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In deze Kroniek presenteren we u wederom een overzicht van onze activiteiten die wij u tot de komende zomer nog te bieden hebben.
Ook kijken we terug op de succesvolle najaarsactiviteiten waarbij we heel veel bezoekers mochten begroeten. Naast hoogtepunten
hebben we in de afgelopen periode ook te maken gehad met verdriet. Een aantal trouwe leden is ons helaas ontvallen. Verheugend is
het grote aantal nieuwe leden dat we mochten verwelkomen. Een ledenwerfactie via Post.nl leverde tientallen nieuwe leden op.
In april zal de prachtige uitgave Verleden naar het Heden verschijnen. In dit boekje zullen in kleurendruk de prachtig bewerkte foto’s
van ons ( jonge) lid Donovan Grootkarzijn te bewonderen zijn. Alle leden krijgen deze uitgave in de loop van april bezorgd.
In de media en op onze website zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed.
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zaterdag 19 maart

Excursie binnenstad Harderwijk

woensdag 6 april

Lezing Kruidentuin (verfstoffen)

zaterdag 14 mei

Historische wandeltocht

woensdag 25 mei

Algemene ledenvergadering

zaterdag 11 juni

Historische fietstocht
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TERUGBLIK 2015
Nieuwjaarsreceptie
De traditionele nieuwjaarsreceptie werd op 2
januari weer door tientallen leden bezocht.
Onder het genot van een hapje en een drankje
werd teruggekeken op het jaar 2015 en vooruit
geblikt op het jaar 2016. Dit jaar belooft weer
een boeiend Arent thoe Boecop jaar te worden.
Op veler verzoek kunt u hierbij de toespraak
van onze voorzitter Kees van de Streek lezen:
Je hebt zo van die zaken die er elk jaar aan het begin
van het jaar zijn. Zo is er elk jaar het nieuwjaarsconcert vanuit Wenen, wordt er in Garmisch Partenkirchen van een schans gesprongen én houdt Arent thoe
Boecop als één van de eersten haar nieuwjaarsreceptie. Namens het bestuur van onze Oudheidkundige
Vereniging heet ik u hierbij van harte welkom. Fijn
dat u met ons het nieuwe jaar wilt komen inluiden en
dat u wilt luisteren naar de jaarlijkse toespraak van
de voorzitter, die daar natuurlijk bij hoort. Ik kijk met
u terug naar het vorige jaar, kijk vooruit naar dit jaar
en deel wat gedachtes met u.
2015 was voor Arent thoe Boecop een jaar, wat in
sporttermen als een na-olympisch jaar kan worden
omschreven. Want gaat u maar na: in 2014 vierden
we ons 40-jarig jubileum en wat wij toen allemaal
hebben georganiseerd en uitgegeven kan gerust
als een olympische prestatie worden betiteld. In
zo’n na-olypmisch jaar zie je dan dat een sporter
het een jaartje rustig aan doet. Ze doen aan wat
minder wedstrijden mee. Diegenen die in medailles hebben gegrossierd zie je veel terug in spel- en
praatprogramma’s. Dat gold echter niet voor de vitale
41-jarige Arent. Want ook dit jaar stond bomvol
met activiteiten. Toen ik bij de voorbereiding van dit
toespraakje eens terugkeek verbaasde het me hoeveel
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het was en vooral ook mét hoeveel u steeds was bij die
activiteiten.
Nu weet ik dat u in deze periode van het jaar overspoeld wordt met lijstjes over van alles en nog wat.
Daarom zal ik een selectie maken.
Ik noem u allereerst de éénmalige (?) revival van de
Visserijavonden. In een afgeladen ’t Huiken zagen we
knoestige en doorleefde gezichten op een groot filmdoek behorend bij mannen die vertelden over die vroegere, definitief vervlogen, tijd. En dan heb ik het niet
alleen over de tijd van de vissers, maar ook de oorlog,
over de ijsbaan en het zwembad. Bijzondere indruk op
mij maakte het interview met de welbespraakte Lammert Jansen, bij leven erelid van Arent thoe Boecop.
Hij raakte me met een deel van zijn levensverhaal als
visser. Het raakte me ook daarom, omdat ik wist dat
hij op de laatste dag van 2014 op 97-jarige leeftijd
overleden is en tot op het allerlaatst betrokkenheid
toonde bij onze vereniging. Al deze filmfragmenten
waren liefdevol opgetekend door Willem van Norel
en Barend Bosman. Ik moest denken aan dat zinnetje
uit de Zuiderzeeballade: ‘k Heb nu weer een heel klein
stukkie. Van die goeie ouwe tijd.
Het woord afgeladen gold ook voor de lezing van
Willem van Norel over onze succesvolle publicatie
uit 2014: Joods leven in Elburg. In het gebouw van
het Hervormd Kerkbelang luisterden we met z’n hondertwintigen naar het prachtige verhaal van Willem
over dat ankerpunt in onze plaatselijke historie: het
Joodse leven.
Een andere publicatie waarbij we stil mochten staan
was een boekje geschreven door Bep de Waard – Ruijs
over de Engelse legerpredikant George Pare. Niet
alleen het boek, ook de lezing die Bep erover hield
maakte indruk. Dat kwam door de vakkundige presentatie van Bep, maar ook doordat er drie mensen in
het Gruithuis zaten, die Pare zelf nog hadden gekend.
Vooral aanwezigheid van de heer Blauw wiens vader

