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MEDEDELINGEN BESTUUR HV JvA, 9 september 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 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, John Wezenberg, Neel Wijshake en André Westendorp   
 
 
JOHN WEZENBERG TERUG ALS PENNINGMEESTER 
 
John Wezenberg, sinds jaar en dag actief binnen HV JvA, keert per direct terug in het 
(interim-)bestuur van de vereniging. Wezenberg pakt het penningmeesterschap weer op. 
‘Het plezier is terug, het vertrouwen ook. Toen de vraag kwam, wilde ik mijn 
verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan’, aldus John.  
Met de eerste algemene ledenvergadering sinds voorjaar 2019 op komst, werkt het interim-
bestuur aan een bestuurlijke basis voor de toekomst. Een ervaren penningmeester is daarbij 
onontbeerlijk en een nieuwe vinden bleek niet te lukken. Toen in april 2020 het oude 
bestuur plaats maakte voor een interim-bestuur, was het penningmeesterschap al lang 
onbezet. Niemand kon bevroeden dat de interim-situatie die volgde dankzij de corona-
pandemie bijna anderhalf jaar zou gaan duren. Het interim-bestuur onderzocht diverse 
opties voor het penningmeesterschap maar kwam tot de conclusie dat een terugkeer van 
John Wezenberg in het bestuur veruit de beste was. John, die als administrateur actief is 
gebleven, vroeg enige bedenktijd, maar stemde enthousiast toe: ‘Ik heb van dichtbij kunnen 
constateren dat er een andere wind waait. Ik kreeg er weer zin in. Nieuwe leden stromen 
toe, het tijdschrift is vernieuwd en draait goed, de programmering gaat weer van start, 
financieel staan we er goed voor. Nu de schouders eronder, als verenigingsman wil ik 
oprecht deel uitmaken hiervan.’ 
John Wezenberg is na Neel Wijshake (alg.), André Westendorp (secr.) en Cor Scheurwater 
(vice-vz. en alg.) de vierde interimmer met eerdere bestuurservaring bij HV JvA. Voorzitter 
Herman Broers stapte er nieuw in, vanuit de redactie die het HT een facelift gaf, en de 
‘denktank’ die het adviesrapport ‘Nieuw Elan’ uitbracht. 
 

Mededelingen 
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AANMELDEN VERPLICHT VOOR LEZING EVA VRIEND OP 12 OKTOBER  
 
De toegang is gratis, maar vanwege coronaregels is aanmelden verplicht voor de eerste 
reguliere JvA-lezing van het nieuwe seizoen, de lezing van schrijfster/historica Eva Vriend op 
12 oktober in De Stadskazerne. Het evenement wordt onder de gezamenlijke vlag van De 
Stadskazerne georganiseerd, dus in samenwerking met het Stadsarchief en de bibliotheek 
die delen in de kosten. Ook de drie themalezingen die JvA met hen samen aanbiedt in 
november over de Tweede Wereldoorlog (9/11 Herman Broers, 16/11 Peter Sierksma en 
23/11 Samuël de Korte), worden onder de vlag van De Stadskazerne georganiseerd. 
Coronaregels dicteren ook dat we voor de lezing van Eva Vriend op 12 oktober nog een slag 
om de arm moeten houden wat betreft de locatie. Er mogen maar 50 personen in de Van 
Mulkenzaal, naar verwachting is de belangstelling groter en dienen we uit te wijken naar een 
grotere zaal. Hiervoor liggen scenario’s klaar, wij houden u op de hoogte. Laat het u niet 
tegenhouden om u aan te melden! 
AANMELDEN VOOR DE LEZING VAN EVA VRIEND OP 12 OKTOBER KAN VIA DEZE LINK VAN 
DE BIBLIOTHEEK: 
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/657-lezing-eva-vriend-eens-ging-de-zee-hier-tekeer 

 

              
(omslag boek Eva Vriend. Portretfoto door Jelmer de Haas) 
 
