Mededelingen
MEDEDELINGEN BESTUUR HV JvA, 18 juni 2021
Geachte leden,
Hierbij ontvangt u een nieuwe aflevering van de Mededelingen van het bestuur (a.i.) van de
Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’.
Deze volle Mededelingen staan in het teken van het weer op gang brengen van onze
activiteiten met ingang van het nieuwe seizoen, nu de coronapandemie afneemt en de
vaccinaties publieke evenementen meer en meer mogelijk maken.
Mocht u vragen, opmerkingen of eventuele nieuwe mededelingen hebben, neem dan te allen
tijde contact op met het bestuur via info@hvjanvanarkel.nl
Bestuur (a.i.) Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’
Herman Broers (vz.), Cor Scheurwater, Neel Wijshake en André Westendorp

!! SAVE THE DATE!!
LEZINGEN WEER VAN START OP 12 OKTOBER MET EVA VRIEND
Na een lange coronapauze gaan – ijs en weder dienende – in oktober de lezingen bij HV JvA
weer van start. De lezingencommissie (Theo Nieuwenhuizen en Cor Adema) werkt in
samenwerking met het interim-bestuur aan een regulier programma voor het komend
seizoen. De eerste lezing is al bekend en vindt plaats op dinsdag 12 oktober, met
schrijfster/historica Eva Vriend.
In November staan drie lezingen gepland rond het thema WO2 (9, 16 en 23 november),
deels een inhaalprogramma van de coronaperiode. HV JvA werkt in de programmering
zelfstandig of samen met Stadsarchief Kampen en/of de Bibliotheek Kampen en bij
gelegenheid onder de koepel van De Stadskazerne.
Het voorlopig lezingenprogramma voor najaar 2021 (onder voorbehoud):
di. 12 oktober: Eva Vriend (1973)
Over haar succesvolle boeken Eens ging de zee hier tekeer (2020) over het blijvende verdriet
in de vissersgemeenschappen rond de Zuiderzee dat IJsselmeer werd, en Het Nieuwe Land
(2013), over de nieuwe polderbewoners en hoe ze geselecteerd werden.
Beide boeken werden genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs. Ook licht ze een tipje
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van de sluier op van haar nieuwste boekproject, waarin Kampen een prominente rol speelt.
(lezing i.s.m. bibliotheek)

(omslag boek Eva Vriend. Portretfoto door Jelmer de Haas)
----- NOVEMBER: WO2 MAAND ---9 november: Stadskazernelezing door Herman Broers
Over de gevangenentransporten door Kampen tijdens de Hongerwinter 1944-1945
lezing i.s.m. De Stadskazerne
16 november: Lezing en boekpresentatie Peter Sierksma
Lezing en boekpresentatie Mijnheer, dat weiger ik, een politieman in verzet, de WO2biografie over Kamper politieman Pieter Kapenga.
I.s.m. Stadsarchief en uitgever Walburg Pers
23 november: Lezing door Samuel de Korte
Over de executies aan de Meppelerstraatweg.
I.s.m. Stadsarchief
-------------Het definitieve lezingenprogramma volgt na de zomervakantie, evenals informatie over
mogelijke regels reserveren i.v.m. corona-maatregelen. Wie suggesties heeft voor sprekers
en/of onderwerpen, kan deze doorgeven aan de lezingencommissie via
info@hvjanvanarkel.nl.

