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Wederom ligt weer achter ons. Een jaar waar in onze vereniging opnieuw het een en ander is gebeurd. 

De positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben zich ook in dit jaar voortgezet. Opnieuw  

is het ledenaantal toegenomen en de lezingen worden goed bezocht. Voor het eerst in de geschiedenis 

van onze vereniging hebben we met onze ‘kraome’ jaarmarkten bezocht.  

Op 1 januari 2013 telde de vereniging 374 betalende leden. Dit aantal was op 31 december gestegen 

tot 410. 

 

historische avonden 

Een van de kernactiviteiten van onze vereniging  is natuurlijk de maandelijkse historische avond. In 

2013 waren dit de volgende: 

15 januari Ab Goutbeek; het kasteel Rechteren. 

12 februari Sam Hörchner; hoor je rollen van de donder ? (WI-I in de kamper pers.) 

12 maart Hans van Koningsbrugge; Van een oude en nieuwe hermitage. 

9  april  Koen Alderliesten en Hans Bruin; de IJssellinie. 

8 oktober Anne Aalders; Kozakken in Nederland 1813 – 1814. 

12 november Eelco Elzenga; een koninklijk drieluik. 

21 november Henk Verweij; begrafenisgebruiken 

10 december  Rob Vermeulen; de steenbakindustrie in Nederland na 1850.   

 

Excursie 

Een op 13 april is een excursie georganiseerd naar onze zusterverenigingen in Wijhe en Olst. Hierbij is 

tevens een bezoek gebracht aan de bunkers in de IJssellinie bij Olst.  

 

Werkgroepen 

De werkzaamheden uitgevoerd door de diverse werkgroepen zijn dit jaar wat meer in het daglicht 

komen te staan. 

De werkgroep “Kamper Taalkring”  heeft het Kamper Dictee georganiseerd. Dit jaar met een 

competitie tussen vertegenwoordigers van de Kamper kogge, de botterstichting en de kamper 

roeisloepen. 

Onder leiding van ons lid en tevens stadsarcheoloog Alexander Jager heeft de werkgroep archeologie 

(m.u.v. de zomermaanden) eens in de 2 weken een avond gehouden. Deze avonden hebben in 2013 in 

het teken gestaan van opleiding en er is dan door de werkgroepleden veel geleerd. 

In 2013 is de werkgroep genealogie van start gegaan. Als regel komt de werkgroep een keer per 

maand bijeen. Als een eerste project is de joodse begraafplaats in IJsselmuiden opgepakt. De 

bedoeling is om de personen die op de grafstenen staan vermeld naast genealogische gegevens en 

familie-onderzoek ook de levensgeschiedenis van deze personen proberen te achterhalen. 

Hoewel niet direct een werkgroep worden de maandelijkse huiskamerbijeenkomsten door een vaste 

groep leden bezocht. 

  

Publicaties 

Het informatieblad “Mededelingen” is in 2012  vijf maal verschenen. Het historisch tijdschrift is vier 

maal verschenen. De verschijning van vier maal per jaar wordt mede mogelijk geworden door een 

aantal sponsoren, waarvan de logo’s achter in het tijdschrift zijn opgenomen.  

 

Overige activiteiten 

Onze vereniging heeft in 2013 deelgenomen aan de volgende activiteiten: 

- Een aantal leden  heeft geparticipeerd in een projectgroep, die rondom de Dorpskerk de Open 

monumentendag in IJsselmuiden heeft verzorgd. Tijdens deze dag is de presentatie 

begrafenisgebruiken vertoond. Deze presentatie is ook vertoond op de historische avond in 

IJsselmuiden op 21 november. 

- In de maand oktober hebben we samen met het gemeentearchief weer de archievendag 

georganiseerd, waarbij we een aantal zusterverenigingen hebben uitgenodigd om ook 

aanwezig te zijn.  



- 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. 

- 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. 

- N.a.v. de start van de herdenking 200 jaar koninkrijk hebben we als vereniging een drieluik 

georganiseerd: ’s middags lezing over de Koninklijke portretten in de gouden zaal van het 

stedelijk museum, een Koninklijke maaltijd en ’s avonds een lezing over het ontstaan van ons 

koninkrijk. 

 

Bestuur 

Door allerlei werkzaamheden heeft het bestuur in 2013 wat wisselend vergaderd. Eind 2013 is het 

bestuur uitgebreid van 4 nieuwe leden: Hennie Brink, Theo van Nieuwenhuisen, Gerrit Samsen en 

Neel Wijshake.   

Door het dagelijks bestuur is veel overleg geweest m.b.t. deelname in de cultuurcluster ‘stadskazerne’. 

Als historische verenigingen werken we nauw samen met het gemeentearchief en kunnen we in de 

cluster gebruik maken van een ruimte van het gemeentearchief. Met het gemeentearchief zijn we in 

2013 in gesprek gegaan over te leveren tegenprestaties van ons.  
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