Eva Vriend (1973) 
Geeft een lezing over haar succesvolle boeken Eens ging de zee hier tekeer (2020) over het 
blijvende verdriet in de vissersgemeenschappen rond de Zuiderzee dat IJsselmeer werd, en 
Het Nieuwe Land (2013), over de nieuwe polderbewoners en hoe ze geselecteerd werden. 
Beide boeken werden genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs. Ook licht ze een tipje 
van de sluier op van haar nieuwe boek in wording, waarin Kampen een prominente rol 
speelt.  
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----- LEZINGEN NOVEMBER: WO2 MAAND ---- 
9 november: Stadskazernelezing door Herman Broers 
Over de gevangenentransporten door Kampen tijdens de Hongerwinter 1944-1945 
lezing i.s.m. De Stadskazerne 
16 november: Lezing en boekpresentatie Peter Sierksma  
Lezing en boekpresentatie Mijnheer, dat weiger ik, een politieman in verzet, de WO2-
biografie over Kamper politieman Pieter Kapenga.  
I.s.m. De Stadskazerne en uitgever Walburg Pers 
23 november: Lezing door Samuel de Korte 
Over de executies aan de Meppelerstraatweg.  
I.s.m. De Stadskazerne  
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 OKTOBER 
  
De algemene ledenvergadering (ALV) van HV JvA is gepland op DINSDAG 26 OKTOBER 2021. 
Zoals eerder gemeld gaan we er vanuit dat deze fysiek kan plaatsvinden. Mocht dit niet 
kunnen, dan zal de ledenvergadering digitaal worden gehouden, de tijdelijke coronawet 
maakt dit wettelijk mogelijk. Opnieuw uitstel van de ALV acht het interim-bestuur niet langer 
verantwoord.  
De uitnodiging voor de ledenvergadering zal begin oktober digitaal aan alle leden worden 
gestuurd, inclusief agenda en bijbehorende stukken. Naar verwachting dienen leden zich 
conform de coronaregels vooraf aan te melden. Instructie daartoe volgt met de stukken 
mee. 
Naast verantwoording over de bijzondere bestuursperiode die achter ons ligt, zijn drie 
punten van groot belang: de bestuursverkiezing, enkele statutenaanpassingen en de 
behandeling van de nieuwe Meerjarenvisie 2021-2025, getiteld ‘Noten op Zang’. Dit is een 
uitwerking van het denktankrapport ‘Nieuw Elan’ van december 2019. Het vorige bestuur 
stelde ‘Nieuw Elan’ integraal vast om vervolgens het interim-bestuur de kans te geven de 
uitwerking ter hand te nemen. De Meerjarenvisie 2021-2015 ‘Noten op Zang’ zal met de 
ALV-stukken mee aan de leden worden verstrekt. 
Tenslotte: mocht er onverhoopt wel een digitale ALV dienen te komen, dan kunnen alleen 
leden daaraan deelnemen van wie een emailadres en een mobiel telefoonnummer bekend 
zijn. Die zijn namelijk nodig voor toegang tot een digitaal beveiligde vergaderingsomgeving. 
Mochten deze van u niet bij de vereniging bekend zijn (of u twijfelt of dat zo is), dan kunt u 
beiden doorgeven aan het bestuur via info@hvjanvanarkel.nl.    

 
 
SUCCESVOLLE HERVATTING INLOOPOCHTENDEN GENEALOGIE 
 
De eerste inloopochtend genealogie op zaterdag 4 september samen met Stadsarchief 
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Kampen en de bibliotheek was een succes. Zeker tien bezoekers konden in de studiezaal van 
het archief verder worden geholpen met zeer uiteenlopende vragen.  
Het was de eerste inloopochtend in maanden. ‘Nu het weer kon, was het ook direct druk’, 
aldus Neel Wijshake namens de genealogiegroep. De vragen liepen zoals altijd zeer uiteen. 
De zoektocht naar het antwoord is de lol van de genealogie. De inloopochtend vindt iedere 
eerste zaterdag van de maand plaats in De Stadskazerne. 

