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MEDEDELINGEN BESTUUR HV JvA13 november 2021
LEZING EN BOEKPRESENTATIE KAPENGA OP 16 NOVEMBER GAAT ONLINE
De lezing met boekpresentatie van auteur Peter Sierksma van zijn boek ‘Mijnheer, dat weiger ik’,
Een politieman in verzet, over Pieter Kapenga (1898-1982) op dinsdag 16 november om 20.00 uur,
gaat online. De lezingavond gaat niet fysiek door, maar wordt vervangen door een online
interviewgesprek aan tafel, live op dat tijdstip vanuit de Nieuwe Kerk in Kampen. Het gesprek zal
te volgen zijn via de youtube-kanalen van de Nieuwe Kerk, de Bibliotheek Kampen en
Kampenonline.nl. Dit is unaniem besloten door de organisatie, inclusief HV JvA, wegens de
strengere coronaregels van het kabinet.
Voor deze lezing met boekpresentatie zijn maar liefst 140 aanmeldingen. Reden voor de partners van
De Stadskazerne om sowieso al uit te willen wijken naar de Nieuwe Kerk, waar eerder al Eva Vriend
te gast was met 200 belangstellenden. Nu de coronaregels verder worden verscherpt, wordt het een
online-evenement dat voor iedereen via internet te volgen zal zijn via de link
https://youtu.be/BV5GnXXbfuk.
HV JvA en De Stadskazerne zijn bestuur van de Nieuwe Kerk en koster Joop van Dijk zeer
erkentelijk dat dankzij hen onder de gegeven omstandigheden dit online kan doorgaan.
Op 16 november om 20.00 uur gaat HV JvA-voorzitter Herman Broers (zelf historisch journalist) live
aan tafel in gesprek met auteur/historicus Peter Sierksma. Ook schuiven aan NIOD-onderzoeker
Hinke Piersma die eerder schreef over de rol van de Nederlandse politie onder het nazibewind en de
zoon van politieman Pieter Kapenga, Roel Kapenga. Piersma zal Kapenga het eerste exemplaar van
het boek officieel overhandigen. De uitzending zal muzikaal worden omlijst door celliste Anne Magda
de Geus, kleindochter van de Kamper politieman in de oorlog Karel de Geus, collega van Kapenga. De
uitzending zal in zijn geheel een uur duren.
‘We hopen met deze online aanpak tegemoet te komen aan de sterke wens onder de familie
Kapenga en onze leden de presentatie hoe dan ook niet uit te stellen’, aldus JvA-voorzitter Herman
Broers namens de organisatie. ‘De belangstelling is groot en veel verwanten van Kapenga die wilden
komen, zijn op leeftijd. Uitstel is ongewenst.’ Volgens Broers is het voor zowel de Stadskazerne als
ook de vereniging een goede gelegenheid om ervaring op te doen met een online aanpak: ‘We zijn
nog niet af van de corona-maatregelen, maar ook niet meer bereid ons lezingenprogramma weer
helemaal plat te leggen. We willen creatief zijn en programmeren binnen de regels.’
Iedereen die zich heeft aangemeld voor de lezing krijgt persoonlijk bericht per email via de
Bibliotheek Kampen.
De livestream van boekpresentatie en tafelgesprek is te volgen via de link
https://youtu.be/BV5GnXXbfuk. De uitzending start dinsdagavond 16 november om 20.00 uur. Het
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programma wordt tevens opgenomen en zal voor belangstellenden op ieder gewenst moment terug
te zien zijn.

LEZINGEN 23 (DE KORTE) EN 30 NOVEMBER (BROERS) UITGESTELD
De twee andere WO2-lezingen die in november op de agenda staan, Samuël de Korte op 23
november (executies Meppelerstraatweg) en Herman Broers (gevangenentransporten 44-45)
worden uitgesteld en – corona-willende – komend voorjaar opnieuw geprogrammeerd. In
tegenstelling tot de lezing van 16/11 zijn dit lezingen met een entreeprijs. Gekochte kaarten voor
deze evenementen blijven geldig. Iedereen die een kaart heeft, wordt persoonlijk per email op de
hoogte gehouden van de nieuwe datum.

