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In een gezellig en sfeervol Gruithuis werd teruggeblikt op 
2018 en vooruitgekeken naar 2019.
Hieronder kunt u de nieuwjaarstoespraak lezen van onze 
voorzitter Kees van de Streek.  
 

Geachte aanwezigen,

Namens het bestuur van Arent thoe Boecop heet ik u van 

harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het nieuwe 

jaar 2019 is begonnen, en dan komen wij bijeen om het 

nieuwe jaar in te luiden. Het is ook het moment dat u mijn 

nieuwjaarspeech moet of mag aanhoren. De koning doet ook 

zoiets: elk jaar met kerst spreekt hij het volk toe. Zonder 

mezelf nu met de koning te willen vergelijken (dat zou 

immers regelrechte majesteitsschennis zijn) is er nóg een 

parallel: zijn kersttoespraak is de enige toespraak die zonder 

inmenging van wie dan ook wordt gemaakt. Hij schrijft hem 

helemaal zelf. Dat geldt ook voor de nieuwjaarstoespraak die 

u van mij hoort, nu. Ik bepaal in principe wat daarin komt. 

Even terug naar onze koning. Ik zie dan het volgende voor 

me. Willem-Alexander, gezeten achter zijn koninklijke laptop, 

met een totaal leeg word-document en een knipperende 

cursor voor zijn neus, terwijl hij zich dan bedenkt: wat zal ik 

dít jaar weer eens vertellen? 

Gelukkig kent zijn toespraak, en zeker ook de mijne, een 

aantal vaste, terugkerende, items. Zo kijk ik altijd met u 

terug op het afgelopen jaar en kijk ik vooruit naar het 

komende jaar. En we gedenken de overleden leden van Arent 

thoe Boecop, zonder daarbij volledigheid te pretenderen. 

Ik kan het bij het terugkijken op onze activiteiten van 2018 

ook niet laten om naar een parallel met het nieuws te zoeken. 

En afgelopen jaar ging het toch weer veel over de boze 

burger. Dat schijnt zo’n beetje hetzelfde te zijn als de ‘gewone 

Nederlander’, waar ik u vorig jaar over verteld heb. Dit jaar 

kreeg de boze burger zelfs een eigen kledingstuk, een geel hesje. 

Ik heb de afgelopen tijd om me heen gekeken in onze mooie 

gemeente, maar gele hesjes heb ik er nog niet aangetroffen. 

Zou het dan bij ons nog meevallen met die boosheid?

Als ik naar onze activiteiten van het afgelopen jaar kijk, heb ik 

van boosheid weinig gemerkt. Ik neem er een aantal met u door. 

Niet alles, want dan sta ik hier te lang.

Op 1 maart hield Emiel Hakkenes een lezing (deels ook een 

voorlezing) van zijn boek Polderkoorts over de inpoldering van 

de Zuiderzee en de gevolgen die dit had voor de gewone man. 

Een interessante en bijzondere lezing in de refter van Museum 

Elburg, die we in samenwerking met onder meer het Museum 

organiseerden. Het bijzondere was dat Hakkenes zijn lezing 

combineerde met muziek die hij afspeelde. Een combinatie 

die ik maar weinig tegenkom. Ik zag geen boze burgers, maar 

tevreden mensen. 

Een ander hoogtepunt was de wandeling door Joods 

Amsterdam. Een activiteit die je bij ons wel vaker tegenkomt. 

We beslissen om maar eens naar Amsterdam te gaan in de 

verwachting dat er een klein, select groepje zou meegaan. 

Viel dat even tegen (of mee, zo u wilt). Uiteindelijk gingen 

we met bijna 80 mensen naar Amsterdam en onder leiding 

van Willem van Norel was het een prachtige en leerzame 

wandeling. Alleen onze penningmeester Sake Santema had 

misschien het recht om een boze burger te zijn, omdat hij 

binnen ons bestuur de aanmeldingen en het contact met 

de deelnemers onderhoudt. Dat was een hele klus, zult u 

begrijpen. Sake trok gelukkig geen geel hesje aan.

We brachten een drietal publicaties uit: één over de 

huisschilders in Elburg, één over de rechtspraak in Elburg 

en een los artikelennummer. Hoeveel en hoe gretig de 

boekjes gelezen worden: dat heb ik soms zelf niet eens in de 

gaten. Groot compliment aan de makers, de schrijvers en de 

eindredacteuren, maar ook aan de inpakkers en de bezorgers. 

Die inpakkers en bezorgers konden ook aan de bak met onze 

prachtige, nieuwe fullcolour Kroniek. Ik ben er trots op dat we 

dat hebben kunnen bereiken.

