
Algemeen jaarverslag over het jaar 2021 
 
Het jaar 2021 was ook voor onze vereniging misschien een nog wel bijzonderder jaar dan 2020. 
Enerzijds het jaar van de verdere uitwerking van een nieuwe dynamiek, waarbij de vereniging weer 
een formeel bestuur kreeg, anderzijds het tweede coronajaar dat de vereniging grotendeels 
lamlegde en we als leden – op enkele weken in het najaar na – nog steeds niet of nauwelijks samen 
konden komen. Opvallend is 2021 ook het jaar van weer een goede ledengroei.  
 
Ledental 
Op 1 januari 2021 telde de vereniging 508 leden, op 31 december 2021 was dit gestegen tot 535. 
Deze aantallen zijn inclusief (geregistreerde) huisgenootleden. 
 
Bestuur 
Voor het bestuur was 2021 opnieuw een bijzonder jaar. De status van interim-bestuur is tijdens de 
op 26 oktober en 2 november in twee delen gehouden ALV omgezet naar een formeel bestuur. 
Het interim-bestuur was gedurende 2021 al wel druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de 
ALV om daar diverse voorstellen aan de leden voor te leggen. Zo werden de voorstellen in het 
meerjarenplan 2021-2025 ‘Noten op zang’ aangenomen. Tevens werd het voorstel voor 
modernisering van onze statuten aangenomen. 
 
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2021 (definitief benoemd op 26/10/21 na interim-periode 
sinds 14 april 2020): 
Voorzitter  Herman Broers 
Vicevoorzitter  Cor Scheurwater 
Secretaris  André Westendorp 
Penningmeester John Wezenberg 
Algemeen lid  Neel Wijshake 
 
Lezingavonden 
De lezingen zijn wegens de coronamaatregelen in 2021 zeer beperkt georganiseerd en voor het 
grootste deel stopgezet. Wel vonden nog plaats: 
 
12 oktober :  Lezing Eva Vriend over haar succesvolle boeken Het Nieuwe Land en Eens ging de zee 
hier tekeer, evenals haar voorgenomen project over de nazaten van Schokland in Kampen en elders. 
Wegens coronamaatregelen en grote belangstelling (bijna 200 mensen) is deze lezing gehouden in de 
Nieuwe Kerk.  

16 november: Boekpresentatie Peter Sierksma - Mijnheer, dat weiger ik, een politieman in 
verzet, de WO2-biografie over Kamper politieman Pieter Kapenga, wederom in de Nieuwe 
Kerk. Deze presentatie is op het laatste moment omgezet naar een online event, een 
experiment. Naar de presentatie keken (streaming) online meer dan 150 mensen, ongeveer 
het aantal aanmeldingen.  
 
Bij beide gelegenheden is samengewerkt met de partners van de Stadskazerne, naar 



tevredenheid. De afspraak is gemaakt een reguliere lezing met Sierksma opnieuw te 
plannen, zodra de regels dit toestaan.  
 
Werkgroepen 
Wat betreft de redactie van het Historisch Tijdschrift (HT), zie onder ‘Publicaties’ 
  De lezingencommissie had  in 2021 te maken met grote beperkingen, maar staakte haar 
activiteiten niet geheel (zie boven). Er wordt uitgekeken naar betere tijden in 2022. De commissie 
bestaat uit Theo Nieuwenhuizen, Cor Adema en Herman Broers. 
  De werkgroep Genealogie heeft zich in 2020 vooral beziggehouden met ondersteuning bij 
‘vastgelopen’ onderzoeken en/of beantwoording van vragen die we kregen. Gedurende de 
coronamaatregelen is het niet mogelijk geweest om onderzoek in archieven uit te voeren. We 
hebben daarom via onze website de mogelijkheid geboden aan een ieder om ons vragen / hulp voor 
te leggen waar men niet of nauwelijks uitkwam. Hiervan werd evenals in 2021 veelvuldig gebruik 
gemaakt. De werkgroep bestaat uit: Wim Meijberg, Wijtske Jousma, Neel Wijshake, André 
Westendorp en John Wezenberg. 
  De werkgroep Archeologie lag noodgedwongen grotendeels stil. De werkgroep bestaat uit: 
Vladimir Simonjan, Yvonne Poortinga, Ben Heldoorn, Gerrit Dekker, Cor Scheurwater en Alexander 
Jager. 
  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 bestaat uit: Ed Last, Gerrit Brinkman en John Wezenberg. 
  In 2021 is een nieuwe werkgroep ‘Beeld’ gestart. Deze werkgroep is begonnen om eerst de 
kaders van hun activiteiten in kaart te brengen. De werkgroep bestaat uit: Hans van Dijk, René de 
Ruiter, Jan Overweg, Martien Grandia en John Wezenberg. 
  De werkgroep Kamper Taalkringe stond ook op een laag pitje, al lag het zeker niet stil. Er zijn 
voorbereidingen getroffen voor het schrijven van een nieuwe dialectrubriek met limericks in het 
Kamper dialect in het HT, die in maart 2022 van start zal gaan. De werkgroep bestaat uit: Johan Prins, 
Wout van Capelle, Jeanne Kloosterziel en Reijer van ’t Hul. 
  De jubileumcommissie is diverse keren bijeengekomen in voorbereiding op het 
jubileumjaarprogramma dat we plannen voor het 50/20-jarig bestaan van de vereniging in 2023. De 
commissie bestaat uit: Neel Wijshake en Theo van Mierlo. 
 