HV Jan van Arkel heeft weer een bestuur
De historische vereniging heeft weer een bestuur. De algemene ledenvergadering (ALV) van 26
oktober, die werd bezocht door dertig personen (met tien afzeggingen), heeft het voltallige
interim-bestuur conform de voordracht benoemd. Er waren geen andere kandidaten.
Herman Broers is benoemd tot voorzitter, zij het in diens afwezigheid wegens het plotselinge
overlijden van zijn moeder twee dagen eerder. Cor Scheurwater, die Broers bij de ALV als voorzitter
verving, is benoemd tot vicevoorzitter. André Westendorp is secretaris, John Wezenberg
penningmeester en Neel Wijshake-Emmerik is algemeen lid. Direct na de benoeming is door de ALV
officieel afscheid genomen van hun voorgangers, die op 14 april 2020 aftraden ten faveure van het
interm-bestuur: Sybren Gerlofsma, Gert-Jan Casteleijn, Johan Prins en Theo Nieuwenhuizen. Cor
Scheurwater bleef op verzoek van het interim-bestuur aan. Prins en Nieuwenhuizen waren in
persoon bij het afscheid aanwezig, allen werden bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

Ledenvergadering steunt meerjarenplan ‘Noten op zang’
De algemene ledenvergadering van 26 oktober j.l. heeft de door het interim-bestuur opgestelde
meerjarenplan ‘Noten op zang’ (2021-2025) vastgesteld. Hiermee kan het nieuwe bestuur nu volop
aan de slag met vernieuwing van de historische vereniging.
De ALV toonde zich ingenomen met de ingeslagen weg, maar bleek ook op enkele punten graag
nadere uitleg te krijgen, in gesprek te gaan of suggesties te willen doen. Met name bij het kiezen van
een nieuwe naam voor de vereniging werd aangedrongen op zorgvuldigheid en ruimte voor
participatie, bijvoorbeeld via een prijsvraag. Verder werd in een opbouwende sfeer ingegaan op
bijvoorbeeld het aangaan van meer bestuurlijke contacten met andere verenigingen, de plannen
voor het jubileumjaar 2023, de behoefte aan meer historisch onderzoek en het analyseren van de
huisvesting en het zoveel mogelijk voorkomen van dubbelfuncties binnen de vereniging die kunnen
‘schuren’. Het bestuur zegde toe met alle suggesties aan de slag te gaan.

Nieuwe statuten aangenomen
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De historische vereniging krijgt gemoderniseerde statuten. De ALV is, zoals de oude statuten
voorschrijven, in twee stappen akkoord gegaan met de nieuwe statuten zoals het interim-bestuur
die in concept heeft voorgelegd in samenwerking met notariskantoor Herweijer.
Na de ALV van 26 oktober volgde een kort ‘staartje’ voor de besluitvorming hiertoe op dinsdag 2
november in de studiezaal van het Stadsarchief. In aanwezigheid van 25 leden (met 24 afzeggingen),
ging de ALV ‘deel 2’ unaniem akkoord. Het bestuur zal de nieuwe statuten zeer binnenkort laten
bekrachtigen bij de notaris. Nu rest nog het vernieuwen van het huishoudelijk reglement. Hiertoe zal
het bestuur op de eerstvolgende reguliere ALV in april 2022 (corona-willende) een voorstel indienen.
Hierover kan te zijner tijd per reguliere meerderheid worden gestemd.
Verdere ‘highlights’ ALV:
- De financiële verantwoordingen van 2019 en 2020 zijn aangenomen met 1 correctie
- De algemene jaarverslagen van 2019 en 2020 zijn aangenomen zonder opmerkingen
- De kascommissie (Toon Slurink en Janny Diender) was tevreden waarna het bestuur a.i. op hun
voorstel decharge is verleend. De nieuwe kascommissie bestaat uit Janny Diender en Theo van
Mierlo (reserve: Jonn van Zuthem)
- Een doorkijkje naar het lopende jaar 2021 liet zien dat de ingezette ledengroei doorzet, mede
dankzij vernieuwing van het Historisch Tijdschrift dat zowel inkomsten door verkoop als nieuwe leden
oplevert. Ook financieel staat de vereniging er onverminderd goed voor
- Activiteiten en werkgroepen worden stapje voor stapje weer geactiveerd, zij het gehinderd door de
coronapandemie.
- De ALV sprak haar waardering uit voor de inspanningen van het bestuur tot nu toe om ondanks
deze tegenslagen het leven terug te brengen in de historische vereniging.

Bestuur:
voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
algemeen lid

Herman Broers
André Westendorp
John Wezenberg
Cor Scheurwater
Neel Wijshake – Emmerik

website
e-mail

http://www.hvjanvanarkel.nl
info@hvjanvanarkel.nl
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