We gingen fietsen in het late voorjaar, in ons prachtige 

buitengebied. We hielden in het najaar onze traditionele 

historische maaltijd met de ook al net zo traditionele hoge 

opkomst. De historische maaltijd heet binnen ons bestuur 

overigens liefkozend de ‘historische hap’, dat u dat maar even 

weet. Ook hier weinig boze burgers aangetroffen.

In november gingen we ook op onze derde buitenlandse trip. 

We zijn naar de Zollverein in Essen geweest. Een immens 

terrein met daarop de oude fabrieken waar kolen werden 

verwerkt. Werelderfgoed op een prachtige manier in stand 

gehouden en tentoongesteld. En we bezochten het prachtige 

stadje Xanten, inclusief het museum gewijd aan de Romeinse 

stad die daar is geweest. 

Ten slotte hadden we ook weer een zeer geslaagde 

sfeerwandeling met als thema ‘Kroegen en logementen’. Van 

alle publiekstrekkers is dit toch wel de absolute topper. We 

zijn zelfs genoodzaakt om met een aanmeldingssysteem te 

werken, omdat we anders simpelweg vastlopen. Voor ons 

als bestuur ook altijd een situatie van alle hens aan dek. 

Sake typt zijn vingers blauw en doet eigenlijk aan online 

crowdmanagement. Willem maakt een draaiboek en moet 

dat ook met regelmaat bijwerken. De rest van ons leidt de 

mensenmassa soepeltjes door Elburg of vertelt zelf wat. Wat 

daarbij ook zo geweldig is, is de medewerking die we krijgen 

van mensen van buiten onze vereniging. Nergens vinden we 

een dichte deur als we vragen of we met een mannetje of 200 

over de vloer mogen komen. Uniek. Uniek, onze stad Elburg. 

Toch sloeg mij even de schrik om het hart, toen ik bij het 

kerkgebouw aan de Beekstraat (waar we zouden verzamelen) 

aan kwam lopen. Ik zag plots bestuursleden met hesjes aan. 

Zou het dan toch? Zou dan nu mijn bestuur muitend en 

plunderend door de binnenstad gaan trekken? Ik keek nog 

eens goed en een last viel van mij af. Het waren geen gele, 

maar oranje hesjes, bedoeld om de groepen duidelijk te 

maken achter wie ze aan moesten lopen.

Ook 2019 staat weer bol van de goede voornemers. Er komt 

een lezing door jongeren over hun reis naar Sobibor, de 

dialectavond komt terug, we gaan wandelen in Westerbork 

met een rasverteller die ook afgelopen jaar actief was 

bij ons, Ad van Liempt, en er komt een lezing van Wilma 

Seijbel over de Patriottentijd en de rol daarin van de familie 

Rauwenhoff, bekend van het landgoed Tongeren.

Dus, zou je zeggen, moet je als voorzitter toch wel een 

tevreden mens zijn, en dat zeg ik op deze plek ook vaak. 

Ook nu. En toch. En toch. Toch word je als voorzitter ook 

geconfronteerd met mensen die wél boos zijn. Of beter 

gezegd: Ontevreden zijn met hoe we het doen. Die vinden 

dat het anders moet. Het gaat daarbij ook om mensen die 

je waardeert om hun kwaliteiten en ervaring. En dan kom 

je er niet met flauwe grappen over gele hesjes of met een 

platitude dat we overal toch zoveel publiek trekken en dat 

alles daarom goed is. Nee. Dan moet je als voorzitter en 

als bestuur vol aan de bak.  En ondanks dat je je uiterste 

best probeert te doen, bereik je niet altijd datgene wat je 

wilt. Ik zal u hier niet te veel mee lastigvallen en zeker niet 

vandaag, aan het begin van een ongetwijfeld mooi nieuw jaar 

met het glas om te proosten in de hand. Maar laat ik u dan 

meegeven dat in dat soort situaties voor ons als bestuur en 

zeker voor mij als voorzitter eigenlijk twee dingen essentieel 

zijn: leren van wat je verkeerd deed en dat proberen te 

verbeteren en vasthouden aan het goede.

