek naar families.
- 33 leden:
meer over archeologie.
- 31 leden:
over de 1e wereld oorlog.
4. Leeftijds opbouw van de leden die de enquête ingevuld hebben.
- tussen 1940 - 1950: 52 leden.
- tussen 1950 - 1960: 39 leden.
- tussen 1930 - 1940: 22 leden.
- tussen 1960 - 1970: 19 leden.
Er is een groot aantal onderwerpen voor
toekomstige publicaties en/of lezingen op die
formulieren vermeld. Zoals:
- over de PTT op ’t Harde, in Elburg en Doornspijk.
- over de geschiedenis vanaf 1950.
- over het industrieel erfgoed en middenstand.
- over de veranderingen na de afsluiting van het
IJsselmeer.
- over de tot standkoming en betekenis van namen
van diverse locaties in Elburg.
- over teken, grafische- en schilderkunst in Elburg van
vroeger tot heden.
- betekenis van stadsboeren en tuinders voor de
economie van Elburg.
- onderzoek naar stamboom van families.
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5. Wervingsmogelijkheden voor nieuwe leden.
- door regelmatig artikelen plaatsen in lokale media
en t.v. en via TV Gelderland, zo breed mogelijk.
- door persoonlijke benadering.
- aanmeldingsformulier bijvoegen in welkomstpakket
voor nieuwe inwoners van Elburg.
- het geven van een cadeau lidmaatschap.
- door bestaande leden onze vereniging promoten
bij familie, buren, vrienden en kennissen, mond tot
mond reclame.
Als tip werd nog vermeld de naam Kroniek te veranderen in Nieuwsletter.
In de enquête werd ook de vraag gesteld wie
mee wilde werken als vrijwilliger in diverse
werkgroepen of meehelpen bij evenementen
van onze vereniging.
- Werkgroep Archeologie: 10 leden aangemeld.
- Werkgroep publiciteit: 7 leden aangemeld. Inmiddels zijn er 10 gastredacteuren bij deze werkgroep.
- Werkgroep Audiovisueel: 3 leden aangemeld.
- Werkgroep Visafslag: 3 leden aangemeld.
- Voor het helpen bij evenementen: 8 leden aangemeld.
- Voor het inpakken en bezorgen van boekjes en/of
publicaties: 20 leden aangemeld.
Het bestuur wil alle leden die hieraan meegewerkt
hebben dankzeggen voor hun aandeel en is blij dat er
zoveel leden bereid zijn om op diverse manieren onze
vereniging te steunen.
En wij zijn blij dat er zoveel leden bereid zijn op
diverse manieren onze vereniging te steunen.
Terugblik Wandeltocht 2 mei
Op zaterdag 2 mei organiseerde Arent thoe Boecop opnieuw een wandeltocht met een historisch

tintje. Dit keer werd afgeweken van het normale
patroon. De wandeling was deze zaterdagmorgen
op het unieke eiland Schokland. De Elburger vissers
kwamen vroeger regelmatig op Schokland. Bij slechte
weersomstandigheden diende Schokland als een
vluchthaven. Tijdens de wandelingen werden door
gids Willem van Norel enkele bijzondere wetenswaardigheden worden verteld over het eiland en haar
bewoners. Er werd onder andere stilgestaan bij de uit
Elburg afkomstige joodse arts Machiel Aron Frank
(1824-1883) en bij de stormramp van 1807 nabij de
Sint Ludgeruskerk in Doornspijk. Naast de voormalige buurtschappen de Middelbuurt, Emmeloord, de
Zuidert en Ens werd ook een bezoek gebracht aan de
unieke Gesteentetuin.
Onder ideale weersomstandigheden hebben ongeveer
50 deelnemers genoten van het natuurschoon en de
cultuur van Schokland, sinds 1995 aangemerkt als
Werelderfgoed op de lijst van UNESCO.
Terugblik Fietstocht 6 juni
Om 9.00 uur vertrokken ca. 60 deelnemers vanaf
het Gruithuis voor de jaarlijkse historische fietstocht.
Onder leiding van Willem van Norel, die de tocht had
uitgestippeld en enkele bestuursleden als begeleiders
gingen we op weg over de Hoge Enk naar Doornspijk
en daarna via een prachtig pad door de weilanden
langs de boerderij van Van de Poppe naar de Bovenweg, vervolgens via de Schootbruggeweg en een
bijzonder bospad naar de Klaterweg. Via een mooie
route naar het oorlogsmonument aan de Tongerenseweg. Willem van Norel vertelde hier over de joden,
die hier dood geschoten waren. Tevens was dit onze
eerste stop voor koffie. Daarna vertrokken we naar de
Paasheuvel bij Vierhouten. In de herstelde arena van
de Paasheuvel vertelde Willem van Norel over het
ontstaan hiervan.
Via een mooie route rond de Ossenkolk door de bossen

