
NAAR ELBURG

Ken je dat schoolreisjesgevoel? Op woensdag 22 had ik het weer, na vele, vele jaren.  
Ik zit op de fiets om 9.10 uur, op weg naar de Regentessekerk. De Groene Hoed heeft dit 
uitje georganiseerd en ik had mij opgegeven. Zou het leuk worden? Wie gaan er eigenlijk 
mee? Ik hoop wel dat ik straks in de bus naast een gezellig iemand zit. Nou ja, een 
onbekende leren kennen dat is ook leuk. Laat je verrassen, joh! En wat heeft Elburg te 
bieden? Stelt het überhaupt wat voor? Ja, dan had je naar het Elburgcafé moeten gaan; maar toen kon ik niet.

Ik parkeer mijn fiets aan de zijkant van de kerk. Ah, gelukkig, ik zie een aantal bekenden. De bekende joligheid 
van het elkaar weerzien in een nieuwe situatie, uitbundige begroetingen. Goh, jij ook? Ja natuurlijk. Jij toch ook.

Ongeveer op de afgesproken tijd rijdt de bus weg, op weg naar Elburg. Ik ben benieuwd welke route de 
chauffeur kiest. Theo van Driel pakt de microfoon en heet ons welkom. Hij legt het programma uit. Na het 
uitstappen gaan we lopen naar Café Restaurant De Haas, alwaar we koffie en lekker gebak krijgen. Dan lopen 
we naar de Sjoel, de voormalige synagoge en nu museumpje over het Joodse leven in Elburg. Daarna gaan we 
wandelen naar de Jachthaven, waar we scheep gaan op een rondvaartboot; daar zullen we een lunch aangeboden 
krijgen. Wie wil, kan meewandelen met de stadsgids; dan krijgen we een duidelijke uitleg over Elburg. Tenslotte 
nog een afsluitende kop thee met een koek bij De Haas, en dan weer terug over de Veluwe, naar Apeldoorn.

Ik ga hier een paar dingen bespreken. Interessant vind ik dat Elburg in 1392 op de tekentafel is ontstaan en 
vervolgens binnen enkele decennia gebouwd, als een volmaakte rechthoek van 
250 bij 350 meter. De straten staan loodrecht op mekaar, behalve de 
Krommesteeg die een bochtje heeft omdat die langs een bestaand huis loopt. 
Het huis staat ook scheef ten opzichte van het rechte stratenplan. Aan de 
buitenkant is een stadsmuur en een gracht. Er zijn vier stadspoorten. En er is 
een haven aan de voormalige Zuiderzee. 
Wat een diepe indruk maakt op mij, en ook op anderen, is wat we te zien en te 
horen krijgen over het Joodse leven in dit kleine stadje. Later vertelt de gids 
Willem van Norel hier ook over, met name over de solidariteit van de 
Christelijke Elburgers met hun Joodse stadgenoten tijdens de Duitse bezetting. 
De paar NSB-ers hier hebben het niet gewaagd de enkele Joodse onderduikers 
aan te geven; het was hun te verstaan gegeven dat ze dat niet zouden overleven. 
Ik wil hier het korte levensverhaal van Roosje Vecht (1881-1915) vertellen. Zij 
was het oudste kind van de veehandelaar Mozes en Diena van Hamberg. De 
familie verhuist in 1903 naar Amsterdam. Roosje volgt een medische opleiding 

en wordt verpleegster. Ze krijgt van haar ouders geen toestemming om te trouwen met die Christelijke jongen 
van wie zij houdt. Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldt Roosje zich als vrijwilligster aan het 
front in West-Vlaanderen. Op 23 januari wordt zij getroffen door een Duitse granaat; nog diezelfde dag bezwijkt 
Roosje aan haar verwondingen. De volgende dag wordt ze met militaire eer begraven in Adinkerke. In 1920 
wordt haar stoffelijk overschot herbegraven op de Joodse begraafplaats in Muiderberg. Roosje Vecht is één van 
de weinige Nederlandse slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog als vrijwilligster aan het loopgravenfront 
is gestorven. 
Een aangrijpend verhaal van moed en opoffering. 
We bezoeken de Feithenhof, een hofje, zoals we dat kennen in bijvoorbeeld Haarlem en Groningen: een 
gefortuneerde familie besluit geld en grond ter beschikking te stellen voor het bouwen van een bejaardentehuis 
avant la lettre. Om er te mogen wonen, moest je wel lid zijn van de Gereformeerde kerk. 

De sfeer tijdens deze excursie van de Groene Hoed is bijzonder genoeglijk; er is 
volop gelegenheid om met mensen te praten die je nog niet zo goed kent. Op deze 
manier groeien we wel naar elkaar toe als verschillende geloofsgemeenschappen. 
Die anderen zijn niet echt volslagen vreemden meer. Ze blijken gewone, aardige 
mensen te zijn! Voor herhaling vatbaar. Deze traditie mag zeker voortgezet worden. 
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