En dat goede is er gelukkig in overvloed en dat wordt 

ook gewaardeerd. Zo kregen we kerstkaartjes van 

tevreden leden die onze inzet waarderen. ‘Omdat jullie het 

verdienen’, zeggen ze er dan bij. Vele, vele enthousiaste 

mensen, die op een heuse chocolademelkborrel kwamen 

na de sfeerwandeling. Daar word ik blij van. Ik sprak een 

lid tijdens een van onze activiteiten dit jaar. Door een 

chronische ziekte veel aan huis gekluisterd, maar een paar 

keer per jaar wordt er een uitzondering gemaakt, speciaal 

om naar onze activiteiten te gaan. Dat er de dagen daarna 

voor die inspanningen lichamelijk moet worden geboet, 

wordt op de koop toe genomen. Wat wij doen, maakt het dat 

kennelijk waard. Dat maakt me niet alleen maar blij, dat 

ontroert me zelfs. Daar, beste mensen, daar doen we het voor.

En daarop wil ik ook met u het glas op heffen: dat we al dat 

moois voor u als leden mogen betekenen, op een mooi, nieuw 

en actief jaar Arent thoe Boecop!

Voorzitter Arent thoe Boecop: Kees van de Streek

Nieuwjaarstoespraak en gele hesjes

‘‘

’’



Lezing
Er reed een bus naar 
Sobibor
woensdag 6 februari 2019
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Sinds 2013 neemt een groep Gelderse 
scholieren deel aan een internationale 
jongerenreis naar Sobibor. Ieder jaar mo-
gen tien jonge studenten uit de provincie 
Gelderland (waarvan vier leerlingen van 
het Nuborgh College Lambert Franckens)
deelnemen aan deze indrukwekkende ont-
moeting met jongeren uit Polen, Oekraï-
ne, Wit-Rusland en Duitsland. Tijdens de 
tweede week van oktober staan bezoeken 
aan de vernietigingskampen Majdanek 
(bij Lublin) en Sobibor gepland. Het ver-
nietigingskamp Sobibor ligt op de grens 
met Wit-Rusland en Oekraïne in een zeer 
dun bevolkt gebied. In 1943 zijn vanuit 
Kamp Westerbork 19 transporten ge-
weest naar Sobibor. Ruim 34.000 Neder-
landse joden werden in 1943 vergast in 
dit verschrikkelijke kamp. Slechts 18 van 
hen wisten deze hel te overleven. Twee van 
hen waren Jules Schelvis (1921-2016) 
en Selma Engel-Wijnberg (1922-2018).

Ieder jaar wordt op 14 oktober (de dag 
waarop in 1943 in het kamp een op-
stand uitbrak) in het vernietigingskamp 
Sobibor een herdenking gehouden. 

Geschiedenisdocent Willem van Norel is 
sinds 2013 delegatieleider van de Ne-
derlandse groep scholieren. Naast stu-
denten uit Elburg, Ede en Doetinchem 
nemen ieder jaar ook vier scholieren uit 
Bergen op Zoom (namens de Stichting 
Sobibor) deel aan deze jongerenreis.

Op woensdag 6 februari zullen Mayke 
Kamphuis, Kevin van Norel, Emma Lok-
horst en Judy Montizaan een lezing ver-
zorgen over de Sobiborreis van oktober 
2018. Deze lezing zal worden ingeleid 
door Willem van Norel. Ter ondersteu-
ning van deze lezing zullen indrukwek-
kende beelden worden vertoond.   

Deze avond begint om 19.30 uur in het 
Gruithuis. Er is plaats voor maximaal 
50 mensen. Vol is vol.  

Plaats: Gruithuis 
Datum: woensdag 6 februari 
Aanvang: 19.30 uur 

De lezing die de oudheidkundige vereniging 
Arent thoe Boecop op woensdagavond 31 
oktober organiseerde in ‘t Huiken in El-
burg is druk bezocht. Ongeveer 250 bezoe-
kers, waaronder 90 HAVO-4 leerlingen van 
het Nuborgh College Lambert Franckens, 
luisterden met grote interesse naar het 
verhaal over de bekende stakingen, die er 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Neder-
land hebben plaatsgevonden.

Ad van Liempt begon zijn lezing met het 
niet zo bekende verhaal over de Anjerrevo-
lutie van 29 juni 1940. Op de verjaardag 
van prins Bernhard (Nederland was op dat 
moment ongeveer zes weken bezet) uitte 
de Nederlandse bevolking op vrij grote 
schaal haar afkeer van de nazi’s door de-
monstratief een witte anjer (of in sommige 
streken een oranje Afrikaantje) op de 
kleding te dragen. Daarmee werd de band 
tussen het Nederlandse volk en het Huis 
van Oranje duidelijk gedemonstreerd.

Na deze introductie ging Ad Van Liempt 
uitgebreid in op de drie bekende stakingen 
tijdens de oorlog.

