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AgendaAgendaAgendaAgenda    
 
Voordat het zomerseizoen begint ontvangt u deze Mededelingen met daarin de activiteiten in 
de komende periode. 
 
1 april 2017, 10.00—13.00 uur  : voorouderspreekuur en openstelling informatiecentrum  
(op verzoek) 7 april 2017   : lezing bouwhistorie Burgwal 80, 81 en 96 
8 april 2017, 10.00—13.00 uur  : openstelling informatiecentrum 
(op verzoek) 8 april 2017   : lezing bouwhistorie Burgwal 80, 81 en 96 
11 april 2017, 19.30 uur   : ledenvergadering en lezing 
15 april 2017, 10.00—13.00 uur  : openstelling informatiecentrum 
22 april 2017 , 10.00—13.00 uur : openstelling informatiecentrum 
29 april 2017, 10.00—13.00 uur  : openstelling informatiecentrum 
6 mei 2017, 10.00—13.00 uur  : voorouderspreekuur en openstelling informatiecentrum 
10 mei 2017, 20.00 uur    : presentatie publicatie meidagen 1940 en lezing 
13 mei 2017, 10.00—13.00 uur  : openstelling informatiecentrum 
(op verzoek) 19 mei 2017   : symposium Hanze 
20 mei 2017, 10.00—13.00 uur  : openstelling informatiecentrum 
27 mei 2017, 10.00—13.00 uur  : openstelling informatiecentrum 
(op verzoek) 23 juni 2017   : symposium “Handel en Hanze in Noordwest-Europa” 
(op verzoek) 25 juni 2017   : lezing “een moderne mammoetjager”. 
 
 

Ledenvergadering met lezing op 11 aprilLedenvergadering met lezing op 11 aprilLedenvergadering met lezing op 11 aprilLedenvergadering met lezing op 11 april    
 
Zoals uit bijgesloten jaarverslag blijkt wordt de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging ge-
houden op aanstaande dinsdag 11 april. Deze algemene ledenvergadering is een kort moment van 
verantwoording van het gevoerde bestuurlijke beleid in het jaar 2016. 
 
LET OP: De ledenvergadering begint om 19.30 uur! 
 
Na deze vergadering is er de maandelijkse lezing. Naar aanleiding van zijn onlangs verschenen 
boek houdt ons lid Geraart Westerink een inleiding over de wederopbouwarchitectuur in Kampen 
en omstreken. Naar verwachting zal de lezing circa 20.15 uur beginnen. 
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VoorouderspreekuurVoorouderspreekuurVoorouderspreekuurVoorouderspreekuur    
 
Samen met de afdeling Flevoland van de NGV (Nederlands Genealogische Vereniging) zijn we gestart 
met een zgn. voorouderspreekuur. Mede door het programma ‘Verborgen Verleden’ is de laatste tijd  
voorouderonderzoek populair geworden.  
Weet u niet hoe u een onderzoek moet starten ? Bent u vastgelopen met uw onderzoek ? 
Op het voorouderspreekuur kunt u al uw (hulp)vragen kwijt. 
Elke eerste zaterdagochtend van de maand tijdens de ‘huiskamerbijeenkomsten’ is dit spreekuur ge-
organiseerd van 10.00 tot 12.00 uur. De eerstvolgende datums staan in de agenda. 

Lezing over bouwhistorie aan de Burgwal te KampenLezing over bouwhistorie aan de Burgwal te KampenLezing over bouwhistorie aan de Burgwal te KampenLezing over bouwhistorie aan de Burgwal te Kampen    
  
Op vrijdagavond 7 April en zaterdagavond 8 April geeft ons lid en Kamper bouwhistoricus Geert Jan 
van der Schee een lezing over drie 14e eeuwse  panden aan de Burgwal in Kampen, te weten Burgwal 
80,81 en 96. 
Uiteraard wordt er dan ingegaan op de gevonden bijzondere balkbeschilderingen in Burgwal 80 maar 
ook de andere vondsten tijdens beide onderzoeken komen aan bod.  
De lezing zal plaatsvinden in Galerie  3 gevestigd aan de Burgwal 96 en de aanvang van de lezing is 
2000.  
U bent van harte welkom!  
Entree is gratis maar aanmelding is verplicht in verband met de beschikbare ruimte.  
  
U kunt uw aanmelding met voorkeur voor de avond mailen naar info@vanderschee-timmerwerken.nl 

Huiskamerbijeenkomsten ?Huiskamerbijeenkomsten ?Huiskamerbijeenkomsten ?Huiskamerbijeenkomsten ?    
 

Onlangs heeft u via email een oproep ontvangen om hulp bij een andere vorm van onze huiskamerbij-
eenkomsten. 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 origi-

nele 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. 
De bijeenkomsten voor de zomer staan aangegeven in de agenda op de voorpagina. 
 
