Jaargang 13, nr.4

december 2016

Mededelingen
Vereende krachten
Het eerste woord uit het opschrift kennen de meeste jongeren niet meer. Zonder het tweede
woord zouden velen van ons aanvankelijk wellicht een associatie met een bekende watervogel
leggen.
Zelfs het begrip 'verenigde', waarvan dit woord een samentrekking is, wordt steeds meer ervaren als een ouderwets gegeven, te vinden in namen als Verenigde Oost-Indische Compagnie en
Verenigde Staten. Na de fusie tussen de gemeenten Kampen en IJsselmuiden is opnieuw bewust gekozen voor de rechtsvorm 'vereniging' met betrekking tot 'Jan van Arkel' als voortzetting
van de vereniging "Vrienden van het Kamper Museum".
Het is goed om zo nu en dan stil te staan bij deze gekozen rechtsvorm. In een Historische Vereniging zijn personen verenigd, die samen eenzelfde doel nastreven, in dit geval het beoefenen
van historisch onderzoek in de breedste zin. Bij een vereniging bepalen om die reden de gezamenlijke leden het te voeren beleid. De mate van zeggenschap over dit beleid is voor ieder lid
gelijk.
De mate van praktische inbreng is natuurlijk een ander verhaal. Niet ieder lid heeft dezelfde
capaciteiten en talenten, gezondheid en conditie. In de praktijk zal daarom niet ieder lid in gelijke mate bijdragen aan het functioneren van de vereniging. Dit is niet erg, want verscheidenheid maakt een vereniging kleurrijk.
Mijn wens voor 2017 en de toekomst daarna is dat die verscheidenheid in de volle breedte
zichtbaar mag worden en niet bestaat uit het verschil tussen een grote groep zonder inbreng
en een klein kleurrijk groepje actieve leden.
Om de bewoording van ons bestuurslid Theo Nieuwenhuizen te gebruiken:
Een historisch verantwoord nieuw jaar toegewenst!
Met hartelijke groet,
Sybren Gerlofsma,
bestuursvoorzitter historische vereniging voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel'
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Vanaf 14 janauri 2017 elke zaterdagochtend van
10.00 tot ca. 13.00 uur : huiskamerbijeenkomst in
informatiecentrum Stadsarchief Kampen

Lezingen 2017
Omdat door diverse omstandigheden in 2016 onvoldoende gelegenheid tot overleg met het bestuur
van de Stadskazerne mogelijk was, heeft het dagelijks bestuur van onze vereniging besloten de lezingen in de eerste drie maanden de ledenvergadering van april te houden in de gebruikelijke gelegenheid 'De Regenboog', Broederweg 32, Kampen.

Dinsdag 10 janauri 2017: “Civiele Monnikwerken voor 't Billând" Over middeleeuws
landaanwinningwerk vanuit Friese kloosters. door Sijtse Keizer.
WATERBOUWKUNDIG MONNIKENWERK
Wat vroeger de monding van de Friese Middelzee was, wordt nu tet Bildt
genoemd. Het ontstaan van het Bildt en ons Kampereiland vertoont een
zekere overeenkomst. Beide lagen aan een monding en beide kenden
vroeger een naam met een meervoudig karakter. Het Bildt heette voorheen Billând (land van Billen = opslibbingen) en het Kampereiland werd
vroeger gevormd door de Kamper eilanden, die eveneens waren gevormd
door opslibbing.
Daarmee houdt de overeenkomst op, want de wijze waarop dit land werd
gemaakt tot vruchtbare agrarische grond, verschilt aanmerkelijk. Aangetoond zal worden dat de middeleeuwse kloosters hierin een grotere rol
hebben gespeeld dan vaak werd aangenomen.
Spreker Sytse Keizer is geboren en getogen in het Bildt en verdiept zich
sinds enige jaren in het ontstaan van zijn geboortegrond. Keizer volgde
een civieltechnische opleiding maar schoolde in de jaren 80 om tot i.c.t.er.
Locatie: Gebouw 'Regenboog', Broederweg 32, Kampen. Aanvang: 20.00 uur..

Dinsdag 14 februari 2017: “De IJsselkogge en de actualiteiten” door Wouter Waldus.
Deze avond organiseren we in samenwerking met de stichting “Kamper Kogge”. U zult dan veel horen
over de tot dan bekende onderzoeksresultaten over de gevonden kamper kogge.
Locatie: Gebouw 'Regenboog', Broederweg 32, Kampen. Aanvang: 20.00 uur..
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Dinsdag 14 maart 2017:
De spreker van deze avond is Arie Slob, directeur van het Historisch Centrum Overijssel.
Locatie: Gebouw 'Regenboog', Broederweg 32, Kampen. Aanvang: 20.00 uur..

Huiskamerbijeenkomsten ?
Onlangs heeft u via email een oproep ontvangen om hulp bij een andere vorm van onze huiskamerbijeenkomsten. Een zodanig aantal leden zijn om mee te helpen dat we bij wijze van proef de eerste
helft van 2017 het volgende willen gaan proberen:
♦
elke zaterdagochtend van 10.00 tot ca.13.00 uur zijn we aanwezig in het Informatiecentrum van
het stadsarchief
♦
Daar staan alle aanwezige faciliteiten tot onze beschikking. Enige beperking is dat er geen originele archiefstukken uit het depot worden gehaald en dus niet kunnen worden ingezien.
♦
U kunt terecht voor een praatje, informatie over onze vereniging of hulp bij onderzoek.
♦
Etc.
Vanaf zaterdag 14 januari 2017 is iedereen van harte welkom.