De eerste keer dat arbeiders massaal het 
werk neerlegden, was de Februaristaking 
van eind februari 1941. Het was vooral 
een protest tegen het oppakken van 425 
jonge, joodse Amsterdammers in een peri-
ode dat de maatschappelijke onrust in de 
hoofdstad snel groeide. De staking werd 
hard neergeslagen. Van de 425 mannen 
overleefde uiteindelijk slechts één persoon 
de verschrikkingen van het concentratie-
kamp Mauthausen.

Ruim twee jaar later (eind april, begin mei 
1943) brak de april-meistaking uit. Aan-
leiding was het besluit van de bezetter om 
honderdduizenden Nederlandse mannen, 
die in 1940 gedemobiliseerd waren, terug 
te roepen in krijgsgevangenschap om ze 
in Duitsland te werk te stellen. De staking 
was massaal en bestreek het hele land, 
behalve de grote steden in het westen. Het 
antwoord van de bezetter was meedogen-
loos, er vielen ongeveer 175 doden onder 
stakers en omstanders.

In september 1944 brak de spoorwegsta-
king uit. Hiertoe werd opgeroepen door 

de Nederlandse regering in Londen, toen 
de geallieerden de operatie Market Gar-
den inzetten. Het was de bedoeling dat de 
staking ertoe zou bijdragen dat de oorlog 
snel afgelopen zou zijn, maar dat was niet 
het geval. De treinen hebben acht maanden 
niet gereden.

Aan het eind van zijn lezing vatte Ad van 
Liempt de betekenis van de drie stakingen 
nog samen. Op een duidelijke manier zette 
hij de overeenkomsten en verschillen van 
die drie stakingen nog eens op een rijtje.

Na de pauze was er nog gelegenheid tot 
het stellen van vragen. Judy Montizaan 
(leerling uit HAVO-5) vroeg Ad van 
Liempt onder andere over zijn onderzoek 
naar kampcommandant Albert Gemmeker, 
die tijdens de oorlog de baas was in Kamp 
Westerbork. In mei 2019 zal een nieuw 
boek van Ad van Liempt over dit onder-
zoek worden gepresenteerd.

Tijdens de pauze en na afloop signeerde Ad 
van Liempt zijn boeken voor de geïnteres-
seerde bezoekers.

Lezing Ad van Liempt 
druk bezocht

Toneel-
avond 
in buurtgebouw 
Oostendorp 
vrijdag 22 maart 
2019 
Tot enkele jaren geleden organiseer-

de Arent thoe Boecop jaarlijks een 

dialectavond in het Buurtgebouw 

te Oostendorp. Enige tijd geleden 

kwamen er verzoeken binnen om 

opnieuw aandacht te besteden aan 

het Noord-Veluwse dialect. De maand 

maart is de maand waarin de dialec-

ten in de schijnwerpers staan.  

 

De Evenementencommissie Oosten-

dorp organiseert op vrijdag 22 maart 

een toneelavond in het Buurtgebouw. 

De toneelvereniging Zalk brengt die 

avond het blijspel Watervrees op de 

planken. In dit toneelstuk wordt gro-

tendeels in het dialect gesproken.

Plaats:  
Buurtgebouw Oostendorp 

Datum:  
vrijdag 22 maart 2019 
 
Aanvang: 19.30 uur 
 
De entree bedraagt bij reser-
vering vooraf € 6,- (via: info@
evenementen-oostendorp.nl)

 ‘s avonds aan de zaal € 7,-.  

Arent thoe Boecop wil deze 
avond van harte aanbevelen!



De buitenland excursie van Arent thoe Boecop begint inmiddels een 
jaarlijks terugkerende traditie te worden. Na twee keer in Ieper te zijn 
geweest, ging nu de reis naar Duitsland.
De touringcar met 43 deelnemers vertrok zaterdag 17 november in 
alle vroegte vanuit Elburg richting Essen. 
Daar stond een bezoek op het programma aan het Unesco Werelderf-
goed Zollverein, de oude mijnen van het Ruhrgebied. Onder leiding 
van Nederlandstalige en Duitstalige gidsen werden de bezoekers 
rondgeleid door de oude gebouwen van de mijnen. In deze gebouwen 
maakten ze kennis met het harde leven van de mijnwerker. Een aantal 
mensen koos voor een bezoek aan het Ruhrmuseum, dat ontworpen is 
door de Nederlandse architect Rem Koolhaas.
Een van de hoogtepunten was het bezoek aan het hoogste gebouw van 
het 100 ha grote terrein.  Het uitzicht over het Ruhrgebied was adem-
benemend. Het prachtige weer van die dag hielp daaraan zeker mee. 
Na de excursie hadden de deelnemers de gelegenheid om zelf het 
terrein te verkennen. 
Rond half twee vertrok de bus richting de historische stad Xanten. 