door de Duitsers is opgepakt en geëxecuteerd bracht
de geschiedenis op een bijna tastbare manier heel
dichtbij.
U heeft mij en mijn voorgangers al regelmatig met
veel nadruk en enthousiasme horen praten over de
activiteiten om meer jongeren bij onze vereniging
te betrekken. Afgelopen jaar mag wat dat betreft
een topjaar worden genoemd. Zo hielden we onze
inmiddels traditionele jongerenavond en gaven we
een speciaal boek uit: het Arent thoe Boecje. Alle
kinderen van groep 7 in Elburg kregen dit boekje van
onze vereniging gepresenteerd. Dank aan Pauline van
Zweden, Elly Plugers en Carla Kühne, die zich daar
bijzonder voor hebben ingezet. Maar we schrijven niet
alleen voor jongeren. Ze schrijven zelf ook. Dat blijkt
wel uit onze uitgave 102, waarbij jongeren uit 5 VWO
van het LF(C) onder begeleiding van Willem van Norel
schreven over de eerste wereldoorlog en hierover in
boeiende presentaties vertelden tijdens een bijeenkomst in een goed gevulde aula van hun school.
Over publieke belangstelling hebben wij als vereniging sowieso niet te klagen. En daar ben ik blij mee.
Temeer omdat bij lege zalen een oude allergie van mij
opspeelt: zou die zaal wel vol komen?
Als ik dan bijvoorbeeld op een avond in oktober in het
Gruithuis sta vlak voor een lezing van Sander Wassing
over de Raad van Beroerten dan speelt me die oude
allergie weer parten. Zouden er wel genoeg mensen
komen? Staat Sander straks niet te spreken voor de
spreekwoordelijke drie man en een paardenkop? Ik
kijk dan vaak even naar Gerrit Hollander met een
blik van: er komen toch wel mensen? Gerrit kijkt mij
dan aan met zijn geruststellende seniore blik en stelt
mij als jonge hond dan gerust: het komt wel goed. En
inderdaad. Het kwam goed, want op enig moment
gaat dan die klink met dat kenmerkende geluid omlaag en dan stromen de mensen binnen. En die stroom
stopt niet, totdat wij bijna denken dat het niet meer