Facebook
Onze vereniging is al een paar jaar op facebook te vinden als een discussiegroep. We gaan hier nu
langzaam afscheid van nemen. Onlangs hebben we een echte facebookpagina opgezet. Hiermee hebben we meer mogelijkheden.
Als u ook actief bent op facebook neem dan ook eens een kijkje op onze pagina en meldt u zich aan
als volger van deze pagina. U blijft dan op de hoogte van nieuwtjes die we op deze pagina gaan melden.
Ook kunt u zich abonneren op onze activiteiten (evenementen) zodat u er niet een meer mist. En natuurlijk kunt u aangeven of u interesse voor een van onze lezingen hebt. Ook kunt u aangeven dat u
komt. Zijn wij als bestuur ook een beetje op de hoogte hoeveel mensen er komen.
De link naar deze pagina is HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HVJANVANARKEL

Uitgaven
Onlangs is van de hand van ons lid André Piederiet een prachtig boek verschenen over de tekeningen
van Dirk Boele. Deze tekeningen, die natuurgetrouw situaties over de periode 1825—1844 in met name IJsselmuiden aangeven, zijn in perfecte kwaliteit in het boek opgenomen. Voor een ieder die belangstelling heeft voor het verleden van IJsselmuiden een aanrader. Het boek is verkrijgbaar bij de
Readshop in IJsselmuiden en Kampen, maar ook te bestellen via
www.uitgeverijvanwarven.nl/tekeningen-dirk-boele
Het is al weer een aantal jaren geleden dat Wil Schackman een lezing voor onze vereniging heeft gehouden over de Maatschappij van Weldadigheid. Onlangs is van zijn hand een boeiend werk verschenen onder de titel “De kinderkolonie” met als subtitel ‘Tot een werkzaam lezen opgeleid: de wezenopvang in Veenhuizen (1824—1859)”. In dit boek beschrijft Wil de wezen, hun opzieners en de bestuurders. Meer informatie is te vinden via www.atlascontact.nl/boek/de-kinderkolonie
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Plaatsing gerestaureerde stenen op de Joodse begraafplaats.
2 december j.l. was er veel bedrijvigheid op de normaal zo rustige, Joodse begraafplaats te IJsselmuiden. De tijdelijk verwijderde stenen van Joseph Reicher en zijn vrouw Betje Reicher- de Beer werden
die dag weer geheel gerestaureerd op hun originele plek terug geplaatst.
Steenhouwer van Ommen had in 2015 aangeboden deze twee stenen kosteloos te restaureren en nu was het
moment daar om ze in al hun schoonheid weer terug te
plaatsen waar ze hoorden. Deze belangeloze actie van
van Ommen is een van de vele stappen die nodig zijn om
de Joodse begraafplaats weer in ere te herstellen.
Wij als vereniging willen dit mede onder de aandacht
brengen door het inventariseren van de personen welke
hier begraven liggen De werkgroep genealogie is ongeveer een geleden begonnen met een uitgebreid onderzoek. Veel materiaal is gevonden en m.b.v. de
software van ozne vereniging ingevoerd in een
database. De informatie die we op dit moment
hebben is onlangs voor een breed publiek
zichtbaar gekomen. Op onze website is een link
hier naar opgenomen.
Het onderzoek is nog niet afgerond. Kijkt u ook
eens op onze website ? De grafstenen zijn
m.b.v. foto’s die ons lid Aalt Landman gemaakt
heeft van dichtbij te bekijken. Hebt u verhalen,
foto’s of ander materiaal over de vermelde personen dan zouden we dat graag horen.
De link naar de informatie is
www.hvjanvanarkel.nl/werkgroepen/genealogie/joodse-begraafplaats

De Mededelingen
Een groot deel van onze leden ontvangt per email de Mededelingen. Het scheelt de vereniging
kosten. Echter het komt regelmatig voor dat een lid aan ander emailadres neemt waardoor we
de Mededelingen niet meer kunnen versturen. Voor ons lastig, maar ook voor u als lid. U ontvangt dan geen berichten en Mededelingen meer via email.
Als u een emailadres hebt en u merkt dat u geen berichten meer over onze vereniging ontvangt,
geef dan uw nieuw of gewijzigd emailadres ook even aan ons door via info@hvjanvanarkel.nl .

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 .
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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
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

Nieuwe leden:
Na de vorige Mededelingen hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen:
dhr. J. den Held te Kampen
dhr. J. Kreek te Lochem

dhr. A. Kneepkens te Kampen
dhr. R. de Leeuw te Kampen

Contributie 2017
Voor de penningmeester altijd weer een complex gebeuren om de contributiebetalingsverzoeken te
versturen. Deels ook veroorzaakt, zoals elders in deze mededelingen al vermeld, door vervallen of
gewijzigde e-mailadressen. Het elders in deze mededelingen gedane verzoek van de secretaris om
een dergelijke wijziging via ons e-mailadres info@hvjanvanarkel.nl ondersteun ik dan ook van harte.
Gelukkig hebben een aantal leden de betaling van de contributie bij hun bank geagendeerd. Van een
aantal is de betaling voor het kalenderjaar 2017 dan ook al binnen. Waarvoor dank. De leden die nog
niet betaald hebben ontvangen één dezer dagen door de gewone of door de digitale brievenbus een
betalingsverzoek. Wilt u om gepuzzel in de verwerking te voorkomen bij de betaling uw lidnummer en
het contributiejaar vermelden? Het lidnummer kunt u vinden in de adressering. Door een spoedige
betaling kan de vervelende klus van het doen van tijdrovende betalingsherinneringen tot een minimum beperkt worden. Alvast bedankt voor uw medewerking.
John Wezenberg,
penningmeester historische vereniging voor de IJsseldelta 'Jan van Arkel'
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