Daar bezocht de groep het groot-
ste archeologische museum van 
Duitsland. 
De rondleiding begon op de begane 
grond en werd dan met behulp van 
een systeem van platformen en 
niveaus in de vrije ruimte voort-
gezet. De kelder bood een blik op 
de Romeinse fundering die over 
een lengte van 70 meter vijf meter 
hoog is. 
Na de rondleiding zette de bus de 
deelnemers af in de historische 
binnenstad waar gelegenheid was 
om zelf nog even rond te wandelen. 
Om 19.00 uur ging de bus huis-
waarts.

Lezing
Elburg als centrum 
van een Nederlandse 
burgeroorlog (1786) 
dinsdag 16 april 2019 

Als je een boek over de Nederlandse ge-
schiedenis van de 18de eeuw openslaat, 
kom je altijd een passage tegen over de 
bezetting van Elburg en Hattem door 
stadhouder Willem V in september 1786. 
Twee recalcitrante stadjes in de roerige 
Patriottentijd, die opkwamen voor hun 
‘olde burgerrechten’. 

Maar wat waren die 
burgerrechten eigen-
lijk? Waar streden die 
zogenaamde patriotten 
voor, en wat gebeurde 
er precies in Elburg? 
Overal in de Republiek 
braken in deze periode 
opstanden uit, er was 
zelfs sprake van een 
dreigende burgeroor-
log. Waarom koos Wil-
lem V ervoor om juist 
Elburg en Hattem 
militair te bezetten, en 
niet bijvoorbeeld pa-
triotse bolwerken als 
Utrecht of Zwolle? 

Historicus Wilma 
Seijbel onderzocht 
deze roerige periode 
in de geschiedenis van 
Elburg en kreeg des-
tijds toestemming van 
koningin Beatrix om 
de persoonlijke archie-
ven van stadhouder 
Willem V in te zien in 
het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. 
Hier vond zij persoonlijke correspon-
dentie van Willem V met andere edelen 
over Elburg, maar ook brieven van een 
bijzonder fanatieke aanhanger van de 
prins, een burger van Elburg, die in de 
magistraat terechtkwam, maar door de 
lokale bevolking werd gehaat. 

En dan de Elburgse burgemeester Rau-
wenhoff: hij speelde een cruciale rol in de 
hele strijd en is eigenlijk de held van ons 
verhaal. Wie was hij? Wat dreef hem? 
Waarom werd hij ter dood veroordeeld? 

Het onderzoek levert een boeiend inkijk-
je op in de tijd en denkwereld van onze 
voorouders, die aan het begin stonden van 
wat wij nu heel normaal vinden: algemeen 
kiesrecht, openbaarheid van bestuur, een 
onafhankelijke rechtspraak.  

De lezing zal gehouden worden in het 
oude stadhuis van Elburg, waar het spec-
taculaire verhaal zich meer dan 200 jaar 
geleden afspeelde. Dat de herinnering aan 
Rauwenhoff nog steeds tastbaar in het 
gebouw aanwezig is, zal aan het eind van 
de lezing duidelijk worden. 

Op de foto: burgemeester Jan Hendrik 
Rauwenhoff, de leider van de patriotten 
van Elburg. 
 
Datum: 16 april
Aanvang 19.30 uur
Locatie: Nationaal 
Orgelmuseum, 
Van Kinsbergenstraat 5 
Elburg

Indrukwekkende reis 
naar het Ruhrgebied

98

De werkgroep Publicaties is momenteel druk bezig 
met de voorbereiding van een uitgave over de Elbur-
ger tuinders en groentehandelaren. Er zijn in de afge-
lopen jaren diverse interviews gehouden met tuin-
ders, groentehandelaren en andere betrokkenen. De 
tuinders en de groentehandelaren vormden voorheen 
een belangrijke beroepsgroep in de Elburger samen-
leving. Daarom wil Arent thoe Boecop hen in 2019 
in de schijnwerpers zetten, en komt er in de loop van 
het jaar een prachtige publicatie over de Elburger 
tuinders en groentehandelaren. 

