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MEDEDELINGEN BESTUUR  

 

Hierbij de eerste aflevering van onze Mededelingen onder het interim-bestuur. Er is flink wat 

te melden, zoals u kunt lezen. Mocht u vragen, opmerkingen of eventuele nieuwe 

mededelingen hebben, neem dan te allen tijde contact op met het interim-bestuur via 

info@hvjanvanarkel.nl 

 

Namens het bestuur 

Herman Broers, voorzitter (a.i) 

 

Interim-bestuur naar vier personen 

Gehinderd door het uitbreken van de coronacrisis maar optimistisch voor de toekomst, is 

het interim-bestuur van HV JvA in april van start gegaan. Alle leden hebben hierover een 

brief ontvangen. Belangrijk bericht sindsdien is dat secretaris Bert Anthonisse kort na 

aantreden zich alsnog heeft terugtrokken. Het bestuur heeft besloten geen vervanger te 

zoeken maar de interim-periode tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering met 

vier personen vol te maken. Zoals bekend zal de (uitgestelde) algemene ledenvergadering 

(zie bericht verderop) een definitief nieuw bestuur dienen aan te wijzen.  

 

Taakverdeling van het interim-bestuur tot aan de ALV: 

Herman Broers – voorzitter 

Cor Scheurwater – vicevoorzitter en algemeen 

André Westendorp – secretaris 

Jos van Hoef – penningmeester 

Het interim-bestuur krijgt uitvoerende administratieve ondersteuning (ledenadministratie en 

financiën) van John Wezenberg. 

 

Voornemen: algemene ledenvergadering in november 

Corona-willende plant het interim-bestuur de uitgestelde ALV van april 2020 in de maand 

november. Een nadere datum volgt. Afhankelijk van regeringsmaatregelen betreffende het  

coronavirus kan hierin uiteraard verandering komen en kan het zijn dat de setting van de 

vergadering anders zal zijn dan we gewend zijn. Uiteraard zullen de leden hierover nader 

bericht ontvangen. 

Mededelingen 
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Het interim-bestuur heeft in de periode tot aan de ALV als belangrijkste taken: 

- voorbereiden algemene ledenvergadering en bestuursverkiezing 

- voorstellen doen / in gang zetten aanbevelingen uit rapport vernieuwing Nieuw Elan 2020-

2025 

- voorbereiden activiteiten seizoen 2020-2021 

- afhandelen lopende zaken 

 

Coronamaatregelen De Stadskazerne 

De Stadskazerne – en daarmee HV JvA – heeft met beperkende coronamaatregelen te 

maken. Zo werd het lezingenseizoen 2019-2020 voortijdig afgebroken, de gezamenlijke 

expositie Alle waarden draaien om over de Tweede Wereldoorlog werd uitgesteld, alle 

publieksactiviteiten werden stopgezet. Alleen verschijning van het Historisch Tijdschrift ging 

door. Inmiddels is er weer leven terug in de kazerne, zij het onder beperkende maatregelen. 

Wat HV JvA betreft, zijn dit de belangrijkste: 

- gebruik van de Jan van Arkelkamer is beperkt tot maximaal 4 personen. In overleg met 

bestuur en Stadsarchief kan voor grotere groepen gebruik gemaakt worden van andere 

ruimtes. Overal geldt te allen tijde een onderlinge afstand van 1,5 meter.  

- ingang bibliotheek gaat via de zijdeur links op het voorplein, ingang Stadsarchief (sinds 2 

juni) en Tourist Info (vanaf 1 juli a.s.) gaat via de zijdeur rechts. De studiezaal van het 

Stadsarchief is op afspraak open op dinsdag en donderdag. 

- Er zijn looproutes door het gebouw aangebracht, de hoofdingang is tot nader order 

uitsluitend uitgang.  

- Vanaf 1 juli is gebruik van bepaalde toiletten in de kazerne weer mogelijk. 

- Voor bijeenkomsten met grotere groepen werkt De Stadskazerne in overleg met het 

bestuur aan regels voor bijvoorbeeld onze lezingen in het nieuwe seizoen.  