in ons Gruithuis past. Gelukkig ging het net, maar de
mensen zaten op de trappen. Daar zou zelfs de oude
Piet Hendriks blij mee zijn geweest.
En die mensen zagen een werkelijk prachtige en
zeer boeiende lezing van een enthousiaste en jonge
historicus die geweldig kan vertellen en speciaal
voor deze lezing ook onderzoek had gedaan naar de
betrokkenheid van de Raad van Beroerten in Elburg.
Gelukkig gaat Sander nog een artikel verzorgen in
één van onze komende publicaties.
Die stromen van mensen zag ik ook weer komen bij
onze laatste activiteit van dit jaar: de sfeerwandeling.
Want wat liep die Krommesteeg weer vol en mijn
allergie was ver weg, want ik was nu juist bang dat
die mensen niet in die herenhuizen zouden passen,
waarin we lezingen wilden houden. Maar ook dat
kwam goed en ze pasten alle 185 (!) en genoten van
de schitterende huizen en mooie presentaties.
En of het allemaal niet genoeg was gingen we dit
jaar ook nog wandelen, fietsen en eten. En ook nu
altijd gezellig vol. Ik ben genezen van mijn allergie.
Voor u staat dus een tevreden voorzitter. Zeker omdat deze voorzitter ook weet dat we in 2016 op deze
voet doorgaan. U kunt lezingen verwachten over
logo’s in een ver verleden, over onze eigen kruidentuin. De visafslag bestaat 100 jaar. Dat is uniek en
bijzonder en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan.
U kunt met Arent thoe Boecop naar Harderwijk voor
een excursie. Met name dit laatste maakt mij enthousiast, omdat wij daarmee banden aanhalen met
onze zustervereniging in de regio en dat willen we
meer gaan doen. En ik keer nog één keer bij u terug
in 2015 als ik u vertel dat wij een besloten presentatie hadden van de film over het boerenleven in onze
mooie gemeente, die op een zeer geslaagde manier
de langzaam verdwijnende agrarische sector heeft
vastgelegd. Een project waarbij onze bestuursleden

Gerrit Hollander en Wim van Triest nauw betrokken
waren, alsmede onze oud-voorzitter Rien Zwart.
Wij komen in de loop van volgend jaar nog met een
openbare voorstelling. Hou daarvoor onze website in
de gaten. Dat moet u trouwens sowieso doen, want
we zijn als bestuur druk in gesprek over een nieuwe
website, die aan de eisen van deze tijd voldoet. Ik
verwacht dat we daar in de loop van 2016 grote
stappen in gaan zetten.
Het gist en het borrelt van de ideeën bij ons. Soms
betrap ik mezelf er tijdens een bestuursvergadering
op dat ik soms alleen maar blij en tevreden zit te
knikken als ik alle nieuwe activiteiten langs hoor
komen.
In dat bestuur namens we trouwens tot mijn spijt
afscheid van de zeer gewaardeerde Carla Kühne. Zij
is uitgebreid toegesproken en in de bloemen gezet.
Gelukkig kwamen Gretha Roozendaal en Annelies
Pruis ons weer op sterkte brengen.
Een tevreden voorzitter dus van een grote vereniging.
We beginnen dit jaar met 1880 leden. Een door Elly
Plugers gecoördineerde wervingsactie, gesponsord
door Post.nl leverde maar liefst dertig nieuwe leden
op. Een aantal leden ontvielen ons, waaronder Paul
Reurich, Sjoerd Klappe, Henk Jalink en Willem Rog.
Ligt deze voorzitter nog wel eens wakker van Arent
thoe Boecop? Nee. Dat doet hij niet. Zeker niet. Wel
denk ik bij tijd en wijle na over onze participaties
in diverse gemeentelijke geledingen. Denk aan de
klankbordgroep Havenvisie, de beleidscommissie
monumenten en de vestingraad. Het is logisch dat
wij daarin als grote oudheidkundige vereniging
participeren. Vanzelfsprekend. Onze missie is niet
voor niets het behoud van het historisch karakter
van de oude kernen in de gemeente Elburg. Maar
wat is nu precies onze rol? Wij willen geen actiegroep
zijn en al helemaal geen politieke partij. Ook ligt het
gevaar op de loer dat wij onze privé-meningen naar

