Mededelingen
MEDEDELINGEN BESTUUR
Hierbij de tweede aflevering van onze Mededelingen onder het interim-bestuur. Er is
wederom het nodige te melden, zoals u kunt lezen. Mocht u vragen, opmerkingen of
eventuele nieuwe mededelingen hebben, neem dan te allen tijde contact op met het interimbestuur via info@hvjanvanarkel.nl
Namens het bestuur
Herman Broers, voorzitter (a.i.)

Interim-bestuur tijdelijk naar drie personen
Wegens een intensief behandelingstraject van zijn zieke partner Helen, is de pas
toegetreden interim-penningmeester Jos van Hoef alweer gedwongen te stoppen in het
bestuur. Uiteraard heeft Jos hierover binnen het bestuur overlegd en is er gezamenlijk toe
besloten. Jos bleek een aanwinst voor het bestuur en we betreuren dan ook zeer de stap die
Jos gedwongen was te nemen. We steunen hem en Helen volledig. Wij danken Jos voor zijn
inzet en wensen Helen ongelofelijk veel beterschap.
Vicevoorzitter Cor Scheurwater is bereid gevonden de taak van penningmeester voorlopig
waar te nemen. Herman Broers blijft voorzitter, André Westendorp secretaris. Het interimbestuur krijgt onverkort uitvoerende administratieve ondersteuning (ledenadministratie en
financiën) van John Wezenberg.
Het interim-bestuur is inmiddels op zoek naar aanvulling. Gezien de taken die er liggen, is
het vinden van een nieuwe bestuurder belangrijk. Het bestuur heeft besloten hiertoe geen
wervingscampagne op te zetten zo kort na de vorige, maar beoogde kandidaten – ook
wegens het tijdelijke perspectief van de functie - persoonlijk te benaderen. Het bestuur is
hier optimistisch over en houdt de leden op de hoogte.

Algemene ledenvergadering uitgesteld naar april 2021
Gedwongen door de corona-omstandigheden dient het bestuur langer ad-interim aan te
blijven dan beoogd: de eerder al naar november 2020 uitgestelde ALV van 14 april, schuift
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opnieuw op. Het bestuur ziet onder de strengere regels van de corona-omstandigheden
geen mogelijkheid verantwoord de leden voor een ALV bijeen te brengen. Als nieuwe datum
wordt ingezet op april 2021. Het interim-bestuur blijft tot die tijd aan. Afhankelijk van
corona-maatregelen kan hier opnieuw verandering in komen, uiteraard zullen de leden
hierover nader bericht ontvangen.

Geen reguliere lezingen tot 1 januari 2021
Het interim-bestuur heeft in overleg met de lezingencommissie (Theo Nieuwenhuizen en Cor
Adema) besloten wegens de corona-maatregelen geen reguliere lezingen te organiseren tot
1 januari 2021. Rond de Kerstvakantie wordt opnieuw beoordeeld of we tot lezingen kunnen
overgaan in het voorjaar, of gaan inzetten op een alternatieve programmering. Het bestuur
is in overleg binnen de Stadskazerne hoe we die eventueel kunnen organiseren, zoals
bijvoorbeeld het ‘streamen’ van een lezing via een live-verbinding op internet voor
gedwongen thuisblijvers. Ideeën zijn welkom op info@hvjanvanarkel.nl .

Expositie ‘Kamper jongens in Indië 1945-1950’ tot 31 oktober
HV ‘Jan van Arkel’ en Stadsarchief Kampen hebben in het kader van de Maand van de
Geschiedenis samen een bescheiden expositie ingericht in het Informatiecentrum van het
archief in de Stadskazerne, getiteld ‘Kamper jongens in Indië, 1945-1950’. De expositie volgt
Frans Gunnink en Gerrit van de Drift en de andere ‘Haantjes’ van het Veluwe Bataljon, het 1 e
Bataljon van het 8e Regiment Infanterie (1-8 R.I.) dat op 15 oktober 1945 naar Indië vertrok.
Het Veluwe Bataljon was samengesteld uit verzetsjongens, voormalige leden van de
Binnenlandse Strijdkrachten. Ze vertrokken op een beoogde vredesmissie, maar verzeilden
in een bloedige guerrilla-oorlog die leidde tot de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949.
Gunnink en Van der Drift kwamen beiden om.
De expositie is samengesteld door Herman Broers (JvA), samen met Annelies Rijkhoff, Floris
Joustra en Hester Timmerman (allen SAK), met medewerking van Daan Gunnink en Gerrit de
Munnik. De expositie is te zien tot 31 oktober op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00
uur.

