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Mededelingen
Wie zijn we eigenlijk ?
Hoewel al jaren lid, ging ik me pas echt verdiepen in onze historische vereniging, nadat ik vlak
voor de zomer "ja" had gezegd op het verzoek om het bestuursvoorzitterschap op me te nemen. Natuurlijk had ik voor mezelf als min of meer trouwe bezoeker van de lezingen wel een
beeld gevormd: Jan van Arkel was in mijn beleving vooral een club van consumptieve mensen
van bovenmodale leeftijd.
De verdiepte kennismaking leverde een bevestiging op, maar ook verrassingen. De gedrevenheid en het hoge niveau, waarop sommigen met geschiedenis bezig waren, intrigeerden me.
Het vele werk dat door weinigen werd verzet vervulde mij met ontzag en deed me tegelijk verbazen.
Het moet gezegd, voor slechts € 18,50 per jaar krijgt een lid waar voor zijn of haar geld. Maar
liefst zeven gratis lezingen naar keuze en een viertal nummers van het Historisch Tijdschrift,
samen goed voor de dikte van een aardig boekwerk. De calculerende burger met enige historische interesse kan zich bij ons in de handen wrijven.
Maar is de opzet van een vereniging nu wel bedoeld voor calculerende burgers? Hadden we
niet beter voor een andere rechtspersoonlijkheid kunnen kiezen? Een historische consumentenbond wellicht?
Uiteraard weten we wel beter: een vereniging is opgezet om met gelijkgestemde mensen een
bepaald doel na te streven. In het geval van een historische vereniging is dit doel het samen
bezig zijn met het krijgen van meer inzicht in regionale geschiedenis.
Een vereniging maak je met z'n allen. Ieder draagt zijn of haar steentje bij. Deze bijdrage is afhankelijk van persoonlijke factoren. De mate van moeten werken 'om den brode', gezondheid
en andere vrijwilligersactiviteiten bepalen voor een groot deel de mogelijke maximale inzet.
Zich verschuilen achter algehele onkunde is wat mij betreft geen optie. Oerdomme mensen
met twee linkerhanden melden zich sowieso niet aan als lid en kunnen bovendien niet calculeren.
Ik daag u uit om serieus na te denken over uw mogelijke bijdrage aan onze vereniging. Verderop in deze 'mededelingen' vindt u een aantal suggesties, zo u wilt keuzemogelijkheden. Of het
nu gaat om een historisch inhoudelijke, een praktische of een bestuurlijke bijdrage, elke inzet
is welkom!
Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter a.i.
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A G E N D A

13 oktober 2015
Lezing Ton Wientjen
29 oktober 2015
huiskamerbijeenkomst
10 november 2015
Lezing Rob Busser
26 november 2015
huiskamerbijeenkomst
08 december 2015
lezing Sander Wassing
12 januari 2016
lezing
28 januari 2016
huiskamerbijeenkomst

Bibliotheek
De inventarislijst van onze
bibliotheek is op de website
te vinden. Leden kunnen een
boek, tijdschrift, etc. uit onze
bibliotheek lenen om dit thuis
rustig te kunnen lezen.
De inventarislijst is te vinden
via www.hvjanvanarkel.nl/jan
-van-arkel/bibliotheek.

Dinsdag 13 oktober 2015: “De chaos die oorlog heet.”
door Ton Wientjen.
Spreker Ton Wientjen zegt over zijn lezing 'De chaos die oorlog heet'
het volgende:
"Als Arnhemmer, geboren onderaan de Rijnbrug, heeft deze lezing
vanzelfsprekend Operatie 'Market Garden' en de Slag om Arnhem
als achtergrond. De lezing gaat over de aanloop naar deze operatie,
over met naam genoemde Britse en Duitse soldaten en over veldpredikers. Maar ook over gewone mensen en de bijzondere wijze
van al hun handelen tijdens die bijzondere Slag om Arnhem. Deze
slag is volgens insiders de meest beschreven slag van de Tweede
Wereldoorlog". De lezing laat zien dat de begrippen 'chaos' en
'oorlog' niet altijd een zwart-wit verhaal zijn, maar ook een keerzijde
kennen. Geen verhaal over kogels, maar over mensen.
Deze lezing is de laatste lezing in het kader van 70 jaar bevrijding.
Locatie: Gebouw 'Regenboog', Broederweg 32, Kampen. Aanvang:
20.00 uur