voren schuiven. Als ik het op mezelf betrek dan kan
ik zeggen, dat ik om het maar eens met een modern
cliché uit te drukken, dat ik ook nog wel eens ergens
iets van vind. Maar dat mag niet leidend zijn. Want
hoe het bestuur als collectief van privépersonen
ergens tegenaan kijkt is eigenlijk niet van belang en
wat de voorzitter vindt al helemaal niet. Wij hebben daar als bestuur gelukkig een goede modus in
gevonden, maar Arent thoe Boecop is meer dan het
bestuur. Arent thoe Boecop: dat bent u ook, als leden.
Mocht u nou ideeën hebben over hoe we ons hierin
moeten opstellen: mail me, bel me of spreek me er
eens over aan. En daarbij gaat het niet eens zozeer
over concrete aangelegenheden maar meer over de
grote lijn. Wat verwacht u daarin van ons? Daar ben
ik benieuwd naar.
Goed. Ik ben aan het einde van mijn toespraak of –
zoals mijn hoogleraar Romeins recht altijd placht te
zeggen na een college: ik ben aan het einde van mijn
Latijn. Arent thoe Boecop gaat vol enthousiasme het
olympische jaar 2016 in en wij hopen dat u daarin
net als het vorige jaar met ons in groten getale mee
wilt gaan. Ik wens u een fijn, gezond en een met veel
cultuurhistorie omgeven 2016 toe! Dank u wel.
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VOORUITBLIK
Excursie naar Harderwijk op 19 maart
In plaats van een lezing bieden wij onze leden een excursie
aan in de Hanzestad Harderwijk. Bij aankomst in Hotel
Monopole aan de Boulevard te Harderwijk staat de koffie
en/of thee klaar (parkeren aan het eind van de Boulevard.
Maximaal 3 uur).
Bij aanvang zal door de voorzitter van Herderewich iets
verteld worden over de historische vereniging en de stad
Harderwijk. Daarna zal onder leiding van deskundige gidsen
een prachtige rondleiding door de binnenstad van Harderwijk
plaatsvinden.
Het geheel is gratis. Wel is het advies om zo veel mogelijk met
elkaar mee te rijden en de auto- en parkeerkosten met elkaar
te delen.
Vertrek vanaf de nieuwe parkeerplaats De Oude Vos om 9.15
uur. Aankomst te Harderwijk om 9.45 uur.
De start van de rondleiding is omstreeks 10.15 uur en zal
maximaal twee uur duren.
Lezing Kruidentuin 6 april
We dragen allemaal gekleurde kleding. Machinaal gemaakt
met synthetische verfstoffen. Dat was vroeger anders. Uit
planten werden verfstoffen gewonnen en afhankelijk van
de moeite die je ervoor moest doen werd de prijs bepaald.
In de lezingencyclus van Arent toe Boecop staat 6 april het
beroep van Verver centraal.
Dig Keur verzorgt een lezing over zijn familie die in 1545
vanuit Zuid Frankrijk vertrokken is en meekrap planten meenam naar Zeeland. Daar is de meekrapteelt een
bloeiende bedrijfstak geworden. Meekrap leverde een rode
kleurstof die we b.v. kennen van de baaien hemden.
Frida Hengeveld zal ingaan op de techniek van het verven
en ook laten zien hoe de kleur blauw gemaakt werd in die
tijd en wat je ermee kunt doen vandaag de dag.
In de Groene Kruidhof, aan de Ellestraat in Elburg, worden
alle planten die in de Middeleeuwen gebruikt werden om
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deze verfstoffen te produceren geteeld. Wede voor de blauwe
verfstoffen, meekrap voor oranje rood en verfkamille voor
geel. Foto’s van de planten worden getoond. Het belooft een
interessante lezing te worden die ons een kijkje geeft in de
dagelijkse praktijk van de middeleeuwen en die de Kruidhof
nog meer waarde geeft door het verhaal wat aan de planten
gekoppeld is.
De lezing begin tom 19.30 uur in het Gruithuis
Historische wandeltocht
Op zaterdag 14 mei hopen we onze jaarlijkse historische wandeltocht te organiseren. Vorig jaar maakten we een prachtige
wandeling over het voormalige eiland Schokland. Ook dit
keer gaan we een mooie route buiten Elburg lopen. De route
blijft nog even een verrassing. We vertrekken om 8.30 uur
vanaf het Schootsveld aan de Zwolseweg. Indien u over een
auto beschikt is het handig deze mee te nemen. We kunnen ter
plekke de auto-indeling samen stellen. In de persberichten, op
de website en op Facebook kunt u te zijner tijd meer over deze
wandeling lezen. De catering wordt (gratis) verzorgd. Voor
inlichtingen kunt u eventueel contact opnemen met Willem
van Norel (684595).

