Jaargang 12, nr.1

februari 2015

Mededelingen

Eij ‘t ook ‘eurd ?

Inleiding

Laatste nieuws !

De laatste maanden lijkt het wel of de wereld steeds meer in brand staat.
Opvallend, in een jaar waarin we de ingrijpende gebeurtenis van velen bij
een andere wereldbrand herdenken. Dit jaar is het immers 75 jaar geleden dat ons land door de nazi’s werd bezet, maar we mogen ook vieren
dat we 70 jaar geleden van deze onderdrukking werden bevrijd.
In onze gemeente zal veel aandacht aan deze gebeurtenissen worden besteed. Ook onze vereniging draagt daar een steentje aan bij. U kunt in deze Mededelingen lezen over de presentatie van het boek over het leven
van de gefusilleerde Egbert Altena. Verder zullen dit voorjaar nog de twee
door onze vereniging georganiseerde lezingen (waarvan een extra lezing)
in het teken van WO-II staan.

Op 10 mei is het 75
jaar geleden dat
Duitsland Nederland binnenviel.
En…
Op 17 april is het
70 jaar geleden dat
Kampen werd bevrijd.
En ook …
Op 15 april is het
70 jaar geleden dat
IJsselmuiden werd
bevrijd.
En ook …
Op 10 mei is het
150 jaar geleden
dat de eerste trein
op station Kampen
aankwam.

Naast deze herdenkingen is er nog een ander feit, dat aandacht verdient.
Op 10 mei 2015 is het precies 150 jaar geleden dat de eerste trein, toen
natuurlijk nog een stoomtrein, op het station in Kampen aankwam. Rond
deze datum zullen er ook een aantal activiteiten worden georganiseerd.
Langzaam zien we ook vorderingen in de verbouwing van de voormalige
van Heutszkazerne. Als alles volgens plan verloopt zullen de bewoners,
waar wij als vereniging ook deel van uit gaan maken, ergens in het komend verenigingsseizoen de “Stadskazerne” gaan betreden. We hopen
en gaan er ook van uit, dat we ons als vereniging nog meer dan nu kunnen presenteren en invulling kunnen geven aan de doelstellingen van onze vereniging.
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A G E N D A

26 februari 2015
huiskamerbijeenkomst
10 maart 2015
jaarvergadering
10 maart 2015
lezing
26 maart 2015
huiskamerbijeenkomst
14 april 2015
presentatie boek
14 april 2015
lezing
30 april 2015
extra lezing

