
Algemeen jaarverslag over het jaar 2020 
 
Het jaar 2020 was ook voor onze vereniging een bijzonder jaar. Enerzijds het jaar van de start van 
een nieuwe dynamiek binnen de vereniging, maar ook het coronajaar dat de vereniging 
grotendeels lamlegde. Een jaar waarin het bestuur wisselde en met nieuwe mensen onder interim-
status begon met het formuleren van nieuwe ambities, maar waar we als leden niet of nauwelijks 
samen konden komen. Wel kwam er een geheel nieuw Historisch Tijdschrift dat sterk rendeert 
voor de vereniging, zowel in verkoop als in werving van leden. Dat laatste laat zich vooral zien in de 
lopende jaargang 2021, maar ging wel al in 2020 van start.  
 
Ledental 
Op 1 januari 2020 telde de vereniging 489 leden, op 31 december 2020 was dit gestegen tot 508.  
Deze aantallen zijn inclusief (geregistreerde) huisgenootleden. 

 
Bestuur 

Voor het bestuur was 2020 een bijzonder jaar. Het bestuur trad, na het vaststellen van het 
adviesrapport ‘Nieuw Elan’ over vernieuwing van de structuur en de inhoud van de vereniging, af op 
voorstel van voorzitter Gerlofsma d.d. 31/3. Dit na overleg met de leden van de denktank en met het 
oog op de coronaperiode die op dat moment onze ALV in de war stuurde. Per 14 april 2020, de 
datum dat de reguliere ALV moest worden afgelast wegens de coronamaatregelen, werden de 
resterende bestuursleden (Sybren Gerlofsma, Gert-Jan Casteleijn, Johan Prins en Theo 
Nieuwenhuizen en Cor Scheurwater) afgelost door een interim-bestuur, bestaande uit de kandidaat-
bestuursleden Herman Broers (vz.), André Westendorp (secr.), Cor Scheurwater (op verzoek van 
interim-bestuur waarin Cor heeft ingestemd), Jos van Hoef (penningm.) en Bert Anthonisse (alg.) die 
op de ALV hadden zullen worden voorgedragen. 
  De laatstgenoemde twee waren afkomstig uit een wervingsoproep aan leden zich voor een 
nieuw te vormen bestuur te melden. Bert Anthonisse verliet het bestuur vrij snel wegens een 
onoverbrugbaar verschil van inzicht met de andere interimmers. Hij werd na enige tijd opgevolgd 
door Neel Wijshake-Emmerik die in het bestuur terugkeerde. Interim-penningmeester Jos van Hoef 
moest stoppen wegens privéomstandigheden. Zijn functie is de rest van het jaar waargenomen door 
Cor Scheurwater, met onontbeerlijke steun van John Wezenberg als administrateur. 
 
De samenstelling van het interim-bestuur per 31-12-2020:  

Voorzitter  Herman Broers 

Vicevoorzitter  Cor Scheurwater (wnd. penningm.) 

Secretaris  André Westendorp 

Penningmeester vacant 

Algemeen lid  Neel Wijshake 

 



Lezingavonden 

De lezingen zijn wegens de coronamaatregelen per april 2020 voor de rest van het jaar stopgezet. 
Wel vonden nog plaats:  

14 januari :  Gerrit de Munnik: Indonesïe en de onafhankelijkheidsstrijd.  

11 februari: De Kamper Pubquiz o.l.v. de Kamper Taalkringe  

10 maart:  Karel Vlierman: Alle koggen van Nederland en Vlaanderen (en de IJsselkogge) 
De avonden zijn gehouden in de Johan van Mulkenzaal in de Stadskazerne. 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gepland op 14/4/20, is vanwege de coronamaatregelen tot 
nader order uitgesteld. 

 

Werkgroepen 

Wat betreft de redactie van het Historisch Tijdschrift, zie onder ‘Publicaties’ 
  De lezingencommissie heeft in 2020 noodgedwongen na 14 april haar activiteiten moeten 
staken, maar heeft in het kader van het vernieuwen van de koers van de vereniging veel overlegd 
met het interim-bestuur (voor zover corona dat toestond). Naar verwachting zal dit collectieve 
denkwerk zich in 2021 vertalen naar het vervolg van de programmering. 
  De werkgroep Genealogie heeft zich in 2020 vooral bezig gehouden met ondersteuning bij 
‘vastgelopen’ onderzoeken en/of beantwoording van vragen die we kregen. Gedurende de 
coronamaatregelen is niet mogelijk geweest om onderzoek in archieven uit te voeren. We hebben 
daarom via onze website de mogelijkheid geboden aan een iedereen om ons vragen / hulp voor te 
leggen waar men niet of nauwelijks uitkwam. Hiervan is in 2020 veelvuldig gebruik gemaakt.  

  De werkgroep Documentatie is in beperkte mate toch nog bezig geweest met het verder 
invoeren van geschonken boeken, tijdschriften en overige informatiedragers in het gedigitaliseerd 
systeem voor onze bibliotheek. Via onze website kunt u kennisnemen van de voortdurende uitbouw 
van onze bibliotheek. 
  De werkgroep HOK (Historisch Onderzoek Kampen) heeft per brief d.d. 25/3/20, afkomstig 
van initiator Rob Busser, laten weten zichzelf op te heffen. Vier leden ervan waren op dat moment al 
uitgetreden. De brief werd nog ontvangen door het oude bestuur en is mee overgedragen aan het 
interim-bestuur. Na een toelichtend telefoongesprek op de brief tussen Busser en Broers is besloten 
de toekomst van het historisch onderzoek vanuit de vereniging in den brede (en hoe dit in te richten) 
i.v.m. de coronaperiode even ‘geparkeerd’. Het is aan een nieuw bestuur, dat een langere horizon 
heeft dan het interim-bestuur, dit verder op te pakken. 
 

Publicaties 

Mededelingen 
  Het informatieblad 'Mededelingen' is in 2020 zes maal verschenen.  
Historisch Tijdschrift 
  Het Historisch Tijdschrift verscheen, met een dubbeldikke WO2-special, in maart 2020 in een 



geheel nieuw jasje. Het bestuur besloot in overleg met de redactie al eind 2019 om te willen komen 
tot een facelift. Een werkgroep (bestuurders Gert-Jan Casteleijn en Cor Scheurwater, redactieleden 
Herman Broers en Harry Stalknecht) hebben dit in de maanden daaraan voorafgaande voorbereid. Er 
is afscheid genomen van drukker/vormgever Zalsman en gekozen voor een nieuwe samenwerking 
met vormgevingsbureau Garage (Peter Slager) voor ontwerp en vormgeving, en een voorlopige 
samenwerking met internetdrukker Drukwerkdeal.nl in Deventer voor de druk. Het blad is nu A4-
formaat, fullcolour en kent een oplage van 700 stuks. De WO2-special van maart 2020 kende een 
verhoogde oplage van 1000 stuks. Het eerste exemplaar ervan is – letterlijk op de laatste dag voor de 
corona-lockdown – door Scheurwater en Broers in het stadhuis aangeboden aan burgemeester 
Koelewijn. 
  Het vernieuwde tijdschrift viel in zeer goede aarde bij zowel leden als bij niet-leden. De 
externe verkoop is significant toegenomen (de WO2-special van maart 2020 raakte geheel 
uitverkocht) en er gaat een zeker leden-wervend effect vanuit. Het interim-bestuur is over de 
omzetting van het tijdschrift zeer verheugd, ook omdat het blad rechtstreeks bijdraagt aan de 
uitstraling van onze vereniging en daarbij nu ook inkomsten genereert. 
  Het Historisch Tijdschrift verscheen in totaal vier keer. De verschijning wordt als vanouds 
mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, waarvan de logo's achter in het tijdschrift zijn 
opgenomen. 
  De redactie bestaat per 31/12/20 uit: Winy Pieffers (secr.), Jaap van Gelderen, Harry 
Stalknecht, Jos van Dam en coördinator Herman Broers. Johan Prins heeft in april 2020, na jarenlang 
steun en toeverlaat van het blad te zijn geweest, wegens omstandigheden de redactie moeten 
verlaten. Zijn plek is in het najaar van 2020 ingenomen door Theo van Mierlo.  

 
Diversen 
Samenwerking binnen De Stadskazerne 
De corona-periode is door het interim-bestuur gebruikt om het gesprek over een betere 
samenwerking met de andere partijen binnen De Stadskazerne op gang te brengen. In 2020 zijn op 
dat gebied de eerste stappen in de goede richting gezet. Namens het interim-bestuur neemt 
voorzitter Broers iedere zes weken deel aan het programmeringsoverleg met Stadsarchief Kampen 
(waaronder HV JvA organisatorisch ressorteert), de bibliotheek, de stadsarcheoloog en RTV 
IJsselmond. Met name de samenwerking met het Stadsarchief en in toenemende mate ook de 
bibliotheek begint goed op gang te komen, als gevolg van een wederzijds veranderende houding. Er 
is meer vertrouwen onderling, energie en ook visie op die samenwerking waarneembaar, zij het pril. 
Er is ook meer enthousiasme om samen tot nieuwe plannen te komen.  
 Samenwerking in programmering binnen de kazerne heeft meerwaarde, dat is duidelijk. Wat 
betreft het rendement en de inzetbaarheid van de Jan van Arkelkamer ten behoeve van onze 
vereniging, blijft ook het interim-bestuur kritisch. Welke kant het hiermee op moet, is een van de 
opdrachten voor een nieuw bestuur. Maar al met al is sprake van verbetering, onder moeilijke 
omstandigheden. 
 
Exposities 2020 
De eerste resultaten van de samenwerking waren twee exposities, die – hoewel ernstig gehinderd 
door gebrekkige toegang tot de kazerne als gevolg van corona – door JvA samen met het Stadsarchief 
met succes zijn opgezet, te weten de WO2-expositie Alle waarden draaien om, Kampen bezet en 



bevrijd 1940-1945 (voorjaar-zomer 2020) en de expositie ‘Kamper jongens in Indië 1945-1950’. 
  Ook waren voorbereidingen in een vergevorderd stadium voor een gezamenlijk symposium 
over Kampen en het kolonialisme, na een publicatie over generaal Van Heutsz in het Historisch 
Tijdschrift (juni 2020). Ook deze plannen moesten wijken voor corona, maar zitten in het vat en 
verzuren niet. Dit geldt ook voor enkele lezingen die in Stadskazerne-verband gepland stonden en in 
2021 en/of 2022 naar verwachting alsnog geprogrammeerd zouden kunnen worden. 

 

André Westendorp, secretaris a.i. 

 


