Jaargang 11, nr.2

maart 2014

Mededelingen

Eij ‘t ook ‘eurd ?
Laatste nieuws !
We hebben een nieuwe website.
En…
Onze lezing van april
wordt door een zuiderbuur verzorgd.
En ook …
We op 24 mei een
excursie hebben georganiseerd.
En ook …
Tijdens Sail Kampen
is er op de zaterdag
een concours voor
stadsomroepers.

INLEIDING
Zoals gebruikelijk bevat deze laatste ‘Mededelingen’ voor de zomer
weer de jaarstukken voor de ledenvergadering.
Naast informatie over de lezing van april treft u ook informatie over de
geplande excursie op zaterdag 24 mei aan. Deze keer is het de bedoeling om een bezoek te brengen aan het museum oude ambachten in
Terschuur. Verderop leest u hier meer over.
Onze voorzitter kampt nog steeds met gezondheidsproblemen. Het herstel vergt meer tijd dan gedacht. Binnen het bestuur hebben we de taken verder verdeelt en onze 2e voorzitter zal de belangrijkste voorzitterstaken tot aan het einde van dit jaar overnemen.
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A G E N D A

8 april 2014
lezing
10 april 2014
werkgroep archeologie
17 april 2014
huiskamerbijeenkomst
24 april 2014
werkgroep archeologie
24 mei 2014
excursie

Dinsdag 8 april 2014: Jean Dewaerheid; Het mysterie van
de houten bommen.
Dhr. Jean Dewaerheid komt deze
avond speciaal uit Machelen
(België) om ons over het mysterie
van de houten bommen te vertellen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
hadden de Duitsers, om de
Geallieerden te misleiden, op veel
plekken in Europa “Attrappen”
aangelegd. Deze nepvliegvelden
werden soms voorzien van ‘valse’
startbanen en ‘valse’ gebouwen,
maar altijd met houten vliegtuigen.
Om de vijand belachelijk te maken,
bombardeerden (meestal) Engelse
vliegtuigen deze nepvliegvelden met
… houten bommen. ‘Wood for Wood’
of ‘Hout voor hout’ was de toenmalige boodschap.
70 jaar later wordt de zaak van de houten bommen door sommigen
bestempeld als een indianenverhaal. Maar waar ligt de waarheid?
Blijven de houten bommen een hardnekkige volkslegende of
worden ze historische werkelijkheid?
In een uitgebreide Powerpoint-presentatie vertelt Jean Dewaerheid
over het gebruik van houten bommen als ook over de gebruikte
camouflagetechnieken tijdens WO II.
Over het onderwerp is een boek (in het Frans) verschenen (250 blz),
wat door Jean Dewaerheid in het Nederlands is vertaald; de prijs
bedraagt € 20,- Als het goed is zal Dhr. Dewaerheid er een aantal
meenemen. Het boek kan worden gesigneerd.
Locatie : Regenboog, Broederweg 32 te Kampen. Aanvang : 20.00
uur. Toegang : leden gratis, niet-leden 2,00 euro.

Huiskamerbijeenkomst
De informele huiskamerbijeenkomsten worden door een vast aantal leden bezocht. Op deze wijze proberen we onderlinge contacten, onderzoeksvragen, etc. te stimuleren. Wellicht kan het een begin zijn
voor een boeiend onderzoek, maar misschien vindt u het juist wel leuk om anderen te helpen.
Kortom, genoeg om eens te komen, te kijken, te onderzoeken en wellicht ook zelf weer informatie
door te geven aan belangstellenden. Als u ideeën heeft over een ander invulling of frequentie van deze bijeenkomsten laat ons dat dan weten.
Nieuwe ideeën over een invulling van deze avonden zijn ook van harte welkom.
Trouwens op deze avonden kunt u ook onderzoek doen in de bronnen die we ondertussen digitaal op
de aanwezige PC’s beschikbaar hebben.
De data kunt u vinden in de agenda. De “huiskamerbijeenkomsten” worden gehouden in onze verenigingsruimte aan de Vloeddijk 1 (ingang Vloeddijk) te Kampen. De aanvang is om 19.30 uur.
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Zaterdag 24 mei: excursie naar museum ‘Oude ambachten’
24 mei is het weer zover, onze jaarlijkse excursie.
Dit jaar gaat het uitstapje naar Terschuur, bij Barneveld. Hier bevindt
zich het "Oude Ambachten en Speelgoedmuseum", waar een ieder van
ons herinneringen op kan halen aan
de voorwerpen, spelletjes en beroepen uit onze jeugd.
"Wanneer men door de deuren van
het museum binnen stapt, komt
men als het ware honderd jaar terug in de tijd".
En het leuke is dat we overal aan
mogen zitten!
Ook voor mensen die slecht ter
been zijn is het museum speciaal
ingericht.
Meer informatie is te vinden op
www.ambachtenmuseum.nl