 

Lezingen seizoen 2020-2021 

De lezingencommissie (Theo Nieuwenhuizen en Cor Adema) bereidt samen met het interim-

bestuur een regulier lezingenprogramma voor in het seizoen 2020-2021. Naar verwachting 

starten we als gebruikelijk op de tweede dinsdag van oktober (13 oktober). Wel zal het 

aantal toegestane bezoekers in de Van Mulkenzaal beperkter zijn dan normaal en is 

aanmelding vooraf noodzakelijk. Nadere mededelingen volgen nog. Het bestuur is in overleg 

binnen de Stadskazerne hoe we hiermee om gaan en of bijvoorbeeld het ‘streamen’ van een 

lezing via een live-verbinding op internet voor gedwongen thuisblijvers mogelijk zal zijn. 

Mocht het corona-virus weer verergeren in Nederland, dan moeten we wellicht weer een 

stapje terug doen. Wij houden u op de hoogte. 

 

Expositie Tweede Wereldoorlog alsnog te zien 

Verheugende mededeling: de expositie Alle waarden draaien om. Kampen bezet en bevrijd 

1940-1945 van HV Jan van Arkel samen met Stadsarchief Kampen in De Stadskazerne opent 

alsnog op woensdag 1 juli a.s. De expositie is te bezichtigen tot en met zaterdag 12 
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september op maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Dit is tijdens de 

openingstijden van de Tourist Info, die vanaf 1 juli weer bemenst zal zijn. 

De afgelaste activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid, zullen naar verwachting in 

aangepaste vorm in maart, april en mei volgend jaar alsnog plaatsvinden, inclusief de 

Stadskazernelezing van Herman Broers over de gevangenentransporten (23 maart 2021) en 

de lezing van Samuel de Korte over de executies aan de Meppelerstraatweg (30 maart 2021). 

Reeds gereserveerde kaarten blijven geldig. Ook de WO2-expositie zal komend voorjaar in 

aangepaste vorm opnieuw te zien zijn.  

  

Grote belangstelling voor vernieuwd Historisch Tijdschrift 

Nog een blij bericht: het eerste nummer van het Historisch Tijdschrift, de dubbeldikke 

kleurenspecial van maart 2020 bij 75 jaar vrijheid, was een succes. De extra grote oplage van 

1000 exemplaren is bijna uitverkocht. 500 exemplaren gingen regulier naar de leden, de 

andere vijfhonderd zijn verkocht via The Read Shop Bos en via de website 

www.hvjanvanarkel.nl. Er zijn nog enkele tientallen exemplaren beschikbaar, deze zullen 

vanaf 1 juli te koop worden aangeboden bij de WO2-expositie in de hal van De Stadskazerne 

of zijn te bestellen via de website. 

 

Veel aanvragen bij werkgroep Genealogie 

De werkgroep Genealogie plaatste een oproep waarbij genealogievrienden die vastlopen in 

hun onderzoek of wie met deze verslavende hobby wilden beginnen, worden opgeroepen 

zich te melden. Zestien personen hebben zich gemeld, aldus de werkgroep. Niet alleen 

mensen uit Kampen en omgeving, maar uit het hele land. 

De vragen liepen uiteen van redelijk gemakkelijk aan te sturen onderzoeken tot echte 

zoektochten in de achttiende eeuw. De eenvoudige vragen zijn beantwoord met een 

startpunt en tips hoe verder te kunnen zoeken, de zoektocht zelf i immers het leukste. 

Natuurlijk worden ze verder geholpen als ze terugkomen met een vraag. De ‘moeilijke’ 

vragen rond de achttiende eeuw waren minder eenvoudig, maar het lukte om ze verder te 

helpen of een nieuwe kijk op hun eigen onderzoek te geven. Veelal draait het om andere 

schrijfwijzen van namen of van data die minder betrouwbaar blijken dan eerst gedacht. 

Kampen is wat genealogie betreft een kleine stad. Veel familielijnen lopen door elkaar heen, 

de stad is één grote familie. Ook u kunt deel uitmaken van deze grote familie, beginnen met 

uw familieonderzoek of vastgelopen onderzoeken weer oppakken. Aanmelden kan via het 

invullen van het formulier op de website. 