Dinsdag 10 november 2015: “25 jaar puinruimen in
Kampen” door Rob Busser.
Spreker deze avond is Rob Busser, lid van onze vereniging en kenner bij uitstek van onze historische binnenstad. Thema: '25 jaar
puinruimen in Kampen'. Voorlopig nog geen nadere inhoudelijke informatie. Dat het een boeiende lezing kan worden weten we uit ervaring.
Locatie: Gebouw 'Regenboog', Broederweg 32, Kampen. Aanvang:
20.00 uur

Dinsdag 8 december 2015: “Beeldenstorm en Raad van Beroerten anno 1566” door
Sander Wassing.
Het thema is een hele mond vol: 'Beeldenstorm en de Raad van Beroerten anno 1566'. Spreker Sander Wassing dook in een aantal archieven, waaronder het Algemeen Rijksarchief van Brussel, en dompelt zich nu met ons in het onderzochte tijdvak rond het begin van de tachtigjarige oorlog. Na een algemene inleiding over die tijd wordt gaandeweg meer ingezoomd op Kampen in die periode.
Locatie: Gebouw 'Regenboog', Broederweg 32, Kampen. Aanvang: 20.00 uur
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Van de bestuurstafel
Het bestuur van Historische Vereniging voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel' (voortaan afgekort JvA)
houdt zich bezig met zowel het dagelijks besturen als met beleidsvorming voor de langere termijn.
Hoewel er tijdens de jaarlijkse ledenvergadering een kort moment is, waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de leden, willen we ook ons bestuurlijk bezig zijn door het jaar heen zo transparant
mogelijk houden. Onder dit kopje houden we u op de hoogte van de zaken die het bestuur bezig houden.
Met het aantreden van de nieuwe interim voorzitter (tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal
zijn voorzitterschap nog door de leden moeten worden bekrachtigd) is niet meteen het hele systeem
binnen JvA op zijn kop gezet. Wel zijn er hier en daar andere accenten gelegd.
Zo zijn er een aantal besluiten genomen die de bestuurlijke drukte moeten beperken. Een vast aantal
vergaderingen, een verbeterde communicatie tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur, goede
afspraken over hoe om te gaan met nieuwe zaken die op ons pad komen en een voortgaande verbetering van de huidige structuur van de vereniging.
De meeste aandacht zal de komende tijd uitgaan naar de nieuwe huisvesting in de Stadskazerne en
de organisatorische gevolgen daarvan voor onze vereniging. Dit is een intensief en tijdrovend traject.
Daarnaast is er dringend behoefte aan een goede PR. Public Relations kunnen en mogen niet op de
schouders rusten van één bestuurlid. We denken aan het opzetten van een grote werkgroep, een
groep leden die samen het ambassadeurschap van onze historische vereniging vorm wil geven op een
zelf ontwikkelde wijze, in nauw contact met het bestuur.

Vele handen maken licht werk
Aanhakend op de hierboven geuite dringende behoefte vragen we aan een ieder die tijd beschikbaar
heeft, het mee uitvoeren van een van de volgende taken serieus te overwegen:
ambassadeurs van de vereniging
Samen met ca. 15 andere leden ontwikkelt u een plan om onze vereniging zo goed mogelijk te promoten en voert dit plan uit. U doet dit zodanig dat veel beschikbare handen licht werk maken.
Voorbeeld: Vrijwel niemand heeft zin en gelegenheid om de hele dag een kraam te 'bemensen', maar
met meerdere mensen kun je zorgen dat elk een dagdeel van enkele uren kan meedraaien.
'Niet geschikt' bestaat niet, elk talent is inzetbaar.
bestuursleden
Op dit moment is er officieel één vacature, maar dit is wel het minimum. We zouden graag zien dat
zich aspirant bestuursleden melden, die kunnen meedraaien en instromen als oudgedienden om welke reden ook moeten afhaken. Met een groter bestuur kunnen we meer coördinatietaken aan en dus
meer verschillende taken die onze doelstelling raken.
Op onze site kun je ontdekken welke werkgroepen binnen onze vereniging bezig zijn. Soms heel actief, soms in slaapstand bij gebrek aan leden. Misschien kun je leden enthousiasmeren voor een nog
niet bestaand thema. Je bent meer dan welkom.
redactieleden en auteurs
De redactie kent op dit moment één vacature. Net als bij het bestuur is dit geen absoluut maximum.
In elke levende organisatie is vers bloed altijd welkom. Sowieso zouden we graag zien dat er vanuit
'de stal' van de vereniging meer historische bijdragen worden geleverd, zodat we minder afhankelijk
zijn van aanbieders van buiten.
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werkgroepleden
Op onze site kun je ontdekken welke werkgroepen binnen onze vereniging bezig zijn. Soms heel actief, soms in slaapstand bij gebrek aan leden. Misschien kun je leden enthousiasmeren voor een nog
niet bestaand thema. Je bent meer dan welkom.