Programma:
09.30 uur:
10.30 uur:
11.00 uur:
12.30 uur:
14.00 uur:
15.30 uur:
16.00-16.30 uur:
17.15 uur:

Vertrek uit Kampen, we proberen eigen vervoer te regelen.
Aankomst Terschuur met koffie en gebak.
Eerste rondgang door het museum.
Lunch.
Tweede rondgang door het museum.
Afsluitend drankje.
Vertrek naar Kampen.
Aankomst Kampen.

De bedoeling is dat we met eigen auto’s gaan carpoolen.
De kosten voor deze super gezellige dag is 30,- euro p.p. Dit is inclusief onkostenvergoeding voor diegenen de chauffeurs.
Bent u nieuwsgierig geworden, geef u dan snel op. Geeft u ook aan of u wilt rijden ?
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Agenda ledenvergadering 8 april 2014, aanvang 19.15 uur
1.
Opening
2.
Verslag ledenvergadering 10 december 2013
3.
Jaarverslag 2013 secretaris
4.
Financieel verslag 2013 van de penningmeester (ligt vanaf 30 minuten voor aanvang van de
vergadering ter inzage en kan ook opgevraagd worden via e-mail: penning@hvjanvanarkel.nl
5.
Verslag kascontrolecommissie
6.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7.
Rondvraag
8.
Sluiting

Verslag ledenvergadering op 10 december 2013.
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Verslag ledenvergadering 9 april 2013
Het verslag van de ledenvergadering van 9 april 2013 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3.

Begroting 2014
De begroting voor 2014 is opgesteld vanuit het beleidsplan van onze vereniging. Peilers hierbij is
ons historisch tijdschrift (bedoeld als van en voor onze leden), lezingen (waarbij we zoveel mogelijk
samenwerking zoeken met andere organisaties), het meeliften met het GAK (Gemeente Archief
Kampen) en de werkgroepen binnen de vereniging.
Gevraagd worden waar we samenwerking mee zoeken. Antwoord: in principe met iedere organisatie
waar we onze doelstellingen mee kunnen realiseren.
Gevraagd wordt of de toegang van 2 euro voor niet-leden verplicht is. Antwoord: op dit moment hanteren we op vrijwillige basis. Strikte controle vraagt extra tijd van bestuursleden.

4.

Bestuur
Het bestuur stelt de volgende leden als nieuw bestuursleden voor:
Hennie Brink te Grafhorst, met als taakgebied coördinatie
“kraome” en PR
• Theo Nieuwhuizen te Kampen, met als taakgebied (immaterieel)
erfgoed / erfgoedambassadeur
• Gerrit Samsen te Zalk, met als taakgebied coördinatie werkgroep
“heemkunde Zalk”
• Neeltje Wijshake—Emmerik te Kampen, met als taakgebied werkgroep "genealogie".
Deze leden worden unaniem tot bestuurslid gekozen.