De naam ‘huiskamerbijeenkomst’ geeft, nu we in de stadskazerne zijn, eigenlijk niet de juiste activi-
teit weer. Wie weet een meer passende naam ? Reacties naar info@hvjanvanarkel.nl   

FacebookFacebookFacebookFacebook    
 
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 mel-
den.  
Ook kunt u zich abonneren op onze activiteiten (evenementen) zodat u er niet een meer mist. En na-
tuurlijk 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  
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Woensdag 10 mei 2017:  Woensdag 10 mei 2017:  Woensdag 10 mei 2017:  Woensdag 10 mei 2017:  “Kampen, mei 1940"“Kampen, mei 1940"“Kampen, mei 1940"“Kampen, mei 1940"        door Koen Alderliesten.door Koen Alderliesten.door Koen Alderliesten.door Koen Alderliesten.    
 
Op 10 mei verschijnt de door ons lid Koen Alderliesten ge-
schreven publicatie “Kampen, mei 1940”. Hierin staan de mili-
tairen die in en voor mei 1940 in Kampen gelegerd waren cen-
traal. Wat gebeurde er in de jaren ervoor. Hoe werden de ver-
dedigingswerken ingericht. Wat gebeurde er in de eerste mei-
dagen van 1940. Wie waren de hoofdrolspelers ? Allemaal vra-
gen waar in deze publicatie op ingegaan wordt. 
Aan deze uitgave zal bijzondere aandacht worden besteed. 
Zo zal vanaf medio april t/m 13 mei een expositie over dit on-
derwerp in de Stadskazerne te bekijken zijn. 
In de week van 10 mei zal door RTV IJsselmond een program-
ma over dit onderwerp worden uitgezonden. Hierin zullen o.a. 
enkele interviews met ooggetuigen te zien zijn. Ook zal de 
schrijver Koen Alderliesten het een en ander vertellen en laten 
zien rondom de nog aanwezige bunker bij het Ganzendiep. 
 
Op woensdag 10 mei zal om 20.00 de presentatie zijn. Na de 
presentatie van het boek zal Koen een korte lezing over het 
onderwerp van het boek verzorgen. 
 
 

 
De uitgave, welke zal bestaan uit ca. 168 pagina’s en 
voorzien van unieke en bijzonder foto en kaartmateri-
aal, is na 10 mei verkrijgbaar via onze vereniging. 
Voorintekening is reeds mogelijk via onze website : 
www.hvjanvanarkel.nl/publicaties/756/kampen-mei-
1940 . 
De prijs bij voorintekening is 12,50 euro. Na 10 mei is 
de prijs 14,95 euro, maar ook dan is de prijs voor le-
den 12,50 euro. 
 

Middeleeuwen Symposium 2017: Handel en Hanze in NoordwestMiddeleeuwen Symposium 2017: Handel en Hanze in NoordwestMiddeleeuwen Symposium 2017: Handel en Hanze in NoordwestMiddeleeuwen Symposium 2017: Handel en Hanze in Noordwest----Europa,Europa,Europa,Europa,    
 
Op 23 juni vindt in de Zutphense Walburgiskerk het Middeleeuwen Symposium 2017 plaats. Dit jaar 
is het thema: Handel en Hanze in Noordwest-Europa. 
 
De Hanze spreekt tot de verbeelding door haar combinatie van solidariteit, daadkracht en onderne-
merschap, zeker nu in Europa wordt gezocht naar pragmatische vormen van samenwerking. Maar hoe 
werkte de Hanze precies? En wanneer werkte het niet? Het Middeleeuwen Symposium 2017 biedt 
nieuwe inzichten in deze belangengemeenschap van steden en kooplieden. 

 
Zes sprekers namens diverse universiteiten delen graag hun inzichten met professionals, studenten 
en geschiedenis-liefhebbers. Er is voldoende tijd ingeruimd voor vragen, discussie en kennismaking 
en voor bezichtiging van de kerk. Kortom: een unieke kans om kennis te maken met een nieuwe ge-
neratie historici en om veel te leren over de Middeleeuwen. 

