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Het jaar 2015 zou ik willen omschrijven als continuïteit naar een verandering. De
continuïteit is met name tot uitdrukking gekomen in onze pijlers van de vereniging :
lezingen en het historisch tijdschrift. De veranderingen zijn met name naar voren
gekomen in voorgenomen wijzigingen binnen het bestuur en de voorbereidingen van de
grote wijziging die ons in 2016 te wachten staan. In 2014 waren we voornemens om in
2015 met name het beleid voor de vereniging verder uit te bouwen, maar gezien de vele
veranderingen waar we als bestuur mee geconfronteerd zijn hebben we dit helaas
moeten parkeren tot een van de komende jaren.
Zien we bij onze zusterverenigingen in de omgeving een langzame teruggang in
ledenaantallen, onze vereniging mag zich ook in 2015 opnieuw verheugen in een stijging
van het ledenaantal.
Op 1 januari 2015 telde de vereniging 450 leden. Dit aantal was op 31 december
gestegen tot 474. Deze aantallen zijn inclusief huisgenootleden.
Historische avonden
Een van de kernactiviteiten van onze vereniging is natuurlijk de maandelijkse lezing. In
2015 waren dit de volgende:
13 januari
Hans Hollestelle; Vliegtuigcrashes in de NOP 1940 – 1945.
10 februari Harre Scholtmeijer; De stoomtramverbinding tussen Zwolle en Blokzijl.
25 februari Jaap van Gelderen; Lissabon revisited.
10 maart
Ferdinand Hemmen; Veiligheid had altijd twee kanten.
14 april
Bert Meijerink; De kunstbunker te Paaslo.
30 april
Herman Broers; Kolff, Knipmeijer en Siebrand.
13 oktober Ton Wientjen; De chaos die oorlog heet .
10 november Rob Busser; 25 jaar puinruimen in Kampen.
8 december Sander Wassing; Beeldenstorm en Raad van Beroerten anno 1566.
E x c u r s i e
De op 6 juni 2015 is in het kader van het herdenkingsjaar 70/75 jaar WO-II een excursie
georganiseerd naar het ‘Verscholen Dorp’ te Nunspeet.
W e r k g r o e p e n
In 2015 zijn de activiteiten van onze werkgroepen opnieuw verder uitgebreid.
De werkgroep ‘archeologie’ heeft de activiteiten in 2015 gecontinueerd door als regel
eens in de 2 weken bij elkaar te komen. Dit onder de deskundige leiding van ons lid en
tevens stadsarcheoloog Alexander Jager.
De werkgroep ‘genealogie’ heeft zich in 2015 met name bezig gehouden met verder
onderzoek naar de achtergronden van die personen waarvan een grafsteen op de joodse
begraafplaats in IJsselmuiden te vinden is.
De werkgroep ‘documentatie’ is druk bezig geweest met het verder invoeren van boeken,
tijdschriften, etc. in ons geautomatiseerd systeem voor onze bibliotheek. Met name de
omvangrijke nalatenschap van boeken, publicaties, etc. van wijlen ons lid Henk van der
Hoven is een welkome aanwinst voor onze vereniging en bibliotheek.
In 2015 is een nieuwe werkgroep opgericht: Historisch Onderzoek Kampen (HOK). Deze
werkgroep heft zich tot doel gesteld onderzoek te doen naar de vroegste geschiedenis
van de stad Kampen.
Hoewel het niet direct als een werkgroep kan worden gezien, worden de maandelijkse
huiskamerbijeenkomsten door een steeds groter wordende vaste groep bezoekers
bezocht.

Eveneens is in 2015 gestart met een nieuwe werkgroep ‘gesproken geschiedenis’.
Hiervoor is ook onze website aangepast zodat we nu gebruik kunnen maken van een blog
om bijzondere verhalen breed onder de aandacht te kunnen brengen. De mogelijkheden
om hier mee aan de slag te gaan zijn gelegd. Nu de verdere bemensing en uitvoering nog.
P u b l i c a t i e s
Het informatieblad “Mededelingen” is in 2015 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.
B e s t u u r
Wout van Capelle heeft medio 2015 zich moeten terugtrekken als voorzitter van onze
vereniging. De opengevallen plaats is ad-interim opgevuld door ons lid Sybren Gerlofsma.
Veel aandacht is besteed aan het werven van nieuwe bestuursleden. Van de
aanvankelijke twee aspirant bestuursleden (naast Sybren Gerlofsma) wordt er een voor
benoeming aan de leden voorgedragen.
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