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Opvallend voor het jaar 2014 is dat de vele activiteiten zich stabiliseerden. De toch wel 
turbulente groei aan activiteiten, zoals we die zagen in voorgaande jaren, is min of meer 
tot stilstand gekomen. Ook het ledenaantal is op hetzelfde peil gebleven als 2013. 
Hoewel zich een redelijk aantal nieuwe leden heeft aangemeld, hebben helaas ook 
aantal leden bedankt en zijn ons een aantal leden door overlijden ontvallen.  
Op 1 januari 2014 telde de vereniging 410 betalende leden. Dit aantal was op 31 
december gestegen tot 419. 
  
Historische avonden 
Een van de kernactiviteiten van onze vereniging is natuurlijk de maandelijkse lezing. In 
2014 waren dit de volgende: 
16 januari George Snijder; Geschiedenis der Nederlandse binnenvaart. 
11 februari Gert Hofsink en Natalie Overkamp; Grafstenen krijgen een gezicht.  
25 februari Jaap van Gelderen; Lissabon revisited.  
11 maart Ab Goutbeek; De ontwikkeling van de mens langs de Vecht. 
8  april  Jean Dewaerheid; Het mysterie van de houten bommen. 
14 oktober Jan Roerink; Gastarbeid in vroegere tijd. 
12 november Ben Diender; namens Stichting Kamper Kogge over de Kamper kogge(n). 
21 november Henk Verweij; Begrafenisgebruiken. 
9 december  Hanno Brand; Digestum Vetus.   
  
Excursie 
De op 24 mei 2014 geplande excursie naar het museum ‘Oude ambachten’ in Terschuur 
hebben we vanwege te weinig belangstelling helaas moeten annuleren.  
  
Werkgroepen 
De door de werkgroepen uitgevoerde werkzaamheden zijn dit jaar wat meer in het 
daglicht komen te staan. 
De werkgroep “Kamper Taalkringe” heeft op 10 maart 2014 het Groot Kamper Dictee 
georganiseerd. Het dictee wordt – zo mogelijk – gekoppeld aan een bepaald thema, 
waarvoor groepen uit de Kamper samenleving worden uitgenodigd. Vanwege de 
gemeenteraadverkiezingen heeft de taalcompetitie dit jaar in de raadszaal van het 
Stadhuis tussen vertegenwoordigers van de politieke partijen plaatsgevonden. 
Onder leiding van ons lid en tevens stadsarcheoloog Alexander Jager heeft de werkgroep 
archeologie (m.u.v. de zomermaanden) opnieuw eens in de 2 weken een avond 
gehouden. Deze avonden hebben ook in 2014 in het teken gestaan van opleiding; de 
werkgroepleden hebben veel geleerd. 
De in 2013 gestarte werkgroep genealogie heeft zich in 2014 met name bezig gehouden 
met de geschiedenis van de mensen (en hun familie) die begraven liggen op de Joodse 
begraafplaats in IJsselmuiden. 
De werkgroep ‘documentatie’ heeft onze bibliotheek nagenoeg in ons geautomatiseerd 
systeem ingevoerd. Vervolgens hebben we hiervan webpagina’s gemaakt zodat de index 
van onze bibliotheek nu ook via onze website is te raadplegen. 
Hoewel het niet direct als een werkgroep kan worden gezien, worden de maandelijkse 
huiskamerbijeenkomsten door een vaste groep leden bezocht. 
  
Publicaties 
Het informatieblad “Mededelingen” is in 2014 vijf maal verschenen. Het Historisch 
Tijdschrift is vier maal verschenen. De verschijning van vier maal per jaar wordt mede 



mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, waarvan de logo’s achter in het tijdschrift 
zijn opgenomen.  
  
Overige activiteiten 
Onze vereniging heeft in 2014 deelgenomen aan de volgende activiteiten: 
• Op initiatief van onze vereniging is in ‘ons gebouw’ waar meerdere kamers leeg staan, 

een kleine expositie ingericht. Deze expositie is verzorgd door erfgoedorganisaties 
waar we contacten mee onderhouden, te weten: de Kamper Botterstichting, 
stichting Vischrookerij Reumer&Van Heerde, stichting Kadekraan Kampen en 
stichting ‘Ons Erf’ (Kampereiland). 

• Deelname aan het Voorjaarsfestival met als thema Spanje-Portugal (februari 2014). Een 
cultuurhistorisch festijn georganiseerd door meerdere Kamper instellingen, waarin 
onze vereniging heeft geparticipeerd in zowel de voorbereiding als met een (extra) 
lezing. 