SAVE THE DATE: ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 26 OKTOBER
VAN ‘NIEUW ELAN’ NAAR ‘NOTEN OP ZANG’
Het interim-bestuur heeft besloten een algemene ledenvergadering (ALV) van HV JvA te
plannen en wel op DINSDAG 26 OKTOBER 2021. We gaan er vanuit dat deze fysiek kan
plaatsvinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de ledenvergadering digitaal worden
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gehouden, de tijdelijke coronawet maakt dit wettelijk mogelijk. Het interim-bestuur bereidt
de ALV nu voor. De ALV nog langer uitstellen acht het interim-bestuur, dat inmiddels 14
maanden de honneurs waarneemt, niet verantwoord.
Naast uiteraard de verantwoording over de afgelopen – bijzondere – bestuursperiode zijn bij
de eerstvolgende ALV twee punten van extra belang: de bestuursverkiezing en de
behandeling van de nieuwe Meerjarenvisie 2021-2025 waaraan het interim-bestuur heeft
gewerkt in de corona-periode.
De Meerjarenvisie 2021-2025, getiteld ‘Noten op Zang’, is een uitwerking van het
denktankrapport ‘Nieuw Elan’ van 13 december 2019. Het vorige bestuur stelde het rapport
‘Nieuw Elan’ nog integraal vast om vervolgens terug te treden om ruimte te geven aan het
huidige interim-bestuur om de uitwerking ervan ter hand te nemen. Het interim-bestuur
kreeg de taak de adviezen concreet te maken en te vertalen naar een visie op de toekomst
van de vereniging voor de eerstvolgende ALV. De geplande ALV van 14 april 2020 werd
vervolgens wegens de coronapandemie uitgesteld. Hieraan komt nu een einde, dus is nu ook
deze visie weer aan de orde.
De Meerjarenvisie 2021-2025 ‘Noten Op Zang’ is het resultaat van het denkwerk van het
interim-bestuur in de corona-periode. Het interim-bestuur wil er nu met de leden over in
gesprek. De concepttekst van het plan is vrijwel gereed en zal direct na de zomervakantie
ter lezing en meningsvorming aan alle leden worden aangeboden. Dit gebeurt via de
Mededelingen, via email en via de website. De Meerjarenvisie komt op de agenda van de
ALV van 26 oktober ter bespreking en besluitvorming.
Het is tevens de bedoeling die avond een definitief nieuw bestuur te kiezen, waarvoor
kandidaten in dezelfde ALV zullen worden voorgedragen. Het nieuwe bestuur kan vervolgens
op basis van de vastgestelde visie direct aan de slag.

NIEUWE HISTORISCH TIJDSCHRIFT KOMT UIT
Vandaag (18 juni) verschijnt de nieuwe editie van historisch tijdschrift HT (jaargang 46,nr. 2),
met in dit nummer een special over de geschiedenis van de bruine vloot in Kampen en een
fotoserie over verdwenen scheepvaart. Ook portretten van de oud-burgemeesters Kleemans en
Markusse van Kampen en IJsselmuiden bij het vertrek van ambtsgenoot Bort Koelewijn.
Laurens Hooisma schrijft over Kampens ‘foute’ politiechef in de oorlog Johan Boesveld. Hij
kreeg de doodstraf maar desondanks liep hij tien jaar na de bevrijding alweer in Kampen rond, en
stierf hij als vrij man in de stad die hij zoveel leed had aangedaan. Hoe kan dat?
Wijnhandelaar en Nutsspaarbank-bestuurder Frans Walkate was met zijn historisch archief,
collectie en Kamper Almanak van groot belang voor de geschiedschrijving in Kampen. Maar in de
bankbestuurder school een vrijdenker, zo ontdekte zijn biograaf Geraart Westerink. In september
verschijnt diens boek over Walkate, het HT brengt alvast een voorpublicatie (leden van HV JvA
kunnen het boek met korting bestellen voorafgaande aan publicatie, zie apart bericht elders in deze
Mededelingen). Tenslotte neemt ook het HT afscheid van de in mei overleden Kamper vakfotograaf
Henk Woning, voor wiens camera de halve stad is getrouwd.
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Het HT wordt vanaf vandaag bezorgd bij alle leden. Voor niet-leden is het blad te koop (5 euro) bij
Read Shop Bos (Kampen) en Schutte (IJsselmuiden), of via www.hvjanvanarkel.nl.

KASCONTROLEUR GEZOCHT
Het bestuur a.i. zoekt een nieuwe kascontroleur. Zowel de eerste kascontroleur als de
reserve zijn uitgevallen. Toon Slurink is nu als eerste kascontroleur beschikbaar, wie wil hem
bijstaan? Aanmelden kan via info@hvkanvanarkel.nl

BETALING CONTRIBUTIE 2021
De ledenadministrateur laat weten dat nog niet alle leden van HV JvA de contributie over het
jaar 2021 hebben betaald. Het verzoek aan de leden die dit betreft is dit alsnog zo snel
mogelijk te doen.

