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Mededelingen

Eij ‘t ook ‘eurd ?

INLEIDING

Laatste nieuws !

De afgelopen maanden konden we weer kennis nemen van “Verborgen
Verleden” op de televisie. In deze serie wordt van een bekende Nederlander een beeld gegeven van een deel van hun voorgeslacht. Diverse onderwerpen komen hierbij aan de orde, waarbij met name ook veel historische achtergronden worden uitgelegd.
Ook met onze vereniging houden we ons bezig met “Verborgen Verleden”, maar dan op allerlei gebied binnen onze vereniging. We kunnen
hiervan kennis nemen tijdens onze lezingen en ons Historisch Tijdschrift.
Maar ook op onze maandelijkse huiskamerbijeenkomsten kunt ook veel
te weten komen. Diverse leden vertellen hier regelmatig over het verleden, wat voor menig toehoorder lange tijd verborgen is geweest. Of het
nu om de mistige middeleeuwen gaat, oud onbekend fotomateriaal of
verhalen over bijzondere personen, telkens staan we verbaasd hoeveel
er nog ontdekt wordt. Door aan verenigingsactiviteiten mee te doen kunt
u ook delen in deze ontdekkingen.
Neem nu de werkgroep genealogie. Onlangs ontdekten we dat een voorouder van onze voorzitter admiraal was ten tijde van Piet Hein en zelf
aan zijn zijde tegen de Spanjaarden heeft gevochten.
We kunnen eigenlijk onze vereniging ook wel beschouwen als een vereniging die zich met name bezig houdt met het “Verborgen Verleden” in al
haar aspecten van de gemeente Kampen.

De beginnerscursus
genealogie een
succes is geweest.
En…
Er ca. 10 cursisten
zijn geweest.
En …
Een derde avond
hiervoor is gepland.
En ook …
Sinds kort een mooie
wandelroute in Kampen gemaakt kan
worden met de
stadsmuur in de
hoofdrol.
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A G E N D A

27 november 2014
huiskamerbijeenkomst
3 december 2014
werkgroep archeologie
9 december 2014
lezing “Digestum Vetis”
17 december 2014
werkgroep archeologie
13 januari 2015
lezing
20 januari 215
cursus genealogie
29 januari 2015
huiskamerbijeenkomst

Bibliotheek
In de vorige Mededelingen
heeft u kunnen lezen over het
op orde brengen van onze
bibliotheek. Met het verschijnen van deze Mededelingen
is de inventaris van onze
bibliotheek via onze website
te raadplegen. Als leden kunt
u een boek of tijdschrift lenen
om deze thuis te lezen.
Hiervoor kunt u in onze
verenigingsruimte terecht
tijdens de huiskamerbijeenkomsten en de meeste
vrijdagochtenden.
De inventaris is te vinden via
www.hvjanvanarkel.nl/janvan-arkel/bibliotheek .

Dinsdag 9 december 2014: “Digestum Vetus” door dr.
Hanno Brand.
Het Digestum Vetus is een beroemd Kamper stadsboek, waar in de
stadssecretaris in telegramstijl verslag doet van allerlei onderwerpen in het middeleeuwse Kampen. De beschreven periode is de
tweede helft van de 15e eeuw. Kampen is dan nog steeds een belangrijke stad in de regio, hoewel de gouden tijden al enigszins tot
het verleden behoren.
De meeste teksten zijn geschreven door secretaris Pieter Hendrikz.
De Latijnse teksten en het middeleeuwse handschrift maken dat
het boek slechts gelezen kan worden door een beperkt aantal specialisten. Toch kijken velen, die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis
van de stad, ‘verlekkerd’ naar de bladen van het boek. Dat komt
omdat de secretaris zijn teksten op veel plaatsen telkens verluchtte
met kleine tekeningen die de betekenis van de tekst aanvullen.
Er is een langlopend project onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen dat tot doel heeft
de teksten te digitaliseren en te
hertalen, zodat iedereen via de
computer kennis kan nemen
van de inhoud van dit interessante boek. Projectleider was
prof. Dr D.E.H. de Boer die werd
bijgestaan door Dr Hanno Brand
en Dr Job Weststrate.
Dr Hanno Brand is sinds kort
directeur-bestuurder van de
Fryske Akademy welke instelling
samen met o.a. de gemeente
Kampen, medefinancier is van
het project.
Op 9 december zal Dr Hanno
Brand in een gezamenlijke
avond van “Jan van Arkel” en
het “Nutsdepartement Kampen”
een inleiding verzorgen over de
betekenis van dit bijzondere archiefstuk in beheer van het Gemeentelijk Archief Kampen.
Locatie: Regenboog, Broederweg 32 te Kampen. Aanvang
20.00 uur. Toegang: leden Jan van Arkel” en het
“Nutsdepartement” gratis, niet-leden 2,00 euro.