• Tijdens de Open Monumentendag in september hebben we ons als gastheer 
gepresenteerd van de Broederpoort. Behalve dat gasten eens een kijkje in de poort 
zelf konden nemen en kennis konden maken met onze vereniging, kregen ze 
desgevraagd informatie over de genealogische werkgroep. We hebben als 
passende aanvulling op onze aanwezigheid ook de stichting “Menno van Coehoorn” 
uitgenodigd om zich hier te presenteren. 

• Tijdens de Open Monumentendag is een ‘Pelgrimsroute’ georganiseerd. In de 
voorbereiding hiervan hebben we ook geparticipeerd.  

• We onderhouden contacten met omliggende zusterverenigingen. Zo hebben we 
ondertussen met de meeste historische verenigingen in de omgeving een 
“ruilabonnement” van tijdschriften en proberen we onderlinge activiteiten (bv. open 
dagen) te bezoeken. Door deze contacten worden ideeën opgedaan, die vruchtbaar 
zijn voor onze vereniging. Het dagelijks bestuur is ook uitgenodigd en aanwezig 
geweest bij het jaarlijkse regionale overleg van historische verenigingen van de 
Noord-Veluwe.  

• Dit jaar is (met het oog op de Hanzedagen 2017) op ons initiatief een overleg op 
bestuurlijk niveau gestart met het historische verenigingen van de ons omliggende 
Hanzesteden. Dit overleg vindt eens per kwartaal plaats en hieraan wordt ook 
deelgenomen door de historische verenigingen van Hasselt, Zwolle, Hattem en 
Elburg. 

• Als vereniging hebben we deelgenomen aan de vergaderingen van de vereniging 
“Erfgoedraad Kampen”, dit ter behartiging van de gezamenlijke belangen van het 
Kamper cultuurhistorisch erfgoed richting de gemeente Kampen. 

• We hebben goede contacten met diverse erfgoedinstellingen binnen de gemeente, 
hoewel dit niet betekent dat er met alle contacten ook sprake is van goede en/of 
nauwe samenwerking. Gezamenlijk iets organiseren blijkt lastiger te zijn dan het 
lijkt. 

• In 2014 hebben de gehele burgerlijke stand van Grafhorst in het Gemeentearchief met 
de originele akten gescand. Vervolgens zijn alle scans van een duidelijke naam 
voorzien. Al deze akten zijn nu in het gemeentearchief op de daar aanwezige PC’s te 
raadplegen. Er is vervolgens een begin gemaakt met het scannen van de burgerlijke 
stand van Kamperveen. 

• Samen met het gemeentearchief is een voorzichtig begin gemaakt om gezamenlijk een 
beeldbank te gaan beheren en onderhouden. Eerst zal een duidelijke handleiding 
worden gemaakt om het beheer goed op orde te kunnen krijgen.  



• We hebben dit jaar de bestellingen en distributie kunnen verzorgen van een aantal door 
ons lid Kees Schilder gemaakte bronbewerkingen uit het oud rechterlijk archief van 
het schoutmabt IJsselmuiden. 

• We hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar de mogelijkheden om van de 
’Bolleschuur’ te Grafhorst een museum te maken. 

  
Bestuur 
In 2014 hebben we als bestuur een wat andere wijze van vergaderen doorgevoerd. Naast 
de bijna dagelijkse mailcontacten komt het dagelijks bestuur komt als regel eens per 
maand bijeen. Het DB handelt de lopende zaken af en bereidt de agenda voor de 
algemene bestuursvergadering voor. We hebben hieraan nog wel moeten wennen. 
Enerzijds is gebleken dat we sneller kunnen handelen, maar aan de andere kant hebben 
we ervaren dat het voorbereiden van goed onderbouwde voorstellen voor de algemene 
bestuursvergadering meer tijd kost dan gedacht. Dit laatste heeft geresulteerd dat in het 
najaar het algemeen bestuur niet bijeen is geweest. Het najaar heeft het DB zich voor 
een belangrijk deel bezig gehouden met het opstellen van een realistisch beleidsplan 
voor de periode 2015-2018. Daarnaast is veel tijd gaan zitten in de voorbereidende 
gesprekken en info-avonden m.b.t. deelname in de cultuurcluster ‘Stadskazerne’. 
Vanwege onze nauwe samenwerking met het gemeentearchief kunnen we in de cluster 
gebruik maken van één van hun ruimtes. Over de condities waaronder en hoe we van de 
andere faciliteiten in de Stadkazerne gebruik kunnen maken, is nog onderwerp van 
overleg.  
 
 