Uiteraard wordt deze uitgave voorzien van foto’s. 
Inmiddels heeft de werkgroep een groot aantal foto’s 
verzameld, maar is nog op zoek naar meer fotomate-
riaal. Dat mogen portretfoto’s zijn, maar ook straat-
foto’s of foto’s die in het buitengebied van Elburg 
zijn gemaakt. Naast fotomateriaal zijn ook brieven, 
certificaten, rekeningen, verhalen of documenten met 
betrekking tot de tuinders en de groentehandelaren 
welkom. 

Wanneer u foto’s en andere genoemde zaken heeft, 
zou u ons daarmee enorm voorthelpen. Wij scannen 
de foto’s en bezorgen het materiaal binnen enkele 
dagen weer bij u terug.

Oproep 
fotomateriaal Tuinders van Elburg

U kunt contact opnemen met Willem van Norel,  
Kreengoedweg 41 A te Elburg  
Telefoon: 0525-684595 
E-mailadres: wnorel@nuborgh.nl 



Datum: zaterdag 11 mei 2019 
Vertrek: 08.30 uur
Vanaf: Het Schootsveld Elburg 
Kosten: € 35,- 

Op zaterdag 11 mei organiseren we 
een excursie naar Kamp Westerbork. 
Gewoonlijk hebben we begin mei een 
wandeltocht op ons programma staan. 
Dit jaar combineren we de wandeltocht 
met een bezoek aan het voormalige 
Kamp Westerbork. De tocht vanaf het 
museum naar het kamp is ongeveer vier 
kilometer. Dit jaar is het echter voor de 
niet-wandelaars mogelijk om dit gedeel-

te per pendelbus af te leggen. Ook de 
terugtocht in het kamp kan eventueel 
per bus worden gedaan. De rondleiding 
duurt ongeveer een uur. 

In het voormalige Kamp Westerbork 
zullen twee deskundige gidsen ons 
rondleiden. Bijzonder is dat de bekende 
televisieregisseur, programmamaker en 

Wandelen  
in kamp Westerbork
zaterdag 11 mei 2019

schrijver van diverse oorlogsboeken, Ad 
van Liempt, deze morgen een lezing zal 
verzorgen over kampcommandant Albert 
Gemmeker. Zijn boek over Gemmeker 
is een paar dagen daarvoor verschenen. 
Arent thoe Boecop beleeft dus deze mor-
gen een primeur!  
 
We willen deze morgen om 8.30 uur per 
bus vertrekken vanaf Het Schootsveld. De 
kosten bedragen € 35,- per persoon. Er 
kunnen maximaal 50 mensen mee. Aan-
melden en betalen kan vanaf 1 april per 
e-mail via Sake Santema (s.santema@
kpnmail.nl). Het bedrag kan worden over-
gemaakt op: NL03RABO0129217484. 

Voor verdere inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Willem van Norel  
(0525-684595).

Even zat het bestuur met de handen in 
het haar.
De aanmeldingen voor de jaarlijkse Sfeer-
wandeling op 18 december stroomden 
binnen. Met meer dan 200 deelnemers 
moest er een extra locatie bijgezocht 
worden, en dat werd het eigen gebouw: 
het Gruithuis.

Thema van de avond was ‘Kroegen en 
Logementen’. De deelnemers werden on-
derverdeeld in 5 groepen en brachten een 
bezoek aan: 
 Restaurant Aan de Gracht 
 Restaurant Lucca 
 Café De Haven 
 Restaurant ’t Olde Regthuys 
 Het Gruithuis

Bij Aan de Gracht vertelde Gerrit-Jan Vos 
over de daar gevestigde bierbrouwerij.

Willem van Norel was aanwezig bij Luc-
ca en verzorgde een presentatie over het 
havengebied.

De geschiedenis van Café De Haven is 
nauw verbonden met die van de Elburger 
Sportclub. De lezing hierover werd ge-
daan door Gert van Norel.

Kees van de Streek deed de presentatie 
in ’t Olde Regthuys. Hier was het thema 
Rechtspraak in Elburg.

De deelnemers konden even uitrusten in 
het Gruithuis. Daar werd de eerste kleu-
renfilm over Elburg vertoond. In deze 

Recordaantal deelnemers 
aan de sfeerwandeling

film, uit 1956, maakten de bejaarden een 
uitstapje naar onder andere het Openlucht-
museum en Schiphol.

Aan het eind van de avond kregen de deel-
nemers een kop warme chocolademelk 
aangeboden bij restaurant Aan de Gracht.
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In juni werd het idee tijdens een bestuurs-
vergadering geopperd, in december werd 
het resultaat in stapels dozen afgeleverd: 
het ‘Weetjes kwartet’ van Visafslag El-
burg. Dit educatieve kwartetspel voor 
basisschoolleerlingen was al enige tijd 
een wens van het bestuur van Museum 
Visafslag Elburg.