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor woensdag
25 mei 2016 en wordt gehouden in het Gruithuis. De bijeenkomst begin om 19,30 uur.
Historische fietstocht
De jaarlijkse historische fietstocht zal gehouden worden op
zaterdag 11 juni. Dit jaar zal de tocht richting Oldebroek
gaan. De start is om 8.30 uur vanaf het Gruithuis in de
Krommesteeg. De catering zal ook dit keer (gratis) worden
verzorgd. Volg de informatie op onze website, Facebook en
verdere media. Noteer wel alvast de datum in uw agenda,
want dat het een bijzondere fietstocht gaat worden kunnen
we nu wel alvast verklappen. Voor inlichtingen kunt u eventueel contact opnemen met Willem van Norel (684595).
Film Boerenleven in het Elburgerland
In het najaar van 2015 werd er al een preview gehouden,
maar op 5 oktober is de film “Boerenleven in het Elburgerland” voor het “grote publiek” te zien in De Deel in Doornspijk. De film van Henk en Aukje de Grooth en ons bestuurslid
Gerrit Hollander laat een portret zien van agrariers uit onze
gemeente. De film begint om 20.00 uur. Om alvast in uw
agenda te noteren.

IN MEMORIAM
In Memoriam Lammert Jansen (1917-2014)
Op de laatste dag van 2014 is op de hoge leeftijd van 97
jaar ons dierbare erelid Lammert Jansen overleden. Met hem
stierf de laatste visser van Elburg die nog beroepsmatig op de
Zuiderzee heeft gevist.
De levenskrachten werden de laatste jaren geleidelijk minder,
maar Lammert Jansen bleef vanuit zijn bed via een tablet alles volgen. De laatste uitgave van Arent thoe Boecop heeft hij
nog met volle interesse gelezen. En telkens weer gaf hij aan
hoe belangrijk het is om de historie vast te leggen.
Lammert Jansen werd geboren op 30 september 1917. Al op