naar Nunspeet, via de Molenweg naar de Mezenbergerweg waar de geitenhouderij van de Gebr. Bultman
onze volgende stop was. Teunis Bultman vertelde
enthousiast over hun bedrijf met 2100 melkgeiten en
de werkzaamheden hierbij. Na de koffie stop reden we
via de Horsterweg, Veldweg over de Kerkdijk, Nieuwstadsweg en Bagijnendijkje naar Elburg.
Iedereen was enthousiast over de route van 40 km
en deze vond plaats onder prachtige weersomstandigheden.

PROGRAMMA KOMENDE
MAANDEN
Lezing Raad van Beroerten door Sander Wassing 7
oktober 2015
Elburg, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van
Beroerten
In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal
in de Nederlanden oververhit. De Beeldenstorm greep
razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind
in Brussel wankelde op haar grondvesten. Een
antwoord van koning Filips II kon niet uitblijven: hij
stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van
Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale
rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen
en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Ook Elburg
ontsnapte niet aan de Beeldenstorm. Op 21 september
1566 werd het interieur van de St. Nicolaaskerk, het
Heilige Geest gasthuis en het St. Agnieten-klooster
verwoest. Stadsbestuurders van Elburg waren persoonlijk bij de ongeregeldheden betrokken: ‘Kom hier
ondeugd. Jij heb je in langen tijd niet gewarmd, warm
je nu’ aldus stadssecretaris Johan Feyt vlak voordat
hij een houten Mariabeeld in het vuur wierp.
Commissarissen namens de Raad van Beroerten
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mers in de stad? Hoe ging de Raad van Beroerten te
werk? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan
bij deze en andere vragen.
De lezing wordt gehouden in het Gruithuis in Elburg
en begint om 19.30 uur. Toegang is gratis en vooraf
aanmelden is niet nodig.
Historische Maaltijd
De jaarlijks Historische Maaltijd wordt dit jaar
gehouden op 12 november bij Restaurant De Haas in
Elburg.
De maaltijd zal geheel in het teken staan van 50
jaar Restaurant De Haas. Het menu blijft nog een
verrassing.
De maaltijd begint om 19.00 uur, de zaal is open
vanaf 18.30 uur. De kosten bedragen € 22,-- per
persoon.
Wie aan de maaltijd wil deelnemen dient de kosten
ad € 22,-- per persoon vooraf over te maken op rekeningnummer NL03RABO0129217484 van Arent thoe
Boecop onder vermelding van: “Deelname historische
maaltijd”. De betaling dient uiterlijk op 9 november
binnen te zijn.

bezochten Elburg verschillende keren gedurende
de periode 1567-1568 en tekenden hun verslag op.
Hun bevindingen zijn tegenwoordig in het Algemeen
Rijksarchief Brussel terug te vinden. Enkele tientallen
personen uit Elburg zijn door de Raad van Beroerten
veroordeeld. De meesten van hen waren tijdig naar
veiliger oorden gevlucht. Wat hadden mannen als
Johan Feyt en burgemeester Lambert Fransz precies
misdaan? Waar woonden de Elburgse beeldenstor6

Sfeerwandeling
Voor het negende achtereenvolgende jaar biedt
oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop zijn
leden en andere geïnteresseerden een sfeerwandeling
aan door Elburg Vesting. De wandeling vindt dit jaar
plaats op 15 december en start om 19.30 uur vanaf
het Gruithuis, Krommesteeg 11 in Elburg.
Ook dit jaar wordt de wandeling uitgezet door Willem
van Norel en kunnen de wandelaars kennismaken
met soms onbekende stukjes geschiedenis in de sfeervolle binnenstad.

