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MEDEDELINGEN BESTUUR HV JvA  22 maart 2022  
 
Geachte leden, 
Hierbij ontvangt u een nieuwe aflevering van de Mededelingen van het bestuur van de Historische 
Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’.  
  In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de geplande algemene ledenvergadering van 
dinsdag 19 april, met de bijbehorende stukken.  
  Verder heeft de werkgroep programmering het aanbod rond voor de rest van het seizoen tot 
aan de zomer. Na de twee WO2-lezingen van 22 en 29 maart volgen er nog lezingen op 12 april 
(Geraart Westerink), 10 mei (Yftinus van Popta) en 14 juni (Freddy Schinkel). We sluiten het seizoen af 
met het allereerste Historisch Café ‘De Stadskazerne’ (23 juni), een experiment samen met onze 
kazernepartners, als opvolger van onze huiskamerbijeenkomsten (weet u nog?) in een eigentijds jasje.  
  Mocht u vragen, opmerkingen of eventuele nieuwe mededelingen hebben, neem dan contact 
op met het bestuur via info@hvjanvanarkel.nl 
 
Bestuur Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ 
Herman Broers (vz.), Cor Scheurwater, John Wezenberg, André Westendorp en Margreet Bos 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DINSDAG 19 APRIL 
Bij deze Mededelingen treft u de uitnodiging, agenda en stukken aan voor de reguliere Algemene 
Ledenvergadering van HV JvA die wordt gehouden op dinsdag 19 april om 20.00 uur (zaal open om 
19.30 uur) in de Johan van Mulkenzaal in De Stadskazerne. U bent van harte uitgenodigd.  
 
 
HISTORISCH TIJDSCHRIFT KOMT UIT OP 18 MAART 
Op 18 maart verschijnt het nieuwe Historisch Tijdschrift, nummer 1 van jaargang 47 alweer. In dit 
nummer schrijft Theo van Mierlo over de oorsprong van de Kamper keizerskroon die zo trots de 
straatlantaarns siert in onze oude binnenstad. Daar schuilt nogal een geschiedenis achter, zo blijkt. 
  In Kampen wordt de rol van Marinus Post als verzetsman vaak belicht. Het lot van zijn vrouw 
Annie Post-Salomons is veel minder over geschreven, en ze hield het in stilte bij zich. Veertig jaar na 
haar overlijden reconstrueren we haar indrukwekkende tocht van het concentratiekamp terug naar 
Kampen. 
  Journalist Henk de Koning stopt met schrijven na zestig jaar. Zijn laatste bundel 'Kamper en 
andere verhalen' verschijnt dit voorjaar. Een portret van deze 'kwajongen op leeftijd'. Freddy 
Schinkel beschouwt de jaren 2000-2010 door de lens van zijn camera, en de Kamper Taalkringe 
brengt de geschiedenis dichterbij met limericks in dialect van Jan Westerink. En Harry Stalknecht 
start een nieuwe rubriek: 'Omkijken'.  
  Het HT komt vanaf vrijdag 18 maart in de bus bij alle leden. 
 

Mededelingen 
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PROGRAMMA HV JvA VOORJAAR 2022 
De werkgroep programmering heeft het programma-aanbod rond voor de rest van het voorjaar. Er 
resteren nog twee lezingen van het WO2-blok onder de vlag van De Stadskazerne (op 22 en 29 
maart, er zijn nog kaarten beschikbaar). Daarna gaan we met nieuw aanbod door tot diep in juni, met 
drie lezingen en een expositie, om tenslotte af te sluiten met het eerste gezamenlijke Historisch Café. 
Het programma is als volgt: 
 
Dinsdag 22 maart: STADSKAZERNELEZING 2022 
HERMAN BROERS OVER GEVANGENENTRANSPORTEN ‘44-‘45 
Let op: locatie Nieuwe Kerk, Broederweg 34 
ENTREE: 5 euro. Eerder verkochte kaarten blijven geldig, allen die zich hebben aangemeld, worden 
persoonlijk aangeschreven. Kaarten bestellen via: 
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/163-stadskazernelezing-75-jaar-bevrijding 
De Van Heutszkazerne was tijdens de Hongerwinter een doorvoerplaats voor tienduizenden 
dwangarbeiders uit de grote steden. Kazernehistoricus en biograaf Herman Broers vertelt hoe 
Kampen, zo goed en zo kwaad als het ging, hun lot probeerde te verzachten onder leiding van het 
Rode Kruis en Kamper artsen. Ze wisten meer dan 1200 mannen te laten ontsnappen. 
 
Dinsdag 29 maart: SAMUEL DE KORTE OVER EXECUTIES MEPPELERSTRAATWEG 
ENTREE: 5 euro, eerder gekochte kaarten voor deze lezing blijven geldig. Allen die zich hebben 
aangemeld, worden persoonlijk aangeschreven. Kaarten bestellen via: 
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/163-
stadskazernelezhttps://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/169-executie-aan-de-
meppelerstraatweg 
Vlak voor de bevrijding werden op de Oude Meppelerstraatweg in Zwolle nog vijf verzetsmensen 
door de nazi’s geëxecuteerd. Onder hen twee geboren Kampenaren. Samuël de Korte verdiepte zich 
in dit drama op de valreep van de bevrijding. Twee dagen na de lezing van Samuël de Korte wordt in 
Kampen het 54ste en laatste struikelsteentje onthuld ter nagedachtenis aan Johannes Muller, één van 
deze vijf. 
 
