Mededelingen
Wat is historie?
Tegen het eind van het jaar krijgen veel mensen waaronder ik de behoefte tot wat meer
bezinning over de dingen van het leven. Vanuit het bezig zijn binnen een historische
vereniging vormen de woorden boven dit tekstblok in dit verband geen vreemde vraag.
Als tegenhanger van uitdrukking "Today is the first day of the rest of my life" zouden voor
het begrip historie de aan het eind van de dag uitgesproken woorden "Vandaag is de
nieuwste toevoeging aan de geschiedenis" kunnen gelden. Zo opgevat is er voor onze
vereniging nog een rijke toekomst weggelegd, omdat haar werkveld dagelijks wordt
uitgebreid.
Behalve als onbepaalde verzamelbegrippen hebben 'historie' en 'geschiedenis' ook de
(bepaalde) betekenis van 'verhalen' als het (op)halen van gebeurde of vermeende feiten. We
zien dit in het evangelie volgens Lukas, waar de uitdrukking "het geschiedde in die dagen" in
voorkomt.
Een mooi bruggetje naar de komende Kerstdagen, die ooit zijn ontstaan als synthese tussen
het bestaande midwinterfeest rond de kortste in december(zonnewende) en het christelijke
verhaal over de geboorte van Jezus, die volgens onderzoekers in maart moet hebben
plaatsgevonden.
Zonder me te willen mengen in een historisch of theologisch debat over het Kerstverhaal
spreek ik vanaf deze plaats wens uit dat u goede Kerstdagen mag beleven en dat 2019 voor u
op een voorspoedige wijze tot historie mag worden.
Met hartelijke groet,
Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter

DRINGENDE OPROEP
Het bestuur van de vereniging vraagt u om serieus na te denken
of u iets kunt betekenen bij de invulling van de volgende taken:
• dagelijks bestuurslid met als taak penningmeester
• leden voor het algemeen bestuur
• samensteller(s) van 'Mededelingen' (1x per kwartaal)
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Jan van Arkel : agenda en lezingen
8 januari 2019
Lezing Hette Meijering: "Luidde Geert van Wou Europa wakker?"
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur
12 januari 2019
Inloopochtend
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur
2 februari 2019
Inloopochtend
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur
12 februari 2019
Lezing Geraart Westerink: "Amsterdamse School architectuur in Kampen"
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur
2 maart 2019
Inloopochtend
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur
12 maart 2019
Lezing Rob Busser: "Kampen en de scheepvaart voor 1200"
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 20.00 uur
13 maart 2019
PubQuiz
Plaats: Stadskazerne, Johan van Mulckenzaal; aanvang 19.00 uur
26 maart 2019
Algemene Ledenvergadering in huiskamersetting
Plaats: Stadskazerne, Café Paatje; aanvang 20.00 uur
6 april 2019
Inloopochtend
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur
9 april 2019
Lezing Joop van Dijk over WO II gerelateerd onderwerp
11 mei 2019
Inloopochtend
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur
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1 juni 2019
Inloopochtend
Plaats: Stadskazerne, Studiezaal Stadsarchief; tijd 10.00 – 13.00 uur

Luidde Geert van Wou Europa wakker?
Een inleiding over de grootste klokkengieter op de drempel van de Middeleeuwen en de
Nieuwe tijd door Hette Meijering.
Nog steeds worden de luidklokken van Van Wou alom geroemd vanwege hun grote
klankschoonheid, maar hoe heeft hij dat niveau weten te bereiken?
Natuurlijk deelde Van Wou in de erfenis van zijn voorgangers, maar waar bestond die uit?
Belangrijk is hierbij de vraag waar de kunst van het klokken gieten is ontstaan en hoe de
ontwikkeling hiervan in Europa is geweest.
Nu het in het dagelijks nieuws veelvuldig over Europa gaat, kan men zich afvragen hoe het
Europa in de tijd van Geert van Wou (ca. 1500) eruit zag, zowel geografisch als cultureel en
wat dit inhield aan mogelijkheden voor kunstenaars.
Uiteraard moeten klokken worden gehoord en gelukkig zijn hiervoor ook vandaag de dag
enthousiaste luiders beschikbaar. Wat wordt er van hen verlangd en wat betekent dit in de
praktijk?
Rond deze vragen ontstaat een zeer boeiend verhaal – met beeld- en geluidsfragmenten –
over onze beroemde Kampenaar Geert van Wou (ca. 1450-1527). Op 8 januari 2019 kunt u
hiervan komen genieten.
Hette Meijering heeft zich reeds 30 jaar verdiept in luidklokken, vooral die van Geert van
Wou. Hij was voorzitter van de stichting ‘Luidklokken Bovenkerk, die de voortrekker was in
het traject deze kerk weer van een passend gelui te voorzien. Momenteel is hij voorzitter van
het Kamper klokkenluidersgilde ’Geert van Wou’.

De PubQuiz.