Dinsdag 10 maart 2015: Ferdiand Hemmen; Veiligheid
had altijd twee kanten.
Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen verzorgt een lezing
over de vroegere betekenis van de IJssel als dreigende en beschermende rivier.
Deze lezing staat in het teken van het project IJsselID (zie: http://
ijsselid.nl/). Dit project wil mensen bewust maken van de schoonheid van het IJssellandschap en de betekenis hiervan voor een leefbare woonomgeving. IJsselID geeft in zijn campagne uitleg over de
identiteit van de IJssel. Het onderscheidt daarbij de Veilige IJssel, de
Voedende IJssel en de Verbindende IJssel
Met de lezing op 10 maart staat de Veilige IJssel in de schijnwerper.
De vele doorbraakkolken, kronkeldijken, terpen en plekken van verzwolgen dorpsdelen vertellen dat de rivier lange tijd allesbehalve
veilig was. Door de eeuwen heen moesten de bewoners van de IJsselvallei en -delta alles uit de kast halen om te kunnen overleven bij
de grillige rivier. Daarbij leerden ze vanuit gezond eigenbelang samen te werken. De dijken zijn symbolisch voor dit resultaat. Ferdinand laat in zijn beeldverhaal zien wat de effecten van het vroegere
IJsselgeweld waren. En met hoeveel slimheid de dijken werden gebouwd om have en goed te beschermen.
Maar de ‘veilige IJssel’ kende nog een andere dimensie. Hij ontpopte zich ook als een bondgenoot in de verdediging van de Nederlandse zelfstandigheid. In de Tachtigjarige Oorlog werd de IJssel onderdeel van een formidabele Staatse rivierverdediging, van Kampen in
het noorden tot Lobith in het zuiden en van hieruit tot voorbij Gorinchem in het westen. Op de westelijke oever werd de IJssel bestrooid
met schansen en wachttorens. Door de eeuwen heen trok de IJssel
legers aan en was de rivier herhaaldelijk toneel van bloedige strijd,
met alle gevolgen van dien voor de bewoners van de IJsselvallei. De
veiligheid van de IJssel had altijd twee kanten.
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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Dinsdag 14 april 2015: Bert Meijerink; De kunstbunker te Paaslo.
Bert Meijerink uit Steekwijkerwold neemt ons deze avond mee in de geschiedenis van de kunstbunker in het Dennenbos bij Paaslo. Meijerink woonde in zijn jonge jaren vlakbij deze bijzondere opslagplaats en zwierf vaak door het Dennenbos. Het bunkerterrein was echter verboden gebied.
"Voor mij toen dus een met geheimzinnigheid omgeven plek en dat zorgde ervoor dat ik me later verdiepte in de historie", zo verklaart Meijerink zijn belangstelling voor dit bouwwerk in Paasloo. In het
oorlogsjaar 1941 kreeg het ministerie van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming opdracht
van de Duitse bezetter de bestaande bergplaatsen voor kunst in duingebieden langs de Noordzee te
ontruimen. Een jaar later werd een kunstbunker aangelegd in de Sint Pietersberg bij Maastricht. Maar
omdat de capaciteit van deze veilige opslagplaats voor kunstvoorwerpen al snel onvoldoende bleek,
werd besloten om in de staatsbossen bij Paasloo in korte tijd nog een opslagbunker voor kunstwerken
te bouwen.
De keuze viel op het Dennenbos omdat de bunker dan goed gecamoufleerd was en de stabiele ondergrond geschikt bleek om het zware bouwwerk te kunnen dragen. Tijdens de lezing krijgen bezoekers
ook het nodige beeldmateriaal van de kunstbunker te zien.
Locatie : Regenboog, Broederweg 32 te Kampen. Aanvang : 20.30 uur. Toegang : leden gratis, nietleden 2,00 euro.
Wie weet het ?
Een tijdje geleden ontvingen we onderstaande foto waar we graag meer over zouden willen weten. Er
staat hier een groep jonge mannen op de foto, onder de naam ‘chocoladeclub’. De foto is genomen in
1938. De jongeman zittend rechts van het ‘clubbord’ is de op 25 november 1911 te Kampen geboren
Gerrit van Dijk. Hij is o.a. voorzitter van DOS geweest en werkte bij La Bolsa (Uiltje sigaren).
Wie kan ons meer vertellen over deze club en/of herkent personen op de foto ? We horen het graag.
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Archeohoek
Deze keer bespreken we een bodemvondst, die gevonden is in Kampen. Het gaat om een pelgriminsigne vanm de heilige Ursula uit Keulen. Pelgrimsinsignes werden gedragen om te bewijzen dat
men een pelgrimstocht volbracht had of dat men deze had laten volbrengen. Men liep de tocht niet
altijd zelf.
Volgens de Legenda aurea was Ursula de dochter van de Britse koning Dionoot. Ze werd door haar
vader uitgehuwelijkt aan een heidense vorstenzoon
Etherius, maar ze weigerde te trouwen met een heiden en wilde haar maagdelijkheid bewaren. Samen
met lotgenoten – volgens de legende gaat het om elfduizend maagden – sloeg ze op de vlucht. Zij voer de
Noordzee over en zeilde de Rijn op naar Bazel en reisde verder naar Rome. Op de terugreis viel de groep in
Keulen in handen van de Hunnen. Omdat Ursula ook
niet met hun leider wilde trouwen, werd ze samen met
haar gevolg doorboord met pijlen.
Materiaal : lood/tin
Hoogte : 54 mm
Breedte : 48 mm
Uitgave inventarisnummer 6 schoutambt IJsselmuiden.
Opnieuw heeft ons lid Kees Schilder een bewerking van een bron uit het oud rechterlijk archief van
het schoutambt IJsselmuiden afgerond. Het gaat om inventarisnummer 6 wat de periode 1613—1620
beslaat. De inhoud is :

blz. a Inleiding.