 

Meedenken 2023: jubeljaar vereniging 

Regeren is vooruitzien. Het interim-bestuur wil de basis leggen voor de eerste 

voorbereidingen van het jaar 2023, als de historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van 

Arkel’ twintig jaar bestaat. Het is dan ook precies vijftig jaar geleden dat de voorloper van de 

vereniging werd opgericht, de Vrienden van het Stedelijk Museum. Het bestuur roept leden 

op zich te melden voor een tijdelijke werkgroep die de komende jaren dit jubileum vorm en 

http://www.hvjanvanarkel.nl/
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inhoud gaat geven. Aanmelding van zowel personen als ideeën zijn zeer welkom via 

info@hvjanvanarkel.nl. 

 

Glas-in-loodraam d’Olde Vismark 

Een bijzonder glas-in-loodraam dat is aangetroffen bij de verbouwing van voormalig 

restaurant d’Olde Vismark is zeker gesteld. De nieuwe eigenaren Hinrich Prins en Renske 

Gunnink trokken bij het interim-bestuur aan de bel voor een mogelijke herbestemming. Het 

bestuur bracht ze in contact met beheerder van het gemeentelijk erfgoeddepot Annemiek 

Jonker, die het raam in depot heeft geplaatst. 

Het raam is zwaar beschadigd en restauratie wordt een kostbare zaak. Het is afkomstig uit 

de hal van het restaurant dat in 1958 aan de IJsselkade 45 werd gebouwd op de plek van de 

voormalige vismarkt. Het raam was in 1959 een geschenk van de aannemer aan de familie 

Van Dijk, de eigenaren die het restaurant lieten bouwen. Kleinzoon Rein van Dijk meldde zich 

inmiddels bij het bestuur met verschillende foto’s en gegevens uit de beginperiode van het 

restaurant. Over wat te doen met het raam wordt nader overlegd.   

 

Oproep onderzoek Keizerskwartier 

JvA-lid Rob Busser heeft het bestuur benaderd met het verzoek onder leden een idee te 

lanceren: een historisch onderzoek naar het Keizerskwartier en haar bewoners vroeger en 

nu.  

Het Keizerskwartier in de Kamper binnenstad geldt als een van de mooiste staaltjes van 

stadsvernieuwing in Kampen tijdens de jaren zeventig en tachtig. Busser acht het de moeite 

waard dat de geschiedenissen van bewoners van voor de renovatie worden opgetekend, nu 

het nog kan, en van bewoners daarna. Een aantal oud-bewoners van het voormalige 

achterbuurtje is nog in leven en kan er smakelijk over vertellen. Ook kunnen de mensen die 

er na de renovatie zijn komen wonen boeiend praten over het wonen in dit opvallende, 

historische hoekje van de oude stad.  

Het idee is om te komen tot een ‘oral-history’-project, ofwel geschiedschrijving op basis van 

interviews met mensen. Gesprekken die worden vastgelegd op film en foto en wellicht zelfs 

in boekvorm. Busser, oud-ambtenaar monumentenzorg in Kampen, bewoner en kenner van 

de wijk, acht zichzelf ‘niet jong genoeg meer’ om deze kar te trekken, maar zou een project 

als dit graag gerealiseerd zien.  

Mochten er leden geïnteresseerd zijn hier meer vorm aan te geven, dan kunnen die zich 

melden bij het bestuur via info@hvjanvanarkel.nl. Het bestuur is bij voldoende animo onder 

JvA-leden die een goede opzet maken, zeer bereid een eventuele werkgroep te 

ondersteunen.  
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INGEZONDEN MEDEDELINGEN DERDEN 

 

Meedenken 2022: rampjaar 1672 centraal  

Herinnert u zich nog die spannende geschiedenisles over het Rampjaar 1672? Over Prins 

Willem III die met de Oude Hollandse Waterlinie het Franse leger tegenhield? En onze 

zeeheld Michiel de Ruyter die tot drie keer toe de Engelse vloot versloeg? Het volk was 

redeloos, de regering radeloos, het land reddeloos…    

In 2022 is dit Rampjaar precies 350 jaar geleden! Net zoals de coronacrisis nu was het een 

waterscheiding in onze geschiedenis. Er waren honderdduizenden vluchtelingen, grote delen 

van het land stonden onder water, de bevolking raakte totaal verarmd en het was afgelopen 

met de Gouden Eeuw. Om dit Rampjaar te herdenken is een Platform opgericht dat 

informatie wil geven en activiteiten gaat bundelen. Er komen tv-series, publicaties, 

exposities en allerlei culturele evenementen. Kortom veel inspiratiemateriaal voor uw 

historische vereniging en uw leden! Het platform heeft net haar eerste Nieuwsbrief 

uitgebracht waarop u zich kunt abonneren. Kijk hiervoor op de website 

www.rampjaarherdenking.nl. 