Voorzitter Jacob Boersma vertelt: “De 
Visafslag ontvangt ieder jaar alle basis-
schoolleerlingen uit groep 7, die via de 
onderwijsleerlijn kennismaken met oude 
ambachten in hun woonplaats. Museum 
Elburg, de Touwbaan, de Smederij, de 
Botterwerf doen ook met die leerlijn mee. 
Aan het einde van een klassenbezoek op 
de locatie krijgen de leerlingen dan vaak 
een aardigheidje mee, maar tot nu toe 
had de Visafslag niets om aan de kinde-
ren mee te geven.”

Bedenker Annet Land vult aan: “Met de 
komst van dit kwartetspel is dat nu ver-
leden tijd, want in plaats van een boekje 
met info en uitleg over de betekenis van 
voorwerpen uit ons kleine museum, is er 
nu een ‘Weetjes kwartet’, waarmee spe-
lenderwijs kennis verkregen wordt over de 
Elburger visserij.”

Nu het kwartetspel gezien mag worden, 
stond er 11 januari een groot artikel in 
de Stentor en werd er een QR-code ge-
lanceerd, die naar een aardige video over 
het kwartetspel leidt. Dit royale artikel 
was een mooie opmaat van een feestelijke 
dag, die ’s middags een officieel tintje 
kreeg. In het bijzijn van burgemeester 
Jan Nathan Rozendaal en de jeugdbur-
gemeester Evy van Olst, werd het kwar-
tetspel in ontvangst genomen door drie 
kinderen: Julian en Lieke van Norel, en 
Hidde van de Streek.

Daarnaast werd ook de 88-jarige Luurt 
Schuijn (88), die voor deze gelegenheid 
speciaal naar de Visafslag was gebracht 
en in het verleden veel heeft betekend 
voor de Visafslag, benoemd tot erevoor-
zitter voor het leven.

Na alle plechtigheden in de Visafslag 
werd de gezelligheid verplaatst naar een 

warm Gruithuis, waar genodigden 
elkaar konden bijpraten onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Tot slot mag niet onvermeld blijven 
dat Lusine Grigoryan van Studio 
LUSIN (www.lusin.nl) ook aanwe-
zig was. Zij heeft het kwartetspel 
ontworpen en laten drukken. Alle 
authentieke attributen uit het 
kwartetspel heeft zij in de Visaf-
slag gefotografeerd.

Na de lancering van het kwartet-
spel werd via Facebook al meteen 
de vraag gesteld waar het kwar-
tetspel verkrijgbaar is. Intussen 
is bekend deze te koop zijn bij de 
VVV bij Museum Elburg aan de 
Jufferenstraat en bij De Elburger 
Boekhandel aan de Vischpoort-
straat. 

Visafslag Elburg zet visserijverleden 
op de kaart Foto's door Hanneke Klijnstra
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Op vrijdagmiddag 11 januari 2019 presenteerde het bestuur 
van de Visafslag vol trots het kwartetspel. Maar tijdens 
dezelfde bijeenkomst vond nog een bijzondere gebeurtenis 
plaats. Oud-voorzitter Luurt Schuijn werd tot zijn grote ver-
rassing benoemd tot erevoorzitter van de Visafslag. Luurt was 
in de periode 1997-2010 voorzitter van het bestuur van de 
Visafslag. Hij verrichte daarnaast allerlei hand en spandien-
sten en was tijdens de Botterdagen veilingmeester. 

Luurt Schuijn staat bekend als een rasechte Elburger met 
grote interesse in de geschiedenis van zijn geliefde stadje. Hij 
is een vrolijk en positief mens, die nog steeds meeleeft met 
het wel en wee van de Visafslag, hoewel zijn fysieke gesteld-
heid te wensen over laat. Formeel maakt Luurt nog altijd deel 
uit van het bestuur. 

De aanwezigheid van de 88-jarige Luurt Schuijn bij de pre-
sentatie van het kwartetspel maakte de middag voor het 
bestuur van de Visafslag en alle aanwezigen extra feeste-
lijk. Luurt Schuijn ontving uit handen van voorzitter Jacob 
Boersma een ingelijst certificaat en een pakketje van de We-
reldwinkel.    

Luurt Schuijn benoemd 
tot erevoorzitter
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Op 11 januari – dezelfde dag dat het 
kwartetspel van de Visafslag werd gepre-
senteerd – werd de jaarlijkse suppooste-
navond, net als alle voorgaande jaren, in 
het Gruithuis gehouden.