blz. 1 Tekst van de akten.

blz. 122 Index op persoonsnamen.

blz. 132 Index op plaats- en zaaknamen.
Kees schrijft kort over de inhoud als volgt:
Deel 6 van het Rechterlijk archief van IJsselmuiden bevat voor het merendeel de soort
akten die ook in de voorafgaande delen worden aangetroffen, zoals overdrachten van
onroerend goed, geldleningen met onroerend goed als onderpand (hypotheken),
testamenten, getuigenissen, aanklachten wegens smaad en een paar aantekeningen over
merkwaardige zaken.
U kunt deze uitgave bestellen bij onze secretaris (bij voorkeur via e-mail: info@hvjanvanarkel.nl ) voor
de prijs van 12,50 euro (exclusief verzendkosten).

Beleidsplan 2015—2018
Op de agenda van de jaarvergadering staat ook het onderwerp “Beleidsplan 2015—2018”. Zoals wellicht bekend, hebben we als bestuur in 2012 ons eerste beleidsplan opgesteld. Deze is via onze website in te zien. De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om een nieuw beleidsplan te maken. We hebben uit de ons achterliggende periode moeten leren dat we ons ambitieniveau niet te
hoog moeten zetten. Het nieuwe beleidsplan is dan ook meer concreet en realistisch. Tijdens de jaarvergadering zullen we niet uitputtend op de inhoud ingaan, maar de belangrijkste hoofdpunten noemen.
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Agenda ledenvergadering 10 maart 2015, aanvang 19.30 uur
1.
Opening
2.
Verslag ledenvergadering 8 april 2014
3.
Jaarverslag 2014 secretaris
4.
Financieel verslag 2014 (vanaf 1 maart op te vragen bij de penningmeester via e-mail : penning@hvjanvanarkel.nl of telefonisch 038-33-11919 (graag na 19:00 uur)
5.
Verslag kascontrolecommissie
6.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7.
Begroting 2015
8.
Beleidsplan 2015—2018 (hoofdlijnen)
9.
Rondvraag

