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Volle kracht vooruitVolle kracht vooruitVolle kracht vooruitVolle kracht vooruit    
    

Na een tijd van veel overleg is de verplaatsing van de huisvesting van onze vereniging dan toch 
eindelijk een feit. Met maar liefst elf paar vrijwillige handen en een gratis beschikbaar gestelde 
vrachtauto werd de klus binnen vier uur geklaard. Bedankt vrijwilligers voor jullie geoliede inzet 
en bedankt Ton Kruithof voor het spontaan aangeboden vervoer! 
 
De verenigingsbibliotheek is ondergebracht in de 'Jan van Arkel'-kamer op de tweede verdie-
ping ofwel de derde bouwlaag. De overige spullen zijn opgeslagen in een magazijnachtige ruim-
te die lijkt op een rommelzolder en wordt gedeeld met archief en bibliotheek. 
 
Omdat door de Stadskazerne een georganiseerde historische lezing in september toevallig was 
gepland op een tweede dinsdag van de maand, hebben we die als historische vereniging mede 
georganiseerd. Deze avond in het auditorium was tegelijk een testcase voor onze toekomstige 
lezingen. We hadden een aantal verbeterpunten, die voor de toekomst zullen worden meege-
nomen. 
 
Intussen kunnen we al weer enkele weken gebruik maken van een prachtige studiezaal van 
het Stadsarchief. Verbetering ten opzicht van de oude situatie is het zonder tussenkomst van 
een medewerker kunnen raadplegen van boeken uit de ter plekke aanwezige archiefbiblio-
theek. Zelf heb ik daar al dankbaar gebruik van kunnen maken. 
 
De komende maanden zal via regelmatig overleg gewerkt worden aan uitbouw van de onderlin-
ge samenwerking tussen het Stadsarchief en onze vereniging. Samen bekijken we waarbij vrij-
willigers van onze vereniging iets voor het Stadsarchief kunnen betekenen en voor welke activi-
teiten op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten van het archief. 
 
Hieronder vallen ook een technisch goed inpasbare voortzetting van of vervolg op de zoge-
noemde huiskamerbijeenkomsten. Voor een goede programmering hiervan is overleg met zo-
wel Stadsarchief als Stadskazerne nodig. Omdat oktober de maand van de opening zal zijn, zal 
een dergelijke bijeenkomst in deze maand nog niet worden gehouden. Zoals voor de zomer al 
aan u is gemeld, zullen de lezingen in 2016 nog worden gehouden in gebouw 'De Regenboog' 
aan de Broederweg. 



A G E N D A  
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11 oktober 2016   : lezing  
 
8 november 2016   :  lezing  
 
13 december 2016  :  lezing   

Dinsdag 11 oktober 2016:  “Avondmaalstafel in IJsselmuiden, een brug in de tijd” door Dinsdag 11 oktober 2016:  “Avondmaalstafel in IJsselmuiden, een brug in de tijd” door Dinsdag 11 oktober 2016:  “Avondmaalstafel in IJsselmuiden, een brug in de tijd” door Dinsdag 11 oktober 2016:  “Avondmaalstafel in IJsselmuiden, een brug in de tijd” door 
GertGertGertGert----Jan Westhoff.Jan Westhoff.Jan Westhoff.Jan Westhoff.    
    