 
U vindt het complete programma op: www.middeleeuwen-symposium.nl . Aanmelden kan ook via deze 
website. 
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Hanze Symposium Hanze Symposium Hanze Symposium Hanze Symposium     
 
Van 15 tot en met 18 juni worden in Kampen de Internationale Hanzedagen gehouden. Het middel-
eeuwse handelsverbond van de Hanze is de inspiratiebron van dit evenement. Maar wat weten we 
eigenlijk van de Hanze? Het oude handelsverbond spreekt tot op de dag van vandaag tot de verbeel-
ding, maar klopt ons beeld van de Hanze wel? Hoe dreven zakenlieden handel in die tijd? Wat bete-
kenden de IJsselsteden en de Hanze voor elkaar? Waar ging het Hanzeverbond uiteindelijk aan ten 
onder? Zomaar wat vragen die makkelijk te stellen zijn, maar niet zo eenvoudig om te beantwoorden.  
VORG VORG VORG VORG  
De Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) organiseert vooraf-
gaand aan de Internationale Hanzedagen een symposium, waarop te horen zal zijn wat we de laatste 
jaren door onderzoek meer te weten zijn gekomen over de Hanze in onze regio. Het symposium wordt 
georganiseerd naar aanleiding van de uitgave van de jaarbundel (Overijsselse Historische Bijdragen) 
2017 met dit jaar als thema de ‘Hanze’.  
Jaarbundel 2017 Jaarbundel 2017 Jaarbundel 2017 Jaarbundel 2017  
De bundel bestaat uit artikelen van verschillende historici. Zo schrijft Frank Inklaar over onze omgang 
met het historische fenomeen van de Hanze in de huidige tijd, gaan Hanno Brand en Bert Looper in 
op de rol van de IJsselsteden binnen de Hanze en legt Jerem van Duijl vervolgens uit waarom de Han-
ze het uiteindelijk verloor van een nieuwe manier van handeldrijven zoals de Hollanders met veel suc-
ces deden. Uiteraard is in de bundel ook een artikel opgenomen over het gevonden koggeschip in de 
IJssel, geschreven door Karel Vlierman en Wouter Waldus. Het eerste exemplaar van de jaarbundel 
2017 wordt na afloop van het symposium uitgereikt aan de burgemeester van Kampen, Bort Koele-
wijn, door de voorzitter van de VORG Geert Jansen.  
Sprekers Sprekers Sprekers Sprekers  
Tijdens het symposium geeft een drietal auteurs van de artikelen in de jaarbundel een lezing: Hanno 
Brand, Bert Looper en Wouter Waldus. Zij nemen ons, door hun boeiende manier van vertellen, mee 
in de wereld van de Hanze en delen de nieuwste inzichten uit onderzoek naar dit oude handelsver-
bond.  
Nieuwsgierig geworden? Nieuwsgierig geworden? Nieuwsgierig geworden? Nieuwsgierig geworden?  
Het symposium vindt plaats op vrijdag 19 mei 2017 vanaf 13.15 uur in de Stadsgehoorzaal Kampen 

en duurt tot ongeveer 16.00 uur. We sluiten af met een hapje en drankje. Kaarten kosten €12,50 per 
stuk (incl. borrel). Bovendien krijgt u op vertoon van uw entreekaartje korting bij de aankoop van de 
jaarbundel 2017. U kunt u aanmelden voor het symposium via www.stadsgehoorzaalkampen.nl/U kunt u aanmelden voor het symposium via www.stadsgehoorzaalkampen.nl/U kunt u aanmelden voor het symposium via www.stadsgehoorzaalkampen.nl/U kunt u aanmelden voor het symposium via www.stadsgehoorzaalkampen.nl/
voorstellingen/hanzevoorstellingen/hanzevoorstellingen/hanzevoorstellingen/hanze----symposiumsymposiumsymposiumsymposium    
     
Informatie over de organisatie: Pietrik Scheffer | VORG | pescheffer@live.com  
Informatie over de inhoud: Jos Mooijweer | HCO | j.mooijweer@historischcentrumoverijssel.nl     



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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Op  verzoek van ons lid en archeloog Alexander Jager brengen we onderstaande lezing onder uw aan-
dacht. 
 
EEN MODERNE MAMMOETJAGEREEN MODERNE MAMMOETJAGEREEN MODERNE MAMMOETJAGEREEN MODERNE MAMMOETJAGER    
Lezing van Dick Mol op 25 juni 2017 In de Stadskazerne, Oudestraat 216C 8261 CA Kampen.  
Aanvang 15 uur 
De lezing van Dick Mol gaat over de wolharige mammoet en de opgraving van de zg. Yukagir mammoet in 
Siberië, die onder zijn leiding werd verricht. Dit (ingevroren) dier is kort na de eeuwwisseling ontdekt. Om 
de mammoet zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken werd hij in z’n geheel in bevroren toestand uit de 
toendrabodem gezaagd en per helikopter overgebracht naar een permafrost grot in Kathanga (Rusland). 
De onderzoeksresultaten leverden een schat aan nieuwe kennis op over de omgeving waarin het dier 
destijds leefde. In zijn darmen vond men nog onverteerd, plantaardig voedsel, in de vacht en de grond 
waarop hij lag zijn stuifmeelpollen van de toen voorkomende planten gevonden.  
Voor deze bijzondere lezing kan je je nog inschrijven.  
Opgave via de mail: wandaschaap@icloud.com 
Entree: €15,00. 
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