Na de ontvangst rond 19.30 uur, met 
koffie en gebak, opende Willem van 
Norel (secretaris van de Visafslag) de 
avond met een warm welkom, een korte 
toespraak en een toelichting op het jaar-
verslag. Annet Land kreeg vervolgens het 
woord en toonde een informatieve power-
pointpresentatie, waarin ze aan de hand 
van de website die zij samen met haar 
dochter Pauline beheert (www.visafslag- 
elburg.nl) de hoogtepunten toelichtte uit 
het afgelopen jaar.

Voordat de avond meer informeel werd, 
nam Willem van Norel het stokje nog 

eenmaal over en vertelde aan de hand van 
fotomateriaal van Nanne van de Poll over 
de geschiedenis van wijlen burgemeester 
Van de Poll. Ondanks de herhaling vonden 
de aanwezigen de unieke fotocollectie 
de moeite waard. Het verval van Elburg 
werd door deze burgemeester na de Twee-
de Wereldoorlog zodanig opgelost dat 
Elburg nu is zoals zij is: authentiek en 
helemaal teruggerestaureerd. 

Na zoveel informatie smaakt alles beter, 
zo ook de ‘pikballen van Straatman’ die 
door Wim van Triest waren geregeld om 
het informele gedeelte van de avond mee 
in te luiden. Het aardige van zo’n infor-
meel deel van de avond is, dat je nog wel-
eens iets opvangt. Zo was het mooi om te 
vernemen dat de suppoostenavond door 
velen als waardevol wordt beschouwd. 
Zieke suppoosten die weinig meer kunnen, 

Suppoostenavond is 
waardevol

maar wel alles op alles zetten om toch 
zo’n avond bij te wonen, is zo’n signaal dat 
aangeeft dat we niet zomaar een clubje 
zijn.

Elkaar ontmoeten in een ongedwongen 
sfeer, het delen van de verhalen van vroe-
ger en een luisterend oor hebben zijn 
allemaal ingrediënten van een geslaagde 
avond. ‘Wat gebeurt er veel achter de 
schermen’, zo werd er geconstateerd. 

Onze wens is dan ook dat alle betrokken 
vrijwilligers van de Visafslag het komende 
seizoen goed kunnen schakelen bij alles 
wat op hen af gaat komen. Want ook al 
staat een suppoostenavond vaak in het 
teken van terugblikken, deze keer werd ook 
vooruit gekeken. Sinds 10 januari j.l. is 
de Visafslag namelijk officieel aanbieder 
van vrijwilligerswerk voor maatschappe-
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Fietstocht 
met een historisch 
thema 
zaterdag 1 juni 2019

Op zaterdag 1 juni hopen we weer te gaan 

fietsen. Ieder jaar is er een historisch 

thema aan dit evenement verbonden. Dit 

keer zal de fietstocht in het teken staan 

van de geschiedenis van de Tweede We-

reldoorlog. Onze gids zal op enkele plek-

ken een korte uitleg verzorgen. We willen 

om 9.00 uur vertrekken vanuit de Krom-

mesteeg. Er zal onderweg voor koffie/

thee en wat lekkers worden gezorgd. 

De route blijft nog even een geheim. De 

tocht is ongeveer 40 kilometer.

Opgave vooraf is niet noodzakelijk. Bij 

slechte weersomstandigheden gaat de 

tocht niet door. Voor nadere inlichtingen 

kunt u eventueel contact opnemen met 

Willem van Norel (0525-684595). 

  

lijke stage (MaS) voor scholieren (12-17 
jaar). De ‘vacature’ die de Visafslag op 
www.mas4you.nl heeft geplaatst, is die van 
gastheer/gastvrouw. Het is de bedoeling dat 
scholieren (één per middag tijdens de zomer-
vakantie) samen met een suppoost in Muse-
um Visafslag aan de slag gaan en toeristen/
bezoekers ontvangen die graag willen horen 
en zien van het visserijverleden van Elburg.

Dat we scholieren de kans geven om in de 
Visafslag hun uren te kunnen maken voor de 
MaS, heeft alles te maken met de vergrijzing 
van ons suppoostenteam. Ziekte en overlij-
den zorgen voor krimp aan de top, terwijl er 
geen aanwas van onderaf is. Het is dan ook 
wijs om de MaS als kans aan te grijpen in de 
hoop het ledenbestand te verjongen. Vooral 
de stagelopers die eventueel ‘blijven hangen’, 
zouden potentiële aanwinsten zijn. 