Wat is dat nu weer zult u zich afvragen.
In het verleden organiseerde de Kamper Taalkringe en na opgaan van deze vereniging in
onze vereniging als werkgroep het bekende “Kamper Dictée”. Echter de beheersing van de
Kamper taal is de laatste jaren steeds verder achteruitgegaan.
Om ‘onze’ taal in de belangstelling te houden wordt deze avond georganiseerd. Het zal een
laagdrempelige avond worden met veel vertier en natuurlijk ook enige competitie tussen
teams van maximaal 5 personen. In januari zal verdere informatie volgen hoe teams zich
kunnen aanmelden.
In een aantal rondes zal bekend worden welk team de winnaar wordt. Elke ronde wordt
door een organisatie verzorgd en heeft een eigen invalshoek als oude foto’s, de kamper taal,
geschiedenis, geluiden, etc. Ook onze eigen vereniging verzorgd natuurlijk een ronde. De
belangrijkste voorwaarde bij elke is dat alles op ‘zien kampers’ gaat, dus er wordt geen ABN
gesproken bij de vraagstelling en de beantwoording.
De kern van de organisatie van dit evenement berust bij onze werkgroep “Kamper
Taalkringe”, met medewerking van de Bibliotheek Kampen, Stadsarchief Kampen en Jac.
Ruiten.

Nauwere samenwerking binnen Stadskazerne
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U hebt het al tijdens de lezingen kunnen merken. Deze zijn vrij toegankelijk voor zowel leden
van onze vereniging en voor leden van de Bibliotheek Kampen. Aan niet-leden van
genoemde organisaties wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd. Als de bibliotheek een
lezing houdt, is de toegangsprijs voor leden van onze vereniging gereduceerd met eveneens
€ 2,00.

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 maart 2019

Noteert u het vast in uw agenda. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de
ledenvergadering gehouden in de maand maart en niet in april. Vorig jaar reserveerden we
met succes een hele avond voor deze ledenvergadering in een ongedwongen omgeving. Dit
is zo goed bevallen dat we dit nu weer doen. Om ook in april een lezing te kunnen blijven
houden op de gangbare tweede dinsdag van de maand, is de jaarvergadering naar voren
gehaald.

Verschenen

Van 2 leden van onze vereniging zijn onlangs bijzondere publicaties verschenen:

De tweede druk van “Uit rivier en zee geboren”, het boek over de geschiedenis van het
Kampereiland en de 100 oudste erven is uitgekomen en is in de lokale boekhandel
verkrijgbaar. Deze tweede druk is gelijk aan de eerste, alleen zijn enkele kleine foutjes
hersteld. De prijs is € 45,00.

De laatste glossy over het Kamperlijntje ‘Kamperlijntje Toen & Nu’ is verschenen. Deze glossy
is geen herdruk van de uitgave uit 2015 maar een glossy met nog meer aandacht voor het
verleden en bedoeld als herinnering aan het voorbije dieseltijdperk. Er wordt extra aandacht
besteed aan de ondergrond van het Kamperlijntje waarover nog steeds overleg is tussen
Provincie Overijssel, ProRail en de gemeenten Zwolle en Kampen met betrekking tot het niet
kunnen openen van station Zwolle Stadshagen. Ook wordt ruim aandacht besteed aan het
materieel dat op het Kamperlijntje gereden heeft en nu rijdt, voorzien van talrijke foto’s. De
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nieuwe glossy telt 80 pagina’s (de vorige uit 2015 48 pagina’s) met ruim 140 foto’s en
afbeeldingen van diverse bekende spoorfotografen en ook niet eerder gepubliceerde door
mijzelf gemaakte foto’s. De prijs bedraagt € 10,00 en is verkrijgbaar de lokale boekhandel.
Meer informatie over o.a. bestellen is te vinden via www.hetkamperlijntje.nl/item/nieuweglossy-het-kamperlijntje .

Oproep

Een van onze ‘lopers van het Historisch Tijdschrift’ in de kern van IJsselmuiden en Grafhorst
is vanwege een beenbreuk niet meer in de gelegenheid om de bezorging per kwartaal op
zich te nemen. We zijn dringend op zoek naar een of meerdere leden die ons hiermee uit de
‘brand’ willen helpen. Splitsing van dit wijk is ook mogelijk. Wilt u ons hiermee helpen neem
dan contact op met John Wezenberg (telefoon 06-80047872).

Inloopochtenden
Wilt u meer weten over uw familie en uw stamboom? Of loopt u vast in uw genealogisch
onderzoek? Weet u niet hoe of waar u gegevens kunt vinden? We helpen u graag (op weg)
bij het onderzoek naar uw (familie)- geschiedenis.
Iedere eerste zaterdag van de maand zijn er vrijwilligers van de Historische vereniging voor
de ijsseldelta ‘Jan van Arkel’ en van de Genealogische Vereniging in het informatiecentrum
van het Stadsarchief Kampen. Om u te helpen bij het onderzoek naar uw
familiegeschiedenis. U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het Stadsarchief. We zijn
er vanaf 10.00 uur tot ca. 13.00 uur.
Krijg bijvoorbeeld uitleg over de eerste bronnen die u bij stamboomonderzoek tegenkomt,
zoals bevolkingsregisters, burgerlijke stand en kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken. En
we leggen graag uit hoe u kunt zoeken naar gegevens op internet en in de verschillende
archieven.
Redactie Mededelingen
(tevens secretariaat)
André Westendorp
Ringmus 7
8271 HG IJsselmuiden
tel. 038-3319812
email: info@hvjanvanarkel.nl
Tekst voor Mededelingen graag als Wordbestand en foto’s apart in jpg-formaat.

Bestuur:
voorzitter
2e voorzitter
secretaris

Sybren Gerlofsma, Akelei 64, Kampen
Gert-Jan Casteleijn, Groenendael 172, IJsselmuiden
André Westendorp, Ringmus 7, IJsselmuiden
email: info@hvjanvanarkel.nl
penningmeester vacant
ledenadministratie
John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen
leden
Johan Prins
Theo Nieuwenhuizen
Cor Scheurwater
website
http://www.hvjanvanarkel.nl

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
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