Publicaties 

Mededelingen 
Het informatieblad 'Mededelingen' is in 2021 zes maal verschenen. Vier keer regulier bij verschijning 
van het HT en aanvullend enkele keren op basis van actualiteiten die in de ogen van het bestuur 
direct gemeld dienden te worden aan de leden.  
  Het bestuur heeft zich voorgenomen de lijn voort te zetten die onder het interim-bestuur is 
ingeslagen, namelijk de Mededelingen bewust in te zetten voor intensiever contact met de leden. De 
noodzaak tot tussentijdse Mededelingen wordt steeds opnieuw afgewogen, we willen het ook niet 
overdrijven.  
 
Historisch Tijdschrift 



Het Historisch Tijdschrift verscheen regulier en in totaal vier keer in 2021. Het HT is ook in 2021 op de 
in 2020 ingeslagen weg van succes voortgegaan. Het blad zorgt aantoonbaar voor nieuwe leden en 
wordt dankzij een goede samenwerking met The Read Shop (zowel in Kampen als IJsselmuiden) goed 
verkocht, zowel in de winkel als online via de website van HV JvA. Het blad wordt zeer goed 
gewaardeerd.  
  Ontwikkelingen in de drukkerswereld zullen ertoe leiden dat de drukkosten gaan stijgen 
vanaf 2022. Het bestuur en de redactie houden hier de vinger aan de pols. 
  De redactie bestaat uit: Winy Pieffers (secr.), Jaap van Gelderen, Harry Stalknecht, Jos van 
Dam, Theo van Mierlo en coördinator Herman Broers. 
 
Facebook-pagina 
Onder het interim-bestuur is de (slapend aanwezige) Facebook-pagina van JvA nieuw leven 
ingeblazen. Afhankelijk van activiteiten en ontwikkelingen wordt de pagina ingezet om op de 
activiteiten van HV JvA te wijzen. De pagina heeft een groeiende groep volgers ontwikkeld, op 
peildatum 31/12/21 ruim 450. De geplaatste berichten trekken tussen de 200 en 2500 views. Het 
bestuur beschouwt dit vooralsnog als een belangrijk instrument naar de buitenwacht, ook om JvA 
onder de aandacht te brengen bij de latent geïnteresseerden. Een instrument tot aandacht, pr en 
ledenwerving. 
 
Website 
Deze is actief bijgehouden door André Westendorp, verder geen bijzonderheden. Behalve dat via de 
website er in toenemende mate publicaties worden besteld (ook oudere edities van bijvoorbeeld het 
HT). Ook de technische aspecten van het aanmelden van nieuwe leden via de website verloopt naar 
tevredenheid. 
 
Diversen 
Samenwerking binnen De Stadskazerne 
Conform de aangenomen plannen in de meerjarenvisie 2021-2025 gaat HV JvA meer samenwerken 
met de partners binnen de Stadskazerne, met name in afstemming van programmering en 
ondersteuning daarvan over en weer.  
  Het lezingenaanbod (7x per jaar) van JvA is bij de twee keer dat het kon in 2021 actief 
ondersteund door de partners (in de praktijk zijn dat het Stadsarchief Kampen, de Bibliotheek 
Kampen en de Beheerstichting SKZ). Alle betrokkenen zijn zich in toenemende mate bewust van de 
onderling versterkende waarde daarvan. Het bestuur wil er wel voor waken in de toekomst ook 
eigenheid van JvA in de programmering te behouden. 
  Het beste rendeert de samenwerking nu bij de maandelijkse inloopochtenden van de 
genealogiewerkgroep, bij de lezingen en in het opzetten van exposities.  
Exposities 2021 
  De in 2020 samen met het Stadsarchief opgezette exposities ‘Alle waarden draaien om, 
Kampen bezet en bevrijd 1940-1945’ en ‘Kamper jongens in Indië 1945-1950’ zijn tussen de 
coronamaatregelen door in gecombineerde vorm opnieuw te zien geweest in voorjaar en zomer 
2021. Verdere programmering op dit vlak zat er in 2021 helaas niet in.   
 
Vernieuwing  Indiëmonument 
Het interim-bestuur heeft in 2020 en 2021 samen met de Stichting Veteranen Kampen, de gemeente 



Kampen en JvA-lid Gerrit de Munnik in persoon het initiatief genomen het Indiëmonument in het 
stadsplantsoen te vernieuwen. Op basis van onderzoek door De Munnik, waarover het HT 
publiceerde, is gezamenlijk (bestuur a.i. HV JvA was penvoerder) een aanvraag ingediend bij het 
college van B&W om een dertiende naam aan het monument toe te voegen, die van Roelof Abel de 
Vries uit IJsselmuiden, de gesneuvelde Indiëganger wiens naam niet op het monument stond en daar 
volgens de criteria wel zou hebben moeten staan sinds de onthulling in 1954.  
  Zijn naam is toegevoegd en het monument is opgeknapt, inclusief het bijplaatsen van een 
toelichtend uitlegbordje namens de initiatiefnemers. Het monument is door burgemeester Bort 
Koelwijn samen met de inmiddels op leeftijd zijnde dochter van De Vries en in aanwezigheid van 
andere nabestaanden en belangstellenden - met decorum van de Stichting Veteranen Kampen - op 
zaterdag 28 augustus (Nationale Veteranendag) onthuld. 

 
André Westendorp, 
secretaris HV JvA 