Jaargang 11, nr.4

P a g i n a

3

Werkgroep Genealogie op bezoek bij de Wijkvereniging CellesbroekCellesbroek-Middenwetering.
Op 21 oktober en 18 november hebben enkele leden van onze werkgroep genealogie, een beginnerscursus genealogie gegeven aan geïnteresseerden, in het wijkgebouw van wijk CellesbroekMiddenwetering.
Na een oproep op de internet site en de facebookpagina van de wijkvereniging, hadden zich 10 personen aangemeld die allen een begin wilden maken met het onderzoek naar de familiehistorie.
Al snel kwamen we er achter dat de redenen voor onderzoek nogal verschilden.
Zo was er iemand met een joodse achtergrond, bij een ander lagen de roots in Indonesië, en een derde persoon probeerde op deJe manier achter de biologische vader te komen. Sommigen hadden al
enkele gegevens verzameld, maar anderen stonden er helemaal blank in.
We hebben de eerste avond gevuld met het uitleggen
van de basis voor een onderzoek, de eerste gegevens
verzamelen, beginnende bij hun eigen gezin, ouders en
grootouders. Je kunt hier denken aan geboorte-,trouw- en
sterfdata, maar ook aan foto’s, krantenknipsels en familieverhalen.
Daarnaast hebben we een aflevering van “Verborgen Verleden” getoond, waarin de cursisten konden zien hoe er
gegevens verzameld werden.
Tijdens de tweede avond , zijn we verder ingegaan op de
individuele vragen van de cursisten en hebben geprobeerd ze op het goede spoor te zetten en tips te geven over verder onderzoek in de vorm van internetadressen van archieven waar ze gegevens kunnen vinden.
Er was voldoende interesse voor een derde avond. Deze avond houden we op dinsdag 20 januari
2015 in onze verenigingsruimte “Het Pesthuis”, waar we de cursisten ook daadwerkelijk via internet,
gegevens kunnen tonen en meer op individuele vragen in kunnen gaan.
In de toekomst willen we deze cursus ook voor onze leden gaan geven. Houd de agenda en de website hiervoor in de gaten zodat u zich op tijd kunt opgeven, want vol is vol.