Werkgroep “Oral History” in oprichting zoekt versterking
Wie kent ze niet? Verhalen van vroeger over bijzondere mensen, voorvallen, huizen, beroepen, bijnamen, etc., die je ooit eens hebt gehoord, maar die nog nooit op papier zijn gezet. Er zijn ouderen die
daar heel goed over kunnen vertellen. Hun kennis zal echter grotendeels verloren gaan als de komende tijd die verhalen niet nauwkeurig worden vastgelegd. Zeker daar waar het de oorsprong en achtergronden van die verhalen betreft. Een aantal leden van Jan van Arkel en mensen rond het Gemeentearchief Kampen hebben daarom het ambitieuze plan opgepakt om door middel van interviews bijzondere kennis van en inzichten over de geschiedenis van de IJsseldelta vast te gaan leggen. Deze werkgroep in oprichting zoekt leden die het team willen versterken en die het leuk vinden vraaggesprekken voor te bereiden, te houden en uit te werken. Belangstelling? Neem dan contact op met de secretaris (André Westendorp) of met Jonn van Zuthem (jvanzuthem@hotmail.com).

Schokker portretten
Van de hand van ons lid Bruno Klappe is in augustus een bijzondere publicatie verschenen die
we in de Mededelingen onder uw aandacht willen brengen.
In 1859 werd Schokland, een van de eilanden in de voormalige Zuiderzee, op
last van de overheid ontruimd. De regering had beslist dat een ontvolkt Schokland goedkoper was
dan een bewoond Schokland, waar voortdurend de zeeweringen hersteld moesten worden en de vissersbevolking al
jaren in grote armoede leefde. De ruim 650 bewoners van
de beide buurten Emmeloord en de Middelbuurt kregen op
1 maart 1859 vier maanden de tijd om hun woningen tot
de grond toe af te breken en daarna naar elders te vertrekken.
Op 30 juni 1859 kon burgemeester Gillot melden dat de
ontruiming van het eiland voltooid was. De meeste Schokkers, zoals de bewoners van het eiland genoemd werden,
verhuisden naar Kampen, Vollenhove, Urk en Volendam,
waar ze na een moeilijke start uiteindelijk opgenomen werden in de plaatselijke gemeenschappen.
In Schokker portretten – Oude foto's en verhalen van op
Schokland geboren mensen geeft Bruno Klappe een kleine honderd van deze bannelingen een gezicht door hun
portretfoto's bijeen te brengen, en daarbij iets over hun
leven te vertellen.
Daarmee is dit boek een eerbetoon aan al die Schokkers
die in 1859 noodgedwongen hun geboortegrond moesten
verlaten.
Het boek is te bestellen via www.eigenboekuitgeven.com ,
de verkoopprijs is: € 23,95 .
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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
interim-vz
Sybren Gerlofsma, Akelei 64, 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
Neel Wijshake-Emmerik, Andoorn 20, Kampen
vacature

Nieuwe leden:
Na de vorige Mededelingen hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:
Mw. S. Adema-Poelstra te Kampen
Dhr. F. Agema te Kampen
Mw. M. Bos te Kampen
Mw. J. Buitenhuis te Kampen
Dhr. G.J. Casteleijn te IJsselmuiden
Dhr. W. ten Have te Kampen
Dhr. T.A. v.d. Horst te Kampen
Dhr. A. Huls te IJsselmuiden
Dhr. P. Kuiper te Den Helder
Mw. B. Lichtendahl te Kampen
Mw. C. Makkinga-Zwier te Kampen

Mw. A. Noordman te IJsselmuiden
Dhr. J. v.d. Noort te Kampen
Mw. H. de Roode-Zweers te IJsselmuiden
Dhr. J. Ruitenberg te IJsselmuiden
Dhr. H. v.d. Sluis te Kampen
Dhr. A. Stoel te Bolsward
Dhr. J.C. Vahl te IJsselmuiden
Mw. L. Visser te Kampen
Dhr. E.A.H. v.d.Weerd te Kampen
Dhr. A. van Zuthem te Kampen
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