jonge leeftijd ging hij met zijn vader mee naar zee. Door omstandigheden moest Lammert (samen met zijn broer Jan) al
op jeugdige leeftijd het roer van de botter EB 59 overnemen.
De naderende inpolderingsplannen deden de broers Jansen
uiteindelijk besluiten om in 1952 te stoppen met de visserij.
Lammert Jansen vond een baan op de kazerne op ’t Harde.
Na zijn pensionering besteedden Lammert en zijn vrouw Ger
heel veel tijd aan genealogie en archiefonderzoek. Een enorme
klus vormde het beschrijven van de bewoningsgeschiedenis
van de stad Elburg.
Op 24 maart 1997 benoemde het bestuur van Arent thoe
Boecop Lammert Jansen tot erelid van de oudheidkundige
vereniging.
Lammert Jansen was tijdens zijn leven een zeer meelevend en
betrokken lid van Arent thoe Boecop. Een bescheiden mens,
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een schipper met
een groot Godsvertrouwen. Een onvergetelijk mens die heel
erg wordt gemist.
In Memoriam Jaap Minderhoud (1922-2014)
Op 23 december 2014 stierf ons oud-bestuurslid Jaap Minderhoud op de hoge leeftijd van 92 jaar. Voor de Elburgers
was hij beter bekend als dokter Minderhoud. Immers, in de
periode 1954-1988 was Jaap (samen met zijn echtgenote Nel)
werkzaam als huisarts aan de Beekstraat in Elburg. Jaap en
Nel raakten in de loop der jaren vergroeid met Elburg en de
Elburgers. Heel bewust maakten ze de afsluiting van Elburg
van het open water mee. In hun praktijk maakten ze van
nabij de moeite mee die het een aantal Elburger vissers kostte
dat hun broodwinning op het water ten einde kwam.
In de loop van de jaren werden in Elburg drie zoons geboren:
Maarten, Peter en Arnold.
Na zijn pensionering wilde Jaap Minderhoud nog graag
actief blijven in het maatschappelijk leven. In 1988 stelde hij
zich enthousiast beschikbaar als bestuurslid van Arent thoe
Boecop, de oudheidkundige vereniging die hem zo dierbaar
was. Jaap Minderhoud bleef ruim acht jaar lang actief in het
bestuur. Met grote passie en toewijding deed hij met veel
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dingen mee. Ook na zijn bestuursperiode bleef Jaap Minderhoud meeleven met Arent thoe Boecop. De verschijning van
het boek Joods leven in Elburg mocht Jaap nog meemaken.
Met grote interesse nam hij daar twee maanden voor zijn
overlijden nog kennis van. In het pand aan de Beekstaat 38
woonde immers tot 1942 de joodse familie Vecht.
Het bestuur van Arent thoe Boecop gedenkt Jaap Mindehoud
met diep respect en veel waardering. Een aimabel en betrokken mens is van ons heengegaan.
In Memoriam Willem Rog (1933-2015)
Op 6 april 2015 stierf nog vrij onverwacht onze trouwe suppoost Willem Rog op de leeftijd van 81 jaar. De gezondheid
van Willem Rog ging de laatste jaren langzaam achteruit.
Maar toch bleef hij ook in die periode zoveel mogelijk betrokken bij de dingen die hem dierbaar waren zoals het gidsenwerk in de binnenstad, de Botterstichting en de visafslag.
Willem Rog werd op 29 december 1933 geboren in Scheveningen. Via zijn werk bij Defensie kwam hij uiteindelijk in
Elburg wonen. Willem was van origine geen Elburger, maar
voelde zich wel enorm betrokken bij de vestingstad en de
bewoners. Vele jaren was hij stadsgids en vertelde hij aan
geïnteresseerden over de geschiedenis van Elburg. Zijn grote
passie lag echter bij de Elburger Botterstichting, waar hij
lange tijd met grote toewijding een bestuursfunctie vervulde.
Daarnaast was Willem Rog vele jaren als suppoost betrokken bij de visafslag. Voor al zijn inspanningen als vrijwilliger werd Willem Rog onderscheiden als lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Sinds 1 oktober 2009 was Willem Rog weduwnaar van
Greetje Rog-Mos.
Plichtgetrouwheid, punctualiteit, bescheidenheid en correctheid waren eigenschappen die bij Willem Rog pasten.
Het bestuur en de suppoosten van de visafslag gedenken Willem Rog met diep respect!

6

In Memoriam Sjoerd Klappe (1934-2015)
Op donderdag 5 maart 2015 nam het bestuur van Arent thoe
Boecop met droefheid kennis van het overlijden van Sjoerd
Bernardus Klappe. Na een jarenlang ziekteproces was Sjoerd
op die dag op 80-jarige leeftijd gestorven.
Sjoerd Klappe heeft in Elburg veel vrijwilligerswerk verricht.
Met name voor de volleybalvereniging EVV heeft hij ongelofelijk veel werk verzet. Als gids voor de VVV heeft hij in de
binnenstad vele rondleidingen verzorgd.
In januari 2002 werd Sjoerd Klappe door het bestuur van
Arent thoe Boecop benoemd tot stadsomroeper. Met luide
stem heeft Sjoerd vele keren op de hoeken van straten en
stegen berichten rondgebazuind. In december 2009 moest
Sjoerd Klappe zijn functie vanwege gezondheidsproblemen
van zijn vrouw helaas beëindigen.
Op zijn fiets begroette Sjoerd vrijwel iedereen op zijn eigen
markante manier. Vriendelijkheid en opgeruimdheid waren
deugden die hem sierden.
De laatste fase van zijn leven woonde Sjoerd in Het Nieuwe
Feithenhof. Zijn gezondheid ging de laatste jaren langzaam
achteruit. Maar de positieve geest en zijn glimlach bleven. Op
de rouwkaart is zijn levensmotto kernachtig verwoord:
Zijn ziekte heeft hij stil aanvaard
vanaf de eerste dag
Ondanks angst en ondanks pijn
was er telkens weer zijn lach
Het bestuur van Arent thoe Boecop gedenkt Sjoerd Klappe
met grote eerbied!