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.
Trouwens op deze avonden kunt u ook onderzoek doen in de bronnen die we nu digitaal op de aanwezige PC’s beschikbaar hebben.
Tijdens de huiskamerbijeenkomst eind oktober hebben we op deze wijze een aantal nieuwe leden
kunnen helpen met een begin van genealogisch onderzoek.
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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OPROEPEN
Aan onze oproep in de vorige Mededelingen, waarin we een aantal lopers vragen voor verspreiding
van ons tijdschrift en Mededelingen, is op goede wijze gehoor gegeven. We hebben voldoende aanmeldingen van leden ontvangen om een evenwichtige verdeling naar niet te grote bezorgwijken te
kunnen maken. Als bestuur zijn we voor deze inzet erg blij. Het ontlast ook enigszins de werkdruk
binnen het bestuur.
Gezien deze positieve ontwikkeling, dat u niet schroomt actief in onze vereniging mee te doen, willen
we u nog een aantal oproepen onder de aandacht brengen. Het gaat om een aantal verschillende
werkzaamheden waarbij we graag hulp van enkele leden zien.
Taalkundige gevraagd.
We zitten dringend verlegen om een of twee taalkundigen / neerlandici, die ons willen helpen bij het
taalkundig beoordelen van een tweetal teksten. Bent u in de Nederlandse taal goed onderlegd en wilt
u vanuit uw kennisgebied een bijdrage leveren aan onze vereniging, graag. Neem dan snel contact
met ons op.
Foto’s gevraagd
Door ons lid Annelies Onijs—Koetsier, met hulp van André Westendorp, gedurende een aantal maanden intensief onderzoek gedaan naar de voormalige buitenplaats “Java” aan de Dorpsweg in IJsselmuiden. Om het geheel van illustraties te voorzien zijn we op zoek naar fotomateriaal van een aantal
eigenaren / bewoners. Het gaat ons om Hendrik Jonker Hzn, bakker Hendrik Volkers van Halm, bakker Hendrik Meerman, Klaas Wolter de Lange en zijn zwagers Klaas Sollie en Hendrik v.d.Belt.
Als u foto’s van (of verhalen over) hen heeft, zouden we het op prijs stellen dat we die mogen opnemen in een door de vereniging uit te geven publicatie over deze buitenplaats.
Hulp Mededelingen
Het is voor onze secretaris elke keer een hele toer om de Mededelingen in elkaar te zetten. Naast
teksten kost het ook redelijk wat tijd om het geheel een aardige layout te geven. We zouden het dan
ook fijn vinden als een of twee leden hulp willen bieden. Wie vindt/vinden het leuk om onze Mededelingen te verzorgen ?
Hulp kranten
We zijn ook op zoek naar enkele leden die het leuk vinden om de lokale krant te lezen vanwege een
onderzoek naar enkele aspecten van de geschiedenis van IJsselmuiden. Het gaat hierbij om de naoorlogse periode, waarbij gelezen kan worden in het Gemeentearchief Kampen en/of het Frans Walkate
Archief, Het lezen van kranten is niet alleen leuk voor dit specifieke onderwerp, maar ook allerlei aardige wetenswaardigheden uit een grijs verleden zijn te lezen. Een erg boeiende bezigheid.
Hebt u belangstelling voor een van bovenstaande werkzaamheden of wilt u meer informatie neem
dan contact op met onze secretaris André Westendorp. Voor adresgegevens zie achterzijde van deze
Mededelingen.

Dinsdag 13 januari 2015: lezing
Bij het verschijnen van deze Mededelingen is het onderwerp en de spreker voor deze avond nog niet
bekend. Houdt u voor verdere informatie de lokale pers en onze website www.hvjanvanarkel.nl in de
gaten.
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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.
SNS Bank : (IBAN) NL 79 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
Neel Wijshake-Emmerik, Andoorn 20, Kampen

Nieuwe leden:
Na de vorige Mededelingen hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:
Mw. G. Gorter te Kampen
Dhr. G. Hak te Kampen
Dhr. D. van Keulen te IJsselmuiden
Dhr. M. Klop te Kampen
Dhr. J. Kloosterman te Kampen
Dhr. v.d.Laan te Kampen
Dhr. B. van Oene te Kampen
Mw. A. Wijshake te Dedemsvaart

Bewerking oud archief IJsselmuiden
Ons lid Kees Schilder heeft opnieuw een bron uit het archief van het Schoutambt IJsselmuiden bewerkt. Dit keer is het inv.nr. 5, waarin allerlei akten (verkopen, testamenten, pro- cessen, etc.) zijn opgenomen over de periode 1606 t/m 1613. Ook deze 75 bladzijde tellende bewerking is voorzien van
een inleiding en uitgebreide index. U, als lid, kunt deze uitgave bestellen bij onze secretaris (liefst via
e-mail info@hvjanvanarkel.nl )voor € 7,50, exclusief verzendkosten.