Verslag ledenvergadering op 8 april 2014.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Opening.
Voorzitter van de avond Theo Nieuwenhuizen opent de vergadering en heet iedereen hartelijk
welkom. De agendapunten zullen waar nodig met behulp van een Powerpointpresentatie via de
beamer worden toegelicht.
Hij geeft aan dat binnen het bestuur afspraken zijn gemaakt om de lopende zaken van de voor
kortere of langere tijd uitgevallen bestuursleden over te nemen.
Verslag jaarvergadering 10 december 2013.
Het verslag van de ledenvergadering van 10 december 2013 wordt zonder opmerkingen en/of
aanvullingen vastgesteld.
Jaarverslag secretaris over 2013.
Het verslag van de secretaris over 2013 wordt doorgenomen en kort toegelicht. Het verslag
wordt vervolgens zonder wijzigingen vastgesteld.
Financieel verslag over 2013.
De penningmeester ligt de financiële stukken toe. De leden gaan akkoord met de voorgestelde
bestemming van het voordelige resultaat.
Verslag kascommissie over 2013.
Wegens uitstedigheid van de voorzitter van kascontrolecommissie (Bert Diender) is de kascontrole door het andere commissielid (Gerrit Eijlander) uitgevoerd. Hij heeft de stukken in orde bevonden. Met de voorzitter van de kascontrolecommissie wordt nog een aanvullende sessie ingepland. De leden gaan akkoord met decharge verlening onder het voorbehoud dat ook de voorzitter de goedkeurende verklaring nog zal autoriseren.
Benoeming kascommissie 2014.
De kascommissie voor 2014 zal bestaan uit het zittende blijvend lid de heer G. Eijlander en mevrouw. A. Teunissen als nieuw lid.
Rondvraag.
De heer Boekema adviseert in de kascontrolecommissie een eerste vervanger te benoemen.
[Advies opgevolgd: in de pauze van lezing is de heer Ed Last bereid gevonden deze rol het komende jaar op zich te nemen].
De heer Venema meldt dat het komende najaar een publicatie van de stichting struikelstenen
‘verhalen van kinderen’ zal verschijnen.
Desgevraagd reageren diverse leden positief op de onlangs in gebruik genomen vernieuwde
website. Een lid geeft aan de link naar Twitter te missen. Is waarschijnlijk een gevolg van het feit
dat Jan van Arkel geen twitteraccount heeft.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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Jaarverslag secretaris 2014
Opvallend voor het jaar 2014 is dat de vele activiteiten zich stabiliseerden. De toch wel turbulente
groei aan activiteiten, zoals we die zagen in voorgaande jaren, is min of meer tot stilstand gekomen.
Ook het ledenaantal is op hetzelfde peil gebleven als 2013. Hoewel zich een redelijk aantal nieuwe
leden heeft aangemeld, hebben helaas ook aantal leden bedankt en zijn ons een aantal leden door
overlijden ontvallen.
Op 1 januari 2014 telde de vereniging 410 betalende leden. Dit aantal was op 31 december gestegen
tot 419.
Historische avonden
Een van de kernactiviteiten van onze vereniging is natuurlijk de maandelijkse lezing. In 2014 waren
dit de volgende:
16 januari
George Snijder; Geschiedenis der Nederlandse binnenvaart.
11 februari
Gert Hofsink en Natalie Overkamp; Grafstenen krijgen een gezicht.
25 februari
Jaap van Gelderen; Lissabon revisited.
11 maart
Ab Goutbeek; De ontwikkeling van de mens langs de Vecht.
8 april
Jean Dewaerheid; Het mysterie van de houten bommen.
14 oktober
Jan Roerink; Gastarbeid in vroegere tijd.
12 november Ben Diender; namens St. Kamper Kogge over de Kamper kogge(n).
21 november Henk Verweij; Begrafenisgebruiken.
9 december
Hanno Brand; Digestum Vetus.
Excursie
De op 24 mei 2014 geplande excursie naar het museum ‘Oude ambachten’ in Terschuur hebben we
vanwege te weinig belangstelling helaas moeten annuleren.
Werkgroepen
De door de werkgroepen uitgevoerde werkzaamheden zijn dit jaar wat meer in het daglicht komen te
staan.
De werkgroep “Kamper Taalkringe” heeft op 10 maart 2014 het Groot Kamper Dictee georganiseerd.
Het dictee wordt – zo mogelijk – gekoppeld aan een bepaald thema, waarvoor groepen uit de Kamper
samenleving worden uitgenodigd. Vanwege de gemeenteraadverkiezingen heeft de taalcompetitie dit
jaar in de raadszaal van het Stadhuis tussen vertegenwoordigers van de politieke partijen plaatsgevonden.
Onder leiding van ons lid en tevens stadsarcheoloog Alexander Jager heeft de werkgroep archeologie
(m.u.v. de zomermaanden) opnieuw eens in de 2 weken een avond gehouden. Deze avonden hebben
ook in 2014 in het teken gestaan van opleiding; de werkgroepleden hebben veel geleerd.
De in 2013 gestarte werkgroep genealogie heeft zich in 2014 met name bezig gehouden met de geschiedenis van de mensen (en hun familie) die begraven liggen op de Joodse begraafplaats in IJsselmuiden.
De werkgroep ‘documentatie’ heeft onze bibliotheek nagenoeg in ons geautomatiseerd systeem ingevoerd. Vervolgens hebben we hiervan webpagina’s gemaakt zodat de index van onze bibliotheek nu
ook via onze website is te raadplegen.
Hoewel het niet direct als een werkgroep kan worden gezien, worden de maandelijkse huiskamerbijeenkomsten door een vaste groep leden bezocht.
Publicaties
Het informatieblad “Mededelingen” is in 2014 vijf maal verschenen. Het Historisch Tijdschrift is vier
maal verschenen. De verschijning van vier maal per jaar wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, waarvan de logo’s achter in het tijdschrift zijn opgenomen.
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Overige activiteiten
Onze vereniging heeft in 2014 deelgenomen aan de volgende activiteiten:























Op initiatief van onze vereniging is in ‘ons gebouw’ waar meerdere kamers leeg staan, een kleine expositie ingericht. Deze expositie is verzorgd door erfgoedorganisaties waar we contacten
mee onderhouden, te weten: de Kamper Botterstichting, stichting Vischrookerij Reumer&Van
Heerde, stichting Kadekraan Kampen en stichting ‘Ons Erf’ (Kampereiland).
Deelname aan het Voorjaarsfestival met als thema Spanje-Portugal (februari 2014). Een cultuurhistorisch festijn georganiseerd door meerdere Kamper instellingen, waarin onze vereniging
heeft geparticipeerd in zowel de voorbereiding als met een (extra) lezing.
Tijdens de Open Monumentendag in september hebben we ons als gastheer gepresenteerd van
de Broederpoort. Behalve dat gasten eens een kijkje in de poort zelf konden nemen en kennis
konden maken met onze vereniging, kregen ze desgevraagd informatie over de genealogische
werkgroep. We hebben als passende aanvulling op onze aanwezigheid ook de stichting “Menno
van Coehoorn” uitgenodigd om zich hier te presenteren.
Tijdens de Open Monumentendag is een ‘Pelgrimsroute’ georganiseerd. In de voorbereiding
hiervan hebben we ook geparticipeerd.
We onderhouden contacten met omliggende zusterverenigingen. Zo hebben we ondertussen
met de meeste historische verenigingen in de omgeving een “ruilabonnement” van tijdschriften
en proberen we onderlinge activiteiten (bv. open dagen) te bezoeken. Door deze contacten worden ideeën opgedaan, die vruchtbaar zijn voor onze vereniging. Het dagelijks bestuur is ook uitgenodigd en aanwezig geweest bij het jaarlijkse regionale overleg van historische verenigingen
van de Noord-Veluwe.
Dit jaar is (met het oog op de Hanzedagen 2017) op ons initiatief een overleg op bestuurlijk niveau gestart met het historische verenigingen van de ons omliggende Hanzesteden. Dit overleg
vindt eens per kwartaal plaats en hieraan wordt ook deelgenomen door de historische verenigingen van Hasselt, Zwolle, Hattem en Elburg.
Als vereniging hebben we deelgenomen aan de vergaderingen van de vereniging “Erfgoedraad
Kampen”, dit ter behartiging van de gezamenlijke belangen van het Kamper cultuurhistorisch
erfgoed richting de gemeente Kampen.
We hebben goede contacten met diverse erfgoedinstellingen binnen de gemeente, hoewel dit
niet betekent dat er met alle contacten ook sprake is van goede en/of nauwe samenwerking.
Gezamenlijk iets organiseren blijkt lastiger te zijn dan het lijkt.
In 2014 hebben de gehele burgerlijke stand van Grafhorst in het Gemeentearchief met de originele akten gescand. Vervolgens zijn alle scans van een duidelijke naam voorzien. Al deze akten
zijn nu in het gemeentearchief op de daar aanwezige PC’s te raadplegen. Er is vervolgens een
begin gemaakt met het scannen van de burgerlijke stand van Kamperveen.
Samen met het gemeentearchief is een voorzichtig begin gemaakt om gezamenlijk een beeldbank te gaan beheren en onderhouden. Eerst zal een duidelijke handleiding worden gemaakt
om het beheer goed op orde te kunnen krijgen.
We hebben dit jaar de bestellingen en distributie kunnen verzorgen van een aantal door ons lid
Kees Schilder gemaakte bronbewerkingen uit het oud rechterlijk archief van het schoutmabt
IJsselmuiden.
We hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de mogelijkheden om van de
’Bolleschuur’ te Grafhorst een museum te maken.

