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Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’
In de etalage
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Historisch Tijdschrift ‘HT’ in nieuw jasje

Vernieuwing Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’ ingezet 

door Herman Broers

In 2020 vernieuwde de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van 
Arkel’ (HV JvA) haar belangrijkste podium in coronatijd: het Historisch Tijd-
schrift (HT). Het werd groter en kleurrijker en richt zich met een nieuwe 
vormgeving op een breed publiek dat alles wil weten van de geschiedenis 
van Kampen, IJsselmuiden en directe omgeving. Het kwartaalblad wordt 
gemaakt voor de vijfhonderd leden van de vereniging maar wil ook buiten 
de eigen poort aanspreken. Dit lijkt te lukken: verkoop van het blad via 
winkel en website is sinds de verjongingskuur sterk toegenomen. Mooie 
bijvangst is dat de vereniging zelf ook weer groeit, voor het eerst in jaren. 
Wie weet een mooi begin van een bredere vernieuwingsslag. 

Drastische vernieuwing
Kampen en omgeving kent een enorm rijke historie en er zijn twee regulier 
verschijnende podia om daarover te publiceren: de Kamper Almanak en het 
historisch tijdschrift ‘HT’ van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta 
‘Jan van Arkel’. Dat blad werd in 2020 drastisch vernieuwd op een bijzonder 
moment: enkele dagen voor de officiële presentatie van het eerste nummer 
nieuwe stijl in maart 2020, ging Nederland vanwege corona voor het eerst 
in lockdown. Hoewel ook de redactie sindsdien beperkt bijeen kon komen, 
verscheen het blad regulier vier keer in het eerste jaar. Omdat de lezingen 
van de vereniging noodgedwongen werden opgeschort en het onderlinge 
contact met de leden dus sterk werd beperkt, was bestuur en redactie er 
alles aan gelegen verschijning van het HT voort te zetten. Het blad werd in 
het nieuwe jasje direct het belangrijkste bindmiddel van de vereniging in 
coronatijd.
Een projectgroep