Het Stadsarchief beschikt sinds kort over een apparaat in de studiezaal waarmee microfiches 
uit het archief niet alleen kunnen worden bekeken, maar ook op een memory-stick kunnen 
worden gezet, zoals historische bouwtekeningen en vergunningen. Werkgroep-lid John 
Wezenberg zal naar verwachting het apparaat binnenkort onder de knie hebben, zodat 
bezoekers tijdens de inloopochtend ook hiermee geholpen kunnen worden.  

 
 
BOEKENMARKT JvA OPEN MONUMENTENDAG 
 
HV Jan van Arkel houdt zaterdag a.s. (11 september) tijdens Open Monumentendag een 
Boekenmarkt, samen met de bibliotheek en het Stadsarchief. Op het Van Heutszplein, voor 
de ingang van de Stadskazerne, zijn diverse kramen opgesteld waar tussen de boeken 
gesneupt kan worden. Het aanbod bestaat uit historische boeken, boeken die de collectie 
van de bieb verlaten en tweedehands boeken. Wees welkom op de Boekenmarkt voor de 
deur van de Stadskazerne van 10.00 tot 17.00 uur. Let op: er is geen pin, dus alleen contant 
afrekenen.    
 
 
MONUMENTENDAGFILM ‘MOBIEL EFGOED’ OP TELEVISIE 
 
In opdracht van het comité Open Monumentendag is een themafilm gemaakt over de 
sporen van Mobiel en Maritiem Erfgoed in monumentaal Kampen.  
Makers van de film zijn Julius Media uit Kampen in samenwerking met onze interim-
voorzitter Herman Broers, tevens projectleider Toonbeelden Mobiel en Maritiem Erfgoed 
Kampen. De film wordt gepresenteerd door historicus Theo van Mierlo. Andere leden van 
HV JvA die in de film optreden zijn o.a. Toon Slurink, Berry Zandbergen en treinenkenner 
Kasper Haar. 
De film wordt op zaterdag 11 september ieder uur uitgezonden bij RTV IJsselmond vanaf 
10.30 uur. Zondag is de film te zien bij TV Oost om 14.00 en 16.00 uur. De film is zaterdag in 
ouderencentra te zien in Kampen en IJsselmuiden en op een groot scherm in De 
Stadskazerne. 
 
 
HISTORISCH TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT IN OKTOBER  
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In de derde week van oktober, iets later dan gebruikelijk, verschijnt de nieuwe editie van het 
historisch tijdschrift HT (jaargang 46, nr. 3). In dit nummer brengen we onder andere een 
voorpublicatie van de biografie die journalist/kleinzoon Peter Sierksma schreef over de 
Kamper politieman Pieter Kapenga die weigerde Joden van huis op te halen en zijn opstelling 
moest bekopen met een gang naar het concentratiekamp, dat hij wist te overleven. Het 
boek, getiteld ‘Mijnheer, dat weiger ik’, een politieagent in verzet wordt op 16 november, bij 
de tweede lezing onder het novemberthema WO2, officieel gepresenteerd. 
Het HT werpt tevens licht op meer dan vijfhonderd jaar geschiedenis van de Kamper 
kadekraan waarvan binnenkort na een aanloop van tien jaar een replica van de laatste versie 
die werd gesloopt in 1969 op de kade teruggeplaatst gaat worden.  
 
 
HERHAALDE OPROEP: BETALING CONTRIBUTIE 2021 
 
De ledenadministrateur laat weten dat er nog altijd een aantal leden is van HV JvA dat de 
contributie over het jaar 2021 niet heeft betaald. Het verzoek aan de leden die dit betreft is 
dit alsnog zo snel mogelijk te doen.  
 

 
 

Interim-Bestuur: 

voorzitter  Herman Broers  

secretaris  André Westendorp 

penningmeester  John Wezenberg 

vicevoorzitter  Cor Scheurwater 

algemeen lid  Neel Wijshake – Emmerik 

 

website   http://www.hvjanvanarkel.nl 

e-mail   info@hvjanvanarkel.nl  

 