KORTE TERUGBLIK
Het jaar 2015 werd door onze vereniging afgesloten met drie
bijzonder succesvolle evenementen:
De expositie in het Gruithuis, de historische maaltijd en de
sfeerwandeling door de binnenstad van Elburg.
De jaarlijkse Historische Maaltijd van Arent thoe Boecop op
12 november mag zeker een groot succes genoemd worden. De
maaltijd, die geheel in het teken stond van 50 jaar Restaurant

De Haas, trok maar liefst 120 deelnemers.
De maaltijd werd aan elkaar gepraat door Gerrit Jan,
kleinzoon van de oprichters Gappie en Aaltje Vos. Het menu
bestond dan ook uit succesnummers uit de geschiedenis van
”de Haas”. Er werd begonnen met een spectaculaire champagnetoren, waarbij werd geproost op het jubileum.
Daarna kwam het voor velen bekende ”balletje saté”, gevolgd
door een kom overheerlijke snert. Na een kleine pauze waarin
ook weer beelden te zien waren uit 1965 kregen de deelnemers
een bolletje huzaren en vissalade op stokbrood gepresenteerd.
En toen kwam pas het hoofdgerecht, dat bestond uit een grote
juspan boordevol met verschillende soorten vlees, gegarneerd
met verschillende sausjes, patat, aardappeltjes en groenten.
Na al dat heerlijks moest er nog een klein gaatje vrij blijven
voor het nagerecht dat bestond uit crème brûlée met ijs en
slagroom.
Arent thoe Boecop organiseerde op 15 december voor het negende achtereenvolgende jaar de traditionele sfeerwandeling
door Elburg Vesting. Dit jaar was het thema: Herenhuizen in
de binnenstad van Elburg. Tijdens de sfeerwandeling werden
vier bijzondere panden in de schijnwerpers gezet. De vier
deelnemende herenhuizen waren dit jaar: Noorderkerkstraat
12, Ellestraat 44, Bloemstraat 24 en Ledige Stede 33.
Niet alleen de bouwgeschiedenis, maar nog meer de bewoningsgeschiedenis van deze markante huizen stond tijdens de
sfeerwandeling centraal.
Maar liefst 185 mensen (een absoluut record!) hebben in
vier groepen de huizen bezocht, waar in elk huis interessante
verhalen werden verteld over onder andere predikanten,
notarissen, de joodse familie Steinhauer en oud-minister Jan
Smallenbroek. Na de boeiende bezoeken aan de markante
panden verzamelden de bezoekers zich in het Gruithuis, waar
nog gezellig nagepraat kon worden onder genot van chocolademelk en koek.
Nog nooit heeft een expositie in het Gruithuis zoveel toeschouwers getrokken als de expositie van Donovan Grootkarzijn
tijdens de Botterdagen van 2015.
Donovan exposeerde met zijn foto’s van Verleden naar Heden.