 

Schokkervereniging begint facebookgroep over voorouders 

Heeft u voorouders op het voormalige eiland Schokland en wilt u naar hen op zoek? Of weet 

u niet wie van de vele Kwakmannen, Dienders, Klappes, Konters, Ouderlingen, Ruitens, enz. 

enz. nou precies úw voorvader of -moeder is? Misschien heeft een mede-afstammeling dat 

al wel ontdekt. 

U kunt nu eenvoudig met mede-onderzoekers in contact komen. Eind mei heeft de 

Schokkervereniging daartoe de Facebookgroep Genealogie Schokland in het leven geroepen. 

Deze groep is bedoeld om elkaar te helpen Schokker voorouders op te sporen en meer over 

hen te weten te komen. Binnen een week hadden zich al ruim 100 leden aangemeld. 

Als lid van de Facebookgroep kunt u zoekvragen stellen en/of antwoorden geven op vragen 

van uw medegenealogen. Zit u op Facebook en wilt u zich aansluiten? Tik dan de woorden 

Genealogie Schokland in de zoekbalk bovenaan het Facebookscherm, klik vervolgens in de 

zoekresultaten op de groepsnaam en kies daar voor lid worden. U hoeft hiervoor geen lid 

van de Schokkervereniging te zijn en er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Zuiderzeemuseum en foto’s 

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen heeft HV JvA benaderd om onze leden te benaderen 

met de volgende hulpvraag. 

Door de coronamaatregelen kunnen we niet op vakantie en bij voorkeur reizen we ook niet. 

Maak daarom nu vanuit huis een rondreis langs de voormalige Zuiderzee en help ons aan de 

exacte locatie van historische foto’s. 

Het Zuiderzeemuseum bezit meer dan 70.000 foto’s, dia’s, negatieven en prentbriefkaarten. 

Deze fotocollectie is voor een groot deel samengesteld voor documentaire doeleinden. 

Medewerkers van het museum hebben in de jaren vijftig, zestig en zeventig rondreizen rond 

http://www.rampjaarherdenking.nl/
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de voormalige Zuiderzee gemaakt om de cultuur, het landschap, de mensen en de 

gebouwen vast te leggen. Deze foto’s zijn later gebruikt om het buitenmuseum in Enkhuizen 

zo authentiek mogelijk in te richten en om het landschap en cultuur in het gebied vast te 

leggen. 

Veel van deze foto’s zijn enkel voorzien van een plaatsnaam. Graag zouden we deze foto’s 

ook voorzien van hun exacte locatie. De foto’s en de geo-verrijking presenteren we op de 

collectiewebsite www.zuiderzeecollectie.nl. De afbeeldingen zijn daar voor iedereen te 

downloaden en te hergebruiken (onder naamsvermelding en gelijk delen CC BY SA). 

Het geheel aan foto’s is opgedeeld over vier regio’s: Noord-Holland, Friesland, Overijssel en 

het Waddengebied. Ze zijn te vinden op https://hetvolk.org/projects/. 

Bij voorbaat dank, Kees Hendriks, sectorhoofd Collectie en Informatie, 

kees.hendriks@zuiderzeemuseum.nl 

Voor (bezoek)informatie www.zuiderzeemuseum.nl 

Voor verhalen www.mijnzuiderzee.nl 

Voor collectie www.zuiderzeecollectie.nl  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Interim-Bestuur: 

voorzitter  Herman Broers  

2e voorzitter  Cor Scheurwater 

secretaris  André Westendorp 

penningmeester  Jos van Hoef 

ledenadministratie 

   John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen 

 website   http://www.hvjanvanarkel.nl 

e-mail   info@hvjanvanarkel.nl  
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