GENEALOGIE START WEER MET INLOOPOCHTENDEN
Vanaf september start de werkgroep Genealogie weer met het houden van de
inloopochtenden op de eerste zaterdag van de maand in het Informatiecentrum van het
Stadsarchief Kampen. Mensen die hulp zoeken bij hun stamboomonderzoek kunnen er
terecht. Heb je vragen over je onderzoek, of beter nog, wil je met een onderzoek beginnen,
neem dan contact op via de link op de website van HV JvA of kom naar de inloopochtenden
van de werkgroep genealogie.
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE HELPT DIGITAAL
De werkgroep archeologie wil leden van HV JvA de gelegenheid geven foto's te mailen van
voorwerpen die zij bijvoorbeeld ooit zelf gevonden hebben maar waarvan ze niet weten wat
het (precies) is en/of hoe oud het is. De werkgroepleden willen graag helpen bij het
determineren van het voorwerp. Inzendingen moeten aan het volgende voldoen:
- duidelijke foto('s), liefst met een liniaal ernaast voor de maatvoering;
- afmetingen vermelden LxBxH;
- vermelden waar en wanneer het voorwerp is gevonden, bijvoorbeeld in welke stad,
binnen- of buiten de bebouwde kom;
- beschrijving van de omstandigheden tijdens de vondst, bijvoorbeeld: beerput, erf, weiland
en op welke diepte.
De foto('s) met informatie kunnen gemaild worden naar
archeologiewerkgroepkampen@gmail.com

VERENIGING ONTVANGT EXEMPLAAR BOEK IET ERDTSIECK
Historica dr. Iet Erdtsieck, lid van HV JvA, heeft voor de verenigingsbibliotheek een
exemplaar geschonken van haar boek De stilte doorbroken. Geschiedenis van de
vrijmetselarij vanuit het perspectief van de loge Le Profond Silence in Kampen (1770-2020)
dat vorige zomer in de Bovenkerk is gepresenteerd. Wij danken Iet Erdtsieck hier zeer
hartelijk voor.

KORTING BIJ VOORINSCHRIJVING OP BOEK BANKIER IN MAATSCHAPPELIJK NUT
Leden van HV JvA die het boek Bankier in maatschappelijk nut, leven en nalatenschap van
Frans Walkate (1866-1943) van Geraart Westerink vooraf bestellen, krijgen 4 euro korting.
Het boek verschijnt 16 september en kost in de winkel 39,99 euro, Bij voorinschrijving als lid
HV JvA betaal je tot 1 september 35,99. Het Historisch Tijdschrift brengt in het juninummer
een voorpublicatie.
In Bankier in maatschappelijk nut, leven en nalatenschap van Frans Walkate (1866-1943),
dat verschijnt bij Walburg Pers, schetst Geraart Westerink zowel het leven als de
nalatenschap van Walkate, de Nutsspaarbank Kampen, de wording van zijn Frans Walkate
Archief, het cultuurhistorisch jaarboek Kamper Almanak en het huidige SNS Historisch
Centrum. Het boek beslaat bijna 400 pagina’s en is rijk geïllustreerd met zowel afbeeldingen
uit de eigen fotocollectie van het SNS Historisch Centrum als van diverse objecten uit de
kunstcollectie.
Ook vertelt Westerink de geschiedenis van het bankgebouw aan de Burgwal van de
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voormalige Nutsspaarbank Kampen. Geraart Westerink werkte vijf jaar aan het boek. ‘Wie
was Frans Walkate en hoe ging hij te werk? Wat leren we van zijn idealen en wat vertelt ons
zijn gebouw? De man, zijn drijfveren en zijn collectie vormen samen met het gebouw een
geheel dat een boek als dit verdiende. Ik vond het bijzonder eervol het te mogen maken’,
aldus de auteur.
Je kunt op twee manieren van deze voorinschrijving gebruik maken:
1. Ga naar het boek op de website van de uitgever via de link
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462497603/bankier-in-maatschappelijk-nut
en bestel het boek met de kortingscode: WALWAL.
2. Bestel het boek voor 1 september aan de balie bij Read Shop Bos in Kampen of Read Shop
Schutte in IJsselmuiden.

Interim-Bestuur:
voorzitter
Herman Broers
secretaris
André Westendorp
penningmeester / vicevoorzitter
Cor Scheurwater
algemeen lid
Neel Wijshake – Emmerik
ledenadministratie

John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen

website
e-mail

http://www.hvjanvanarkel.nl
info@hvjanvanarkel.nl
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