Historisch Tijdschrift 3-2020 verschijnt 5 oktober
Ook in de nieuwe editie van het HT (Historisch Tijdschrift), dat verschijnt op 5 oktober, is
ruim aandacht voor het Veluwe Bataljon. Dit in de vorm van een interview met JvA-lid Daan
Gunnink (1933) over zijn in Indië gesneuvelde broer Frans (1923-1946).
Tevens in dit derde nummer van jaargang 45 een uitgebreid artikel van restauratie-architect

Jrg.17 nr.4

2

okotber 2020

in ruste Johans Kreek met een hypothese over het ontstaan en de vroege geschiedenis van
Kampen op basis van de topografie van de stad en wat Kreek noemt ‘enkele nautische
overwegingen'. Ook belicht Tom de Wal de opkomst en ondergang van de scheepswerf
Schepman.
Het HT wordt ieder moment bij de leden bezorgd, of is dat inmiddels al. Het blad is tevens
voor 5 euro te koop bij The Read Shop Bos.

Inloopochtend genealogie weer van start
Vanaf zaterdag 3 oktober is de werkgroep Genealogie weer maandelijks (iedere eerste
zaterdag van de maand) aanwezig in het Informatiecentrum van het Stadsarchief Kampen op
de begane grond van De Stadskazerne om je te helpen bij je stamboomonderzoek.
Tussen 10.00 en 13.00 ontvangen ze je, natuurlijk op een coronaveilige manier. Ze hebben
de beschikking over een groot scherm waarop alles geprojecteerd kan worden, zodat op
veilige afstand gewerkt kan worden. Kom gezellig langs, neem je onderzoeksvragen mee en
ze kijken wat ze voor je kunnen doen.

Samenwerking bij ‘Nederland Leest’ in november
In de maand november is het ‘Nederland leest’, de grootste bibliotheekcampagne van het
jaar. Hierbij geven bibliotheken in het hele land één boek cadeau. Zo lezen heel veel mensen
tegelijkertijd hetzelfde boek. Het doel is om rondom het boek ontmoetingen en gesprek
mogelijk te maken.
Het thema van ‘Nederland Leest’ in 2020 is ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’. Het
cadeauboek is Het Zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer.
In het kader van het thema werken alle partijen in De Stadskazerne samen om bezoekers van
het gebouw (dus ook leden van HV Jan van Arkel) de kans te geven in hun eigen geschiedenis
te duiken. De geschiedenis van de eigen familie of van de stad of streek waarin ze wonen.
Die geschiedenis begint klein en ligt soms verborgen, maar als je goed leest en je verdiept in
het verleden, is er altijd een groot verhaal te vinden.
Op vier zaterdagen in november (7, 14, 21 en 28 november) kunnen bezoekers hun
stamboom maken, zoeken naar voorouders of de geschiedenis van een pand uitzoeken.
Vrijwilligers van de genealogie-werkgroep van HV JvA helpen u op weg bij het vinden van de
informatie. Steeds tussen 10.00 en 13.00 uur en natuurlijk corona-veilig. Kinderen kunnen op
een speelse manier ook aan hun stamboom werken.
We hopen dat er veel mensen gezellig langskomen en dat we eind november terug kunnen
kijken op een mooie samenwerking tussen Stadsarchief, bibliotheek en HV Jan van Arkel.
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HERHAALDE OPROEP
Meedenken over jubeljaar 2023
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
inhoud gaat geven. Tot nu toe hebben we één aanmelding binnen, er kan nog meer bij.
Aanmelding van zowel personen als ideeën zijn zeer welkom via info@hvjanvanarkel.nl.

Interim-Bestuur:
voorzitter
2e voorzitter
secretaris
penningmeester
ledenadministratie
website
e-mail

Herman Broers
vacant
André Westendorp
Cor Scheurwater
John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen
http://www.hvjanvanarkel.nl
info@hvjanvanarkel.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
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