Bestuur
In 2014 hebben we als bestuur een wat andere wijze van vergaderen doorgevoerd. Naast de bijna
dagelijkse mailcontacten komt het dagelijks bestuur komt als regel eens per maand bijeen. Het DB
handelt de lopende zaken af en bereidt de agenda voor de algemene bestuursvergadering voor. We
hebben hieraan nog wel moeten wennen. Enerzijds is gebleken dat we sneller kunnen handelen,
maar aan de andere kant hebben we ervaren dat het voorbereiden van goed onderbouwde voorstellen voor de algemene bestuursvergadering meer tijd kost dan gedacht.
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Dit laatste heeft geresulteerd dat in het najaar het algemeen bestuur niet bijeen is geweest.
Het najaar heeft het DB zich voor een belangrijk deel bezig gehouden met het opstellen van een realistisch beleidsplan voor de periode 2015-2018. Daarnaast is veel tijd gaan zitten in de voorbereidende gesprekken en info-avonden m.b.t. deelname in de cultuurcluster ‘Stadskazerne’. Vanwege onze
nauwe samenwerking met het gemeentearchief kunnen we in de cluster gebruik maken van één van
hun ruimtes. Over de condities waaronder en hoe we van de andere faciliteiten in de Stadkazerne gebruik kunnen maken, is nog onderwerp van overleg.
André Westendorp
(secretaris)