Een groot aantal van zijn foto’s kunt u zien in de volgende
bijzondere uitgave van Arent thoe Boecop.
Als lid kunt u deze publicatie in het voorjaar van 2016 in uw
brievenbus verwachten.
Overleden
In de afgelopen periode stierven drie van onze trouwe leden
die voor onze vereniging diverse werkzaamheden hebben
verricht. Dat zijn Henk Jalink, Paul Reurich en Jurrie van der
Heide.
Henk Jalink was voor Arent thoe Boecop actief als filmer.
Hij legde onder andere het leven van de laatste Elburger
tuinders vast. Henk stierf op 7 mei 2015 op de leeftijd van
75 jaar.
Paul Reurich was enige tijd lid van de werkgroep Publicaties. Paul overleed op 4 juni 2015 op de leeftijd van 79 jaar.
Jurrie van der Heide was vele jaren suppoost van de visafslag en was daarnaast lange tijd betrokken bij de inpak en
verzending van de tijdschriften. Jurrie stierf op 13 februari
2016 op de leeftijd van 87 jaar.
Het bestuur van Arent thoe Boecop gedenkt hen met grote
eer en diep respect!
Rabobank Clubkasfonds
Ook dit jaar doet Arent thoe Boecop weer mee aan het Rabobank Clubkasfonds.
Leden van onze vereniging die lid zijn van de Rabobank
krijgen in de week van 1 maart a.s. een uitnodiging van de
Rabobank om een stem uit te brengen op een van de deelnemende verenigingen.
Als u onze vereniging een warm hart toedraagt, dan
verzoeken wij u uw stem aan Arent thoe Boecop te
geven.
Het principe is simpel: Hoe meer stemmen, hoe meer geld
voor de vereniging.
Doe ons een plezier en stem op Arent thoe Boecop. Tot 25
maart a.s. hebt u de gelegenheid om uw stem uit te brengen.
Bij voorbaat dank voor uw stem.
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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 P. Bremmer, Elburg
De Heer B. Pruis, Elburg
De Heer D. Grootkarzijn, Elburg
Mevrouw R. Niebeek, Nunspeet
Mevrouw G. Bagerman-Petersen, Teuge
De Heer J. Raggers, Doornspijk
De Heer A.M. Verhoef, Elburg
De Heer M. van de Put, Elburg
De Heer T. Buurkes, Doornspijk
De Heer W. Klock, ‘t Harde
Mevrouw G. Visser, Elburg
De Heer E. Krooneman, Elburg
De Heer J.J. Schoonhoven, Elburg
De Heer A. Verhoef, ‘t Harde
De Heer F. Joustra, Elburg
De Heer H. Kleijer, Elburg
De Heer J. Jeensma, Doornspijk
De Heer J. van Norel, Doornspijk
De Heer S. Westerink, Elburg

Mevrouw F. v. Ommen-Akster, Wezep
De Heer G. ten Have, Elburg
Familie G. Deelen, Elburg
De Heer J. Roessler, Elburg
De Heer G. van Suijdam, Elburg
De Heer J. P. den Boer, Elburg
Mevrouw E. van ‘t Hul-Klein, Elburg
De Heer N. Magré, Elburg
De Heer S. Hopman, Elburg
De Heer R. Cleijsen, Elburg
De Heer P. Teitsma, Elburg
De Heer G. Kroes, Elburg
De Heer M. Aben, Elburg
De Heer J. R. Doornbos, ‘t Harde
De Heer J. Esselink, ‘t Harde
De Heer L. Visch, ‘t Harde
Familie P. en C. Brummel, ‘t Harde
De Heer H. H. Eshuis, ‘t Harde
Mevrouw S. R. Schreiber, ‘t Harde

De Heer B. van Kolthoorn, Elburg
De Heer Y. Zelessen, Elburg
De Heer R. Hartholt, Elburg
Mevrouw N. Bos, Elburg
De Heer J.W.B. Jager, Elburg
Mevrouw F. Schoonewelle-Gerritsen, Elburg
De Heer W. Hoekert, Elburg
Mevrouw S. Siebert, Elburg
De Heer J. v.d. Brink, Elburg
De Heer J. Koops, Elburg
De Heer A. Achter de Molen, Elburg
Mevrouw W. de Jong-Jager, Elburg
De Heer C. Krooneman, ‘t Harde
De Heer J.A. Nordsiek, ‘t Harde
Familie G. Stoffer – Eibrink, ‘t Harde
De Heer E. Nagelhoud, ‘t Harde
Mevrouw N. Zwart, Elburg
De Heer H. van Oene, Elburg
De Heer J.C. de Putter, ‘t Harde

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 voorraad. Een geactualiseerde lijst van alle nog beschikbare boeken staat
op onze website: www.arentthoeboecop.nl.
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

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.