Deelname is kosteloos en vooraf aanmelden is niet
nodig.
Nieuwjaarsreceptie
De traditionele Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden
op 2 januari 2016.
Het bestuur blikt dan samen met u terug op 2015 en
onder het genot van een hapje en een drankje wordt
er ook al vast gekeken naar 2016.
De receptie begint om 15.30 uur in het Gruithuis en u
bent allen van harte uitgenodigd.

de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien op een plek
waar je vooral je zelf mag zijn. Op deze ontmoetingsplek voor tieners zetten zij zelf hun stempel. Elke
dinsdag- en vrijdagmiddag komen er tieners naar
@Robert’s om hier uit school gezellig een glaasje
thee, koffie of ranja te drinken. Er is tijd voor elkaar,
voor huiswerk of een spelletje. Eens in de zoveel tijd
spoort @Robert’s tieners aan iets voor de samenleving of ondernemers te organiseren zoals voor
de voedselbank, verzorgingscentrum het Nieuwe
Feithenhof of zich in te zetten voor een event. Tieners
ontmoeten elkaar in het pand aan de Beekstraat in de
binnenstad van Elburg.
Eind november wil @Robert’s een bijzonder kookboek
presenteren.
Heeft u een echt Elburgs recept, dan kunt u dit
sturen naar: info@jongveluwe.nl of naar
info@arentthoeboecop.nl.

OVERIGE BERICHTEN
Oproep @Robert’s
De tieners van @Robert’s willen een kookboek
maken. Tieners en eten gaan altijd samen op, in welke
vorm dan ook. De tieners van @Robert’s willen
zoveel mogelijk items die gaan over eten en consumptiemiddelen in Elburg bundelen, zodat zij dit kunnen
maken tot een kookboek van 80 pagina’s.
Jongeren ontmoetingsplek @Robert’s biedt tieners
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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!
Familie J. van Norel				
Dhr. J. van Ee				
Dhr. J. Leusink				
Dhr. M. Vlieger				
Dhr. F. Hop				
Dhr. G. Schoots				
Dhr. R. Pool				
Dhr. M. Ariaans				
Dhr. J. Mensink				
Dhr. J. Pas					
Mevr. M. van de Werfhorst-Labots		
Familie M. Veldhuizen			
Mevr. G. van Aperlo-van der Heide		
Mevr. G. Wolf-Geerlofs			
Dhr. G.J. Docter				

Elburg
De Glind
Dronten
Doornspijk
Elburg
’t Harde
Elburg
Elburg
Zwolle
Heerde
Elburg
’t Harde
Nunspeet
Elburg
Elburg

Dhr. J. Koetsier				
Dhr. H. Troost				
Familie T. Lam-Vinke				
Dhr. A. van den Brink			
Mevr. A. Binsbergen				
Dhr. W. Westerhuis				
Dhr. G. Harderwijk				
Dhr. M. Kroes				
Dhr. A. Veldhuizen				
Mevr A. Scholten-Doeve			
Mevr. D. Labots-Hup			
Dhr. K. Hoekerd				
Dhr. D. Evertsen				
Dhr E. van de Kolk				
Fam. M. Pickee				

De Kroniek is een uitgave van oudheidskundige 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 facebook-pagina.

’t Harde
Elburg
Amersfoort
Elburg
Beesterzwaag
Elburg
Elburg
Elburg
Elburg
Elburg
Elburg
’t Harde
Elburg
Harderwijk
Elburg

