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MEDEDELINGEN BESTUUR, 15 februari 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’. 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   
 
‘JAN VAN ARKEL’ GROEIT WEER 
 
In het jaar 2020 is het ledental van HV JvA per saldo stevig gegroeid. Het ledental staat per 1 
januari 2021 op 507. Dat meldt ledenadministrateur John Wezenberg in zijn jaarlijkse 
overzicht aan het bestuur. Na enkele jaren van lichte terugloop in leden – gemiddeld 5 leden 
minder per jaar sinds 2015 - is dus sprake van een duidelijke trendbreuk. Het interim-
bestuur is hier zeer verheugd over. 
  In 2021 traden 51 nieuwe leden toe (47 individueel, 4 gezinsabonnementen). Dit 
aantal is sinds 2013 niet meer zo hoog geweest. Er waren 28 opzeggingen, dit aantal is in lijn 
met het jaarlijkse beeld gedurende vele jaren.  
  Nadere analyse leert dat nieuwe leden in 2020 vooral toetraden direct na 
verschijning van historisch tijdschrift HT. Gekoppeld aan de sterke toename van de losse 
verkoop van het blad via de boekhandel in 2020, kunnen we stellen dat het vernieuwde blad 
tot op zekere hoogte een leden-wervend effect heeft. Een hoopvol signaal, meent het 
interim-bestuur, van waaruit verder gebouwd gaat worden aan vernieuwing van de 
vereniging. 
 
NIEUWE ‘HT’ VERSCHIJNT HALF MAART 
 
De nieuwe editie van historisch tijdschrift HT (jaargang 46,nr. 1) verschijnt half maart 2021. 
In dit nummer onder andere aandacht voor werk en leven van Tjibbe Oldersma, de laatste 
politiecommissaris van Kampen die onlangs op 84-jarige leeftijd overleed. Tevens een 
lezersverhaal over de mislukte emigratie naar Amerika van een Brunneper vissersfamilie. 
Verder een artikel over de ‘rekesten’ (verzoeken aan het stadsbestuur) in het Kamper 

Mededelingen 



Jrg.18 nr.1 2 15 februari 2021 

Stadsarchief, en dan specifiek van na het rampjaar 1672. Wat leren ze ons over het stedelijke 
armoedebeleid in het Kampen van die tijd? Tenslotte de eerste aflevering van de serie over 
toonbeelden van mobiel en maritiem erfgoed in Kampen: de komst van de auto en de 
worsteling in de binnenstad met de groei van het autoverkeer in de twintigste eeuw.  
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING NAAR NAJAAR 2021 
 
Het interim-bestuur heeft wederom besloten wegens de aanhoudende coronamaatregelen 
de algemene ledenvergadering van HV JvA uit te stellen, en wel naar OKTOBER 2021, 
wederom met een slag om de arm. Het interim-bestuur blijft zolang gewoon aan. Mocht de 
ALV ook in het najaar niet onder aanvaardbare omstandigheden fysiek kunnen plaatsvinden, 
dan overweegt het interim-bestuur een alternatieve vorm, waarop nu wordt gestudeerd. 
Het bestuur staat open voor ideeën vanuit de leden, ze zijn welkom op 
info@hvjanvanarkel.nl.  
 
NOG GEEN LEZINGEN 
 
Ook de reguliere lezingen gaan voor de rest van het seizoen 2020-2021 niet door. Afhankelijk 
van de ontwikkelingen van de corona-pandemie wordt vanaf najaar 2021 door de 
lezingencommissie in samenwerking net het interim-bestuur weer lezingen gepland. 
Suggesties voor sprekers en/of onderwerpen zijn welkom via info@hvjanvanarkel.nl. 
 
SUCCES BIJ DIGITALE HULP GENEALOGIE 
 
De werkgroep Genealogie start niet eerder dan na de lockdown weer met de 
inloopochtenden op de eerste zaterdag van de maand in het Informatiecentrum van het 
Stadsarchief Kampen. Tot die tijd helpt de werkgroep mensen langs digitale weg met hun 
stamboomonderzoek. Hiervoor bestaat grote belangstelling, zo meldt Neel Wijshake namens 
de werkgroep: ‘Vanaf het begin van de corona-periode hebben we nu veertig aanvragen 
gehad en ze zijn, mogen we wel zeggen, met veel succes afgehandeld.’  
Het meeste uitzoekwerk is gedaan door ‘onze topper’ Wim Meijberg die de aanvragers ook 
voorziet van tips waar te zoeken om verder te komen met hun onderzoek. Sommige 
aanvragen gingen terug tot in de zeventiende eeuw. De reacties van aanvragers waren 
lovend. 
Heb je ook 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. Zodra de inloopochtenden van de 
werkgroep genealogie weer fysiek plaatsvindt, wordt dit via de website aangekondigd. 
 
OOK ARCHEOLOGIE GAAT DIGITAAL 
 
Ook de werkgroep archeologie wil leden van HV JvA de gelegenheid geven foto's te mailen 
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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 
 

COMMISSIE JUBELJAAR 2023 GELANCEERD  
 
De door het interim-bestuur ingestelde commissie die de eerste voorbereidingen treft voor 
activiteiten in het jaar 2023 – als HV JvA twintig jaar bestaat – is tot nu toe twee keer 
bijeengeweest. Neel Wijshake en Theo van Mierlo melden dat er plek is voor meer leden 
om mee te denken. Wie interesse heeft, kan zich melden via info@hvjanvanarkel.nl. 
 
TRANSCRIPTIE KERKBOEK GESCHONKEN 
 
Lid van HV JvA Erik A. de Boer heeft onlangs het boek De doorstart van de gereformeerde 
kerk geschonken aan de verenigingscollectie. Het betreft een 300 pagina’s tellende 
transcriptie van het ‘Kerckboek Campen en correspondentie’ over de periode 1617-1625. 
 

 Interim-Bestuur: 

voorzitter  Herman Broers  

secretaris  André Westendorp 

penningmeester / vicevoorzitter 

   Cor Scheurwater 

algemeen lid  Neel Wijshake – Emmerik 

 

ledenadministratie John Wezenberg, Vermuydenstraat 220, Kampen 

 

website   http://www.hvjanvanarkel.nl 
e-mail   info@hvjanvanarkel.nl  