Dinsdag 14 april 2015, boekpresentatie.
Op dinsdag 14 april 2015, 3 dagen voor de herdenking van de bevrijding van Kampen, zal een
presnetatie plaatsvinden van een boek over het
leven van Egbert Altena. De schrijver meldt hierover het volgende:
Terwijl de geallieerden aan het eind van de tweede
wereldoorlog oprukken, worden de represailles
door Duitsers en Duitsgezinde Nederlanders
steeds grover. Executies dienen als voorbeeld om
de mannelijke bewoners van Kampen bij de IJssellinie aan het graven te krijgen.
Zo wordt in Kampen op 28 september 1944 Egbert Altena bij een razzia uit huis gehaald en met twee
anderen geëxecuteerd. Zijn dochters starten vele jaren later een onderzoek naar het hoe en waarom
van deze gerichte actie. De pijn en het verdriet met daarbij alle emoties, lieten een eerdere publicatie
niet toe. In 2014, 70 jaar na dato, is het goed om deze droevige gebeurtenis alsnog vast te leggen. Zo
wordt de aanloop tot deze zwarte dag, de toedracht van deze gebeurtenis en het gevolg van deze brute daad aan de hand van documenten en gesprekken door zijn oomzegger Jan Altena Hzn beschreven. Tevens is deze gebeurtenis voor hem aanleiding geweest om na aanvullend onderzoek een volledige levensloop van zijn oom Egbert Altena te schrijven en in boekvorm vast te leggen.
Egbert Altena groeit op als arbeiderszoon in Genemuiden, wordt er onderwijzer, en trouwt met Jentien
Monsuur. In 1933 wordt hij in Kampen hoofd van de school van de Geref. Gemeente.
Deze presentatie organiseren we als historische vereniging samen met de stichting “Vrienden van
Oud Genemuiden”. De aanvang is om 19.30 uur in de Regenboog, Broederweg 32 te Kampen. De
boekpresentatie zal vooraf gaan aan de lezing. Neemt u er notitie van, dat daarom het tijdstip van de
aanvang van deze avond is vervroegd.
De prijs van dit boek is 14,50 euro. Als u zeker wilt zijn dat er op 14 april een exemplaar voor u klaar
ligt, kunt u een exemplaar reserveren / bestellen bij onze secretaris (bij voorkeur via ons e-mail adres
info@hvjanvanarkel.nl). Indien u daar prijs op stelt, kan de schrijver na de presentatie uw exemplaar
signeren.
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Oproep om informatie over de mei-dagen 1940
U weet het zich misschien nog wel te herinneren, de combi-lezing over de IJssellinie. De opkomst op 9
april 2013 was zo groot, dat we moesten uitwijken naar de kerk, waar het best fris was en het geluid
voor sommigen niet al te best. In die lezing hebben we na de pauze stil gestaan bij de rol van IJssellinie in de Koude Oorlog (1950-1968). De heer De Bruijn van de Stichting IJssellinie heeft ons er uitgebreid over verteld en we hebben het later ook met een excursie ter plekke in Olst kunnen zien.
De eerste spreker die avond, de heer Koen Alderliesten, sprak over de mobilisatie en de meidagen
1940 in Kampen. Hoe is het nu precies gegaan in Kampen. Hoe had het Nederlandse leger zich voorbereid in Kampen? In zijn lezing gaf hij aan, waar hier de bunkers stonden, welke taak ze hadden in
het geheel van de IJssellinie. En wat er zich vervolgens afspeelde toen de Duitse verkenners zich aandienden bij de IJsselmuider kant van de brug. Wat was daar allemaal precies gebeurd? Alderliesten
liet a.d.h.v. fotomaterieel zien welke personen er in dit scenario rond Kampen de verantwoordelijke
commandanten waren en waar de commandoposten zich bevonden. Daar de mensen in die dagen
niet aan de IJsselkade mochten komen en het overzicht van de schermutselingen altijd hebben gemist, werd in deze lezing een tipje van die geheimzinnigheid opgelicht. De reacties na afloop van deze
lezing waren niet van de lucht. Er is een onderbelicht deel van de Kamper geschiedenis verteld. Leden en gasten vonden het met twee inhoudelijk ontdekkende lezingen. Zeker aangaande de ‘Kamperlezing’. Er kwamen ook achteraf nog vele reacties los. Het verzoek aan de heer Alderliesten was, om
zijn lezing verder uit te werken en het in boekvorm te publiceren. Alderliesten heeft dat verzoek serieus genomen en heeft verder aanvullend onderzoek gedaan. Op dit moment is hij er druk mee bezig
dit op schrift te stellen.
Bronnenonderzoek is mooi, maar het is nog beter om ‘het verhaal van toen’ rechtstreeks op te schrijven vanuit de mond van mensen die het hebben meegemaakt of die het van vader of moeder hebben
‘meegekregen’. Immers, vele ouderen van die tijd zijn ons al ontvallen. En Alderliesten doet nu een
oproep om verhalen (overleveringen) vanuit de Kamper gemeenschap toe te kunnen voegen aan zijn
boek.
Hij doet dan ook de volgende oproep:
In verband met een onderzoek naar de mobilisatie en de meidagen van 1940 in Kampen, zoek ik contact met mensen die herinneringen hebben aan de deze periode in Kampen.
Mijn bijzondere belangstelling gaat uit naar personen (of familie daarvan) die herinneringen hebben
aan de komst van de Duitse SS-verkenners op 10 mei, het daarop volgende vuurgevecht, de situatie
rond de kazemat bij Seveningen, het veerhuis (de veerman) of de terugtrekking van de Nederlandse
troepen op 11 mei.
Ook herinneringen aan de aankomst van de Duitsers op 13 en 14 mei in IJsselmuiden zijn van harte
welkom.
U kunt contact opnemen door middel van het sturen van een bericht naar
ijssellinie.kampen@gmail.com of via de secretaris van de Historische Vereniging Jan van Arkel (email info@hvjanvanarkel.nl of tel. 038-3319812 (graag na 17.00 uur).)
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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.
Bankrekeningen NL 79 SNSB 0918 5282 08 of NL 32 INGB 0004 4598 92
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:
voorzitter
Wout van Capelle, Lehmkuhlstraat 16, Kampen
secretaris
André Westendorp, Ringmus 7, IJsselmuiden
penningmeester John Wezenberg, de Bogaard 37, IJsselmuiden
leden
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
vakature

Nieuwe leden:
Na de vorige Mededelingen hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:
Dhr. Hansen te IJsselmuiden
Dhr. J. van Zuthem te Lochem
Dhr. M. Zwart te Kampen
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