Menig inwoner van IJsselmuiden ziet iedere zondag voorin de Hervormde kerk een oude eikenhouten 
tafel staan. Dit hoogbejaarde meubel uit 1647 is onlangs nauwkeuriger onderzocht en in beeld ge-
bracht. Het onderzoek leidde langs diverse tijdvakken, stijlperiodes, locaties, personen. De uitschuif-
bare balpoottafel heeft een aantal typisch 17e eeuwse details. Het meubel heeft verschillende over-
eenkomsten met zijn tijdgenoot uit Genemuiden (1645). Jaartal, bladmotief en de versiering op de 
poten hebben opvallende gelijkenis. Dat roept de vraag op of de tafels door de zelfde schrijnwerker 
zijn gemaakt. Details aan de tafel wekken het vermoeden dat maker zich lieten inspireren door het 
Hollands classicisme, de nieuwe mode uit die tijd, die onder andere werd toegepast aan het Maurits-
huis in Den Haag (1634 – 1644) en het Paleis op de Dam (1648 – 1665). Dan rijst natuurlijk de 
vraag of een tafel van een dergelijke ouderdom zeldzaam is. Voor het antwoord op die vraag komen 
we terecht in musea en kerken Elburg, Hattem, Kampen, Meppel, Raalte, Zwartsluis en Zwolle. 
De tijd- en stijlgenoot uit Genemuiden brengt ons in contact met de oud-Kampenaren Evert Ekker en 
Lucie van Dam van Isselt. Zij woonden een aantal jaren in het kunstenaars dorp Oosterbeek. Één van 
de tafels waarover zijn beschikten was de oude tafel uit Genemuiden. Deze werd door Evert Ekker 
aangekocht. De lezing volgt in woord en beeld het spoor van de tafel en zo ook verschillende huizen in 
Oosterbeek en Veere waar Lucie van Dam werkzaam was. 
De tafel in IJsselmuiden is één van de weinig voorwerpen die herinneren aan de havenzate ‘Het 
Hooge Huis’ dat tot ongeveer 1900 in IJsselmuiden heeft gestaan. In het jaar dat het meubelstuk 
werd vervaardigd waren Jacob Sperwer en zijn vrouw Barbera Hansen eigenaar van het voorname 
pand. Rond 1800 werd de tafel geschonken aan de Hervormde gemeente. Uniek bij deze tafel zijn de 
twee bijbehorende banken. Deze banken en tafel worden al eeuwen actief door mensen gebruikt en 
tonen als ‘draagspoor van de geschiedenis’ iets van de grandeur van de Gouden Eeuw. 
 
Locatie: Gebouw 'Regenboog', Broederweg 32, Kampen. Aanvang: 20.00 uur.... 

 

Nu de verhuizing een feit is, volgt een tijd van bezig zijn met de toekomst. Wat mij in het afgelopen 
jaar opviel, is dat onze historische vereniging ook zelf wel een 'grote beurt' kan gebruiken. In de afge-
lopen jaren zijn er onwillekeurig zaken ingeslopen, die remmend werken op een goed functioneren. In 
scheepstermen zou je kunnen zeggen dat de aangegroeide algen en schelpen van de romp moeten 
worden gekrabd en dat de overbodige ballast kan worden verwijderd. 
Met andere woorden: de komende tijd zal allereerst 'schoon schip' worden gemaakt. 
Zodat we daarna met volle kracht vooruit kunnen! 
 
Een goed en inventief winterseizoen toegewenst, 
met hartelijke groet, 
 
Sybren Gerlofsma, 
bestuursvoorzitter hist. ver. 'Jan van Arkel' 



P a g i n a  3  Jaargang 13, nr.3 

Dinsdag 8 novermber 2016:  “Kampen in de knel. Waarom de vier Kamper Remon-Dinsdag 8 novermber 2016:  “Kampen in de knel. Waarom de vier Kamper Remon-Dinsdag 8 novermber 2016:  “Kampen in de knel. Waarom de vier Kamper Remon-Dinsdag 8 novermber 2016:  “Kampen in de knel. Waarom de vier Kamper Remon-
strantse predikanten vier eeuwen geleden op de nationale synode te Dordrecht (1618strantse predikanten vier eeuwen geleden op de nationale synode te Dordrecht (1618strantse predikanten vier eeuwen geleden op de nationale synode te Dordrecht (1618strantse predikanten vier eeuwen geleden op de nationale synode te Dordrecht (1618----
1619) belandden’ door Prof. Dr. Erik de Boer.1619) belandden’ door Prof. Dr. Erik de Boer.1619) belandden’ door Prof. Dr. Erik de Boer.1619) belandden’ door Prof. Dr. Erik de Boer.    
 

De periode 1609-1621  staat bekend als de Bestandstwisten. Tijdens het Twaalfjarig bestand (in de 
oorlog met Spanje die de Tachtigjarige zou gaan heten) kwamen verschillen van inzicht naar voren 
over de kerk in de Nederlanden. Deze was ‘ge-reformeerd’, maar wat betekende dat? De discussie   
ging over de inhoud van het geloof en over verhouding tussen kerk en overheid. ‘Kampen’ werd een 
bolwerk van de zgn. Remonstranten, de partij die zich niet te straks aan de Nederlandse Geloofsbelij-
denis en aan de Heidelbergse Catechismus wilde binden. Ook zagen zij weinig heil in het houden van 
een nationale synode. Spannende vraag is hoe landelijke en plaatselijke ontwikkelingen leidden tot 
een ontknoping in Dordrecht. 
 
In deze lezing hoopt ons lid Erik de Boer op o.a. 
Wie waren de vier Kamper dominees die de aandacht van de Nederlanden wisten te trekken?  
Hun namen zijn:  
- Thomas Gozewijn die als weesjongen op kosten van de stad theologie had gestudeerd, 
- Everhard Voskuil die later arts werd en onderweg naar Moskovië zou overlijden, 
- Sweer Matthijssen, in Deventer geboren maar uitgeweken naar Kampen, 
- Johannes Schöttel uit het graafschap Bentheim die na zijn afzetting toch weer predikant in Camper-
veen zou worden. 
Waar hebben zijn gestudeerd, welke brieven en geschriften liggen in het Stadsarchief Kampen? Welk 
oordeel velde de Nationale Synode te Dordrecht over hen en wat betekende dat voor de toekomst van 
elk van het Kamper viertal? 
 
Locatie: Gebouw 'Regenboog', Broederweg 32, Kampen. Aanvang: 20.00 uur.... 

Aardige schenkingAardige schenkingAardige schenkingAardige schenking    
 
Vandaag (donderdag 29 september) is een pakje bij me bezorgd. De afzender is een in Canada wo-
nende Conrad (Koen) Vanderkamp. In het pakje zitten voor onze vereniging een 7-tal schriftjes met 
allerlei krantenknipsels uit de jaren 50 / 60 van de vorige eeuw die betrekking hebben op de geschie-
denis van met name Kampen. 
Toch aardig om te vermelden dat we als vereniging ook buiten de gemeente– en landsgrenzen be-
kend zijn. 

 



BEZOEK ONS OP HET WEB 
WWW.HVJANVANARKEL.NL 

Historische vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel”Historische vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel”Historische vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel”Historische vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel”    

Redactie Mededelingen  

(tevens secretariaat) 

André Westendorp  

Ringmus 7 

8271 HG  IJsselmuiden 

tel. 038-3319812 

E-mail: info@hvjanvanarkel.nl 

 

Tekst voor Mededelingen graag als Word-

bestand en foto’s apart in jpg-formaat. 

BestuurBestuurBestuurBestuur: 

Voorzitter   Sybren Gerlofsma, Akelei 64, Kampen  

secretaris   André Westendorp, Ringmus 7,  IJsselmuiden  

penningmeester John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen 

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 

     Gert-Jan Casteleijn, Groenendael 172, IJsselmuiden 

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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Nieuwe leden:Nieuwe leden:Nieuwe leden:Nieuwe leden:    
Na de vorige Mededelingen hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:  
         
dhr. Verburg te Amersfoort        dhr. H. Tijssen te Kampen 
dhr. M. Selles te Kampen       dhr. R. Sasburg te Zwartsluis 
dhr. Kalter te IJsselmuiden        dhr. L. Hooisma te Kampen 
mw. G. van Dijk te Kampen        dhr. M. van Dam te Kampen 
dhr. Kottenberg te Kampen        dhr. P de Bondt Kampen 
dhr. M. Beekman te Kampen      dhr. W. Meijberg te Kampen 
mw. A. Meijlink te Leiden 

BibliotheekBibliotheekBibliotheekBibliotheek    
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. 