NIEUW PROGRAMMA: 

    
 
dinsdag 12 april: 
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GERAART WESTERINK OVER LEVEN, WERK EN NALATENSCHAP VAN FRANS WALKATE 
(20.00 uur, Van Mulkenzaal, De Stadskazerne)  
reguliere JvA-avond, gratis entree, aanmelden niet nodig 
Cultuurhistorisch publicist Geraart Westerink staat op 12 april uitgebreid stil bij Frans Walkate, 
grondlegger van het Frans Walkate Archief, het huidige SNS Historisch Centrum en de Kamper 
Almanak. Als biograaf en medewerker van het centrum vertelt hij over zijn in september 2021 
verschenen boek Bankier in maatschappelijk nut, leven en nalatenschap van Frans Walkate (1866-
1943). De Volksbank besloot zich onlangs terug te trekken uit het SNS Historisch Centrum. Hiermee is 
de toekomst van het centrum, de nalatenschap van Walkate die uniek is in Nederland, onzeker 
geworden. (foto: René van der Weerd)  
 

      
 
dinsdag 10 mei: 
MARITIEM ARCHEOLOOG YFTINUS VAN POPTA: ZEE VOL WRAKKEN EN VERDRONKEN DORPEN 
Yftinus van Popta (35) geldt als de jongste ster aan het firmament van de Nederlandse maritieme 
archeologie. In zijn korte carrière tot nu toe vond hij al een bijzonder aantal scheepswrakken, met 
name in de Noordoostpolder en door gegevens te koppelen wist hij het verhaal ervan te 
reconstrueren. In 2020 promoveerde hij op zijn onderzoek naar de verdronken dorpen van de 
Zuiderzee, verdwenen gemeenschappen uit de periode 1100-1400, toen ook Kampen bloeide, 
waarvan hij aan de hand van kaarten en gevonden bodemresten in de polder zowel plaats als 
geschiedenis kon bepalen. In zijn boeiende lezing ‘Een zee vol wrakken en verdronken dorpen’ 
verbaast Van Popta zijn publiek over wat hij vond, maar vooral ook over de manier waarop. 
(20.00 uur, Van Mulkenzaal, De Stadskazerne)  
reguliere JvA-avond, entree is gratis, aanmelden vooraf niet nodig 
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dinsdag 14 juni: EEN AVOND MET FOTOGRAAF FREDDY SCHINKEL 
Dinsdag 14 juni is Freddy Schinkel bij ons te gast, waar hij aan de hand van tientallen van zijn eigen 
foto’s in gesprek gaat met voorzitter Herman Broers en de zaal. Hoe werkt hij? Welke foto bleef hem 
het beste bij in veertig jaar? En wat kunnen we van zijn fotografie leren? 
Drie dagen daarvoor (zaterdag 11 juni) opent in de Stadskazerne de foto-expositie ‘FREDDY 40’, over 
veertig jaar persfotografie van Freddy Schinkel (1965). Dan wordt ook het gelijknamige boek 
gepresenteerd dat HV Jan van Arkel samen met diverse partners uitgeeft, met daarin 250 bijzondere 
foto’s van Freddy Schinkel uit de jaren 1980-2020.   
(20.00 uur, Van Mulkenzaal, De Stadskazerne) 
reguliere JvA-avond, gratis entree, aanmelden niet nodig 
 
 

 
donderdag 23 juni: EERSTE HISTORISCH CAFÉ ‘DE STADSKAZERNE’ 
(20.00 uur, Café Paatje, De Stadskazerne) 
HV ‘Jan van Arkel’ kende ooit huiskamerbijeenkomsten, ongedwongen vertelavonden voor wie er 
maar bij wilde zijn, ‘anti-kraak’ aan de Molenstraat. Deze geliefde avonden stopten met de verhuizing 
naar de Stadskazerne in 2016 en worden node gemist. Daarom is er nu een opvolger. Op donderdag 
23 juni, vanaf 20.00 uur, organiseert HV JvA samen met de kazernepartners het eerste Historisch 
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Café ‘De Stadskazerne’ in Café Paatje. 
 Wij hopen met elkaar op de geboorte van een nieuwe traditie. Iedereen die van geschiedenis houdt, 
is welkom. We presenteren in de eerste 15 minuten het juninummer van het Historisch Tijdschrift en 
praten kort daarover aan tafel. Daarna is het vooral gezellig samenzijn, met een hapje en een 
drankje, lekker ouwehoeren over geschiedenis. En wie wel wat wil zeggen, krijgt twee minuten (niet 
langer!) de microfoon, op het sinaasappelkistje in Speaker’s Corner.  
De bedoeling is Historisch Café ‘De Stadskazerne’ twee keer per seizoen te organiseren, mogelijk op 
termijn vaker, indien het in een behoefte voorziet. Zegt het voort!   
Vrije inloop. Koffie en thee gratis, drankjes voor eigen rekening. 
 

Inloopochtenden werkgroep genealogie 
Vanaf aanstaande zaterdag (5 februari) is de werkgroep genealogie weer gestart met de 
inloopochtenden. Deze zijn als regel elke eerste zaterdag van de maand in het Informatiecentrum 
van het Stadsarchief Kampen.  
Mensen die hulp zoeken bij hun stamboomonderzoek en/of naar de geschiedenis van bijvoorbeeld 
een pand kunnen er terecht. Heb je vragen over je onderzoek, of wil je met een onderzoek beginnen 
en je hebt hulp nodig, kom dan eens op onze inloopochtend. 
De eerstvolgende ochtenden zijn op zaterdag 2 april, 7 mei en 4 juni. De inloop is vanaf 10.00 uur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur: 

voorzitter  Herman Broers  

secretaris  André Westendorp 

penningmeester  John Wezenberg 

vicevoorzitter  Cor Scheurwater 

algemeen lid  Margreet Bos  (aspirant bestuurslid) 

 

website   http://www.hvjanvanarkel.nl 

e-mail   info@hvjanvanarkel.nl  

 