5.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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Jaarverslag secretaris 2013
Er ligt al weer een jaar achter ons. Een jaar waarin bij onze vereniging weer het een en ander is gebeurd. De positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben zich ook in dit jaar voortgezet. Opnieuw is het ledenaantal toegenomen en de lezingen worden goed bezocht. Voor het eerst hebben
we met onze ‘kraome’ jaarmarkten bezocht.
Op 1 januari 2013 telde de vereniging 374 betalende leden. Dit aantal was op 31 december gestegen
tot 410.
historische avonden
Een van de kernactiviteiten van onze vereniging is natuurlijk de maandelijkselezing. Gewoontegetrouw zijn deze gehouden in het zalencentrum ‘De Regenboog’ aan de Broederweg 32 te Kampen.
In 2013 waren dit de volgende sprekers en onderwerpen:
15 januari Ab Goutbeek; kasteel en familie Van Rechteren.
12 februari Sam Hörchner; hoor je rollen van de donder? (WO-I in de Kamper pers).
12 maart Hans van Koningsbrugge; Van een oude en nieuwe hermitage. (M.b.t. Ruslandjaar)
9 april
Koen Alderliesten en Hans Bruin; de IJssellinie. (Inval mei’40 en Koude Oorlog).
8 oktober Anne Aalders; Kozakken in Nederland 1813 – 1814.
12 november Eelco Elzenga; een koninklijk drieluik. (Twee lezingen).
21 november Henk Verweij; begrafenisgebruiken.
10 december Rob Vermeulen; de steenbakindustrie in Nederland na 1850.
Om de leden in de kernen rondom Kampen eens tegemoet te komen met een lezing op ‘eigen erf’,
hebben we lezingen verzorgd in Zalk en IJsselmuiden:
11 oktober Zalk, verenigingsgebouw Flip Fluitenberg; de Vreugderrijkerwaard.
21 november IJsselmuiden, zaal ‘DeZaaier’; Henk Verweij (Begrafenisrituelen).
E x c u r s i e
Op 13 april is een excursie georganiseerd naar onze zusterverenigingen in Wijhe en Olst. Hierbij is tevens een bezoek gebracht aan de bunkers in de IJssellinie bij Olst.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Historische vereniging ‘Ólster Erfgoed’ hebben 40
leden van deze vereniging ons een tegenbezoek gebracht. Met Jan van Arkel als gastheer hebben we
een uitgebreid bezoek gebracht aan De Kamper Kogge en de Koggewerf. Na afloop van deze dag
(12 oktober) konden we tevreden mensen uitzwaaien.
W e r k g r o e p e n
De werkzaamheden, uitgevoerd door de diverse werkgroepen, zijn dit jaar wat meer in het daglicht
komen te staan.
De werkgroep “Kamper Taalkring” heeft het Kamper Dictee georganiseerd. Dit jaar met een competitie tussen vertegenwoordigers van de Stichting Kamper Kogge, de Stichting tot behoud van de Kamper Bottersen de Stichting roeisloep Kampen.
Onder leiding van ons lid en tevens stadsarcheoloog Alexander Jager heeft de werkgroep archeologie
(m.u.v. de zomermaanden) eens in de 2 weken een lesavond gehouden. De werkgroep omvat 10 leden die in wisselende aantallen deze avonden hebben bezocht. Er is kennis gemaakt met en opgedaan van de verschillende soorten aan archeologisch materiaal. (Aardewerk, ijzer, leer, glas, hout en
bot)..
In 2013 is de werkgroep genealogie van start gegaan. Als regel komt de werkgroep een keer per
maand bijeen. De werkgroep heeft 5 leden.Als een eerste project is de Joodse begraafplaats in IJsselmuiden opgepakt. De bedoeling is om de personen die op de grafstenen staan vermeld - naast genealogische gegevens en familie-onderzoek - ook de levensgeschiedenis van deze personen proberen te
achterhalen.
Door ons lid Ed Last is hard gewerkt om de bibliotheek van onze vereniging te ordenen en te registeren. Het einde van deze forse klus lijkt in zicht te komen. Voordeel is nu dat gericht gezocht kan worden in onze bibliotheek.
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Hoewel het niet direct als een werkgroep kan worden aangemerkt, wordt de maandelijkse huiskamerbijeenkomsten door een vaste groep leden bezocht. Als zodanig vervult deze bijeenkomst een functie
in het onderhouden en opdoen van contacten, het uitwisselen van informatie en ‘gewoon’ het beleven
van een stukje onderlinge gezelligheid. Hier wordt gebouwd aan de verenigingsband!
P u b l i c a t i e s
Het informatieblad “Mededelingen” is in 2013 vijf maal verschenen. Het historisch tijdschrift is vier
maal verschenen. De verschijning van vier maal per jaar is mogelijk g door een aantal sponsoren,
waarvan de logo’s achter in het tijdschrift zijn opgenomen. Daarnaast hebben we ons eerste boekwerkje, ‘Opskiefsels’, uitgegeven. In het Kamper dialect nog wel; geschreven door ons lid Ben Riesebos. We hebben er al heel wat exemplaren hiervan verkocht, wat de verenigingskas ten goede komt.
O v e r i g e a c t i v i t e i t e n
Onze vereniging heeft in 2013 deelgenomen aan de volgende activiteiten:
Een aantal leden heeft geparticipeerd in een projectgroep, die rondom de Dorpskerk de Open monumentendag in IJsselmuiden heeft verzorgd. Tijdens deze dag is depresentatie begrafenisgebruiken van Henk Verweij vertoond. Deze presentatie sloeg zo aan dat deze nog een een keer
is vertoond op de historische avond in IJsselmuiden (21 november).
In oktober hebben we samen met het Gemeentearchief Kampen weer de ‘Archievendag’ georganiseerd, waarbij we een aantal zusterverenigingen hebben uitgenodigd om ook aanwezig te zijn.
Op deze dag is ook het boekje ‘opskriefsels’ gepresenteerd en is het eerste exemplaar aangeboden aan de winnaar van het Groot Kamper dictee 2013, Jeane Klossterziel. In de week na
de archievendag zijn we in de verenigingslocatie een aantal middagen beschikbaar geweest
voor genealogische vragen.
We onderhouden contacten met zusterverenigingen in omliggende plaatsen. Met de meeste historische verenigingen in de omgeving hebben we een “ruilabonnement” van tijdschriften en proberen we de onderlinge activiteiten (bv. open dagen) te bezoeken. Door deze contacten worden ideeën opgedaan, die vruchtbaar zijn voor onze vereniging. Het dagelijks bestuur is aanwezig geweest bij het jaarlijkse regionale overleg van historische verenigingen van de NoordVeluwe’.
Als vereniging hebben we de vergaderingen van de vereniging “Erfgoedraad Kampen” bijgewoond,
dit ter behartiging van de gezamenlijke belangen van het Kamper cultuurhistorisch erfgoed. Zo
heeft onze vereniging o.a. bijgedragen aan input voor bijstelling van de gemeentelijke Cultuuren Erfgoednota, wat is afgerond met een gesprek met de wethouder van cultuur.
N.a.v. de start van de herdenking 200 jaar koninkrijk hebben we op 12 november – samen met
de ‘Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen’ een drieluik georganiseerd: ’s middags lezing
over de Koninklijke portretten in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum Kampen, een Koninklijke maaltijd bij restaurant de Bottermarck en ’s avonds een lezing over het ontstaan van
ons koninkrijk (zalencentrum De Hanzestad).
B e s t u u r
Door de vele werkzaamheden heeft het bestuur in 2013 wisselend vergaderd. Eind 2013 is het
bestuur uitgebreid met 4 nieuwe leden: Hennie Brink, Theo Nieuwenhuizen, Gerrit Samsen en
Neel Wijshake-Emmerik.
Naast kennismaking met andere gebruikers in de cultuurcluster ‘Van Heutszkazerne’, nu
‘Stadskazerne’ geheten, heeft onze voorzitter met het oog op samenwerking de visie van Jan
van Arkel moeten presenteren; deze is meer dan goed ontvangen. De Kick-off heeft op 4
maart plaats gevonden op de ‘Veerman van Kampen’.
Het dagelijks bestuur heeft als toekomstig gebruiker regelmatig vergaderd met de projectleider
gebruikers en zo nodig met de wethouder van cultuur. Omdat we als historische vereniging
nauw samenwerken met het Gemeentearchief Kampen stelt deze in de cluster ruimte voor
ons ter beschikking. Naast het reguliere – bijna maandelijkse- overleg met het gemeentear-
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Op 15 juni heeft een afvaardiging van het bestuur, op uitnodiging van de gemeente Kampen samen met vertegenwoordigers van Kamper verenigingen en bedrijfsleven, een bezoek gebracht
aan het Duitse Herford. Deze stad was voor 2013 belast met de organisatie van de jaarlijks
roulerende Hanzedagen. Op de terugkoppelingsavond (8 juni) in het stadhuis zijn de leermomenten, zowel positief als negatief, uitgewisseld. Dit met het oog op 2017, het jaar waarin
Kampen de organisatie van Hanzesteden voor zijn rekening mag nemen.
Rond het thema ‘Maritiem Erfgoed’ is op donderdag 7 november is een avond belegd, waarvoor
ook een afvaardiging van het bestuur van Jan van Arkel present was. De bijeenkomst heeft
plaats gevonden op initiatief van de gemeente Kampen en is geleid door het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel. Naast andere maritieme zaken is met name is gesproken over de expositiemogelijkheden van de nog te bergen IJsselkogge, een in te richten tentoonstelling over het
Hanzeverleden en de mogelijk hieraan te leveren bijdrage van onze vereniging.
Twee leden van het dagelijks bestuur hebben een aantal keren deelgenomen aan het zgn. MoMooverleg, (Modernisering Monumentenzorg) wat door de provincie Overijssel i.c.m. gemeente
Kampen is georganiseerd.
André Westendorp
(secretaris)

Open Monumentendag
Hoewel het nog ver weg lijkt kijken we toch al weer naar onze activiteiten voor na de zomer. Hiervan is
de eerste tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 13 september. Als historische vereniging
hebben we die dag de beschikking over de Broederpoort. U kunt dan een kijkje komen nemen in deze
bijzondere poort.
We zoeken nog leden die ons willen helpen om die dag voor onze vereniging tot een succes te maken.
Wie helpt ons die dag en/of wie heeft een idee wat we kunnen presenteren ?

Oproepen
We hebben de afgelopen periode weer enkele vragen ontvangen waarop u misschien een antwoord
weet.
Vraag 1 :
Een lid herinnert zich dat in de jaren 1970-1980 aan de Zalkerdijk (ongeveer 1 km vanaf de Zande)
rechts een boerderij lag met op het dak de naam ‘Nieuw-Jeruzalem’. Deze boerderij is later gesloopt
en vervangen door een nieuwe ‘woonboerderij’ met een tennisveld ernaast. De vraag is nu iemand
meer weet over de bewoners van de voormalige boerderij en waarom deze boerderij deze naam
droeg.
Vraag 2 :
Met enige regelmaat krijgen we vragen over scheepswerven te Kampen. Met name de historie van
deze werven, de eigenaren en ligging wordt ons vaak gevraagd. De scheepswerf ‘van Goor’ is de werf
waar het meest naar gevraagd wordt.
We zouden het fijn vinden als een of enkele leden eens een onderzoek naar de scheepswerven te
Kampen zouden willen beginnen. De verkregen kennis hiervan kan dan worden vastgelegd. Naast een
boeiend onderzoek en plezier kunnen dan ook anderen delen in de bijzondere historie van dit stukje
Kampen. Als vereniging kunnen we hierbij ook kennis en ervaring die binnen zusterverenigingen aanwezig is inschakelen. Onze contacten met de aan ons grenzende historische verenigingen is de laatste tijd geïntensiveerd. Neem voor verdere info contact op met onze secretaris.
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Historische vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel”

Contributie
Gewone leden € 18,50 per kalenderjaar. Jeugdleden tot 18 jaar € 5,00 per jaar.
Huisgenootleden (zonder exemplaar van het Historisch Tijdschrift) € 6,50 per jaar.
Postadressen € 22,50 per jaar.
Opzegging lidmaatschap voor 1 december.
Bankrelaties: ING: IBAN- nummer: NL32 INGB 0004 4598 92
SNS: IBAN- nummer: NL79 SNSB 0918 5282 08

Redactie Mededelingen
(tevens secretariaat)
André Westendorp
Ringmus 7
8271 HG IJsselmuiden
tel. 038-3319812
E-mail: info@hvjanvanarkel.nl
Tekst voor Mededelingen graag als Wordbestand en foto’s apart in jpg-formaat.

Bestuur:
Bestuur
voorzitter
Wout van Capelle, Lehmkuhlstraat 16, Kampen
secretaris
André Westendorp, Ringmus 7, IJsselmuiden
penningmeester John Wezenberg, de Bogaard 37, IJsselmuiden
leden
Gerda Heideveld, H. de Cockplein 4, Kampen
Jan van Lente, Korenbloem 12, IJsselmuiden
Johan Prins, Dorpsweg 3, Wilsum
Hennie Brink, Kerkstraat 30, Grafhorst
Theo Nieuwenhuizen, Bovennieuwstraat 125,
Kampen
Gerrit Samsen, Burg. van Vleutenstraat 9, Zalk

Nieuwe leden:
Na de vorige Mededelingen hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:
Mw. G. Geveke—de Groot te Medemblik
Dhr. K. Haar te Kampen
fam. W. Puttenstein te Kampen
Dhr. B. van ‘t Pad Bosch te Nijmegen

Betaling contributie 2014
Reeds een groot aantal leden hebben inmiddels de contributie voor het lopende jaar voldaan. Tekenend voor de betrokkenheid bij de vereniging heeft een aantal uwer dit geregeld middels een al dan
niet automatische overboeking aan het begin van het kalenderjaar.
Aan de leden met een bekend e-mailadres is eind februari een betalingsverzoek per e-mail uitgegaan.
Voor de overge leden is het betalingsverzoek gelijktijdig met de mededelingen van februari per post
bezorgd.
De leden die nog geen gehoor hebben gegeven aan het betalingsverzoek wordt verzocht de contributie voor het kalenderjaar 2014 nu ook zo spoedig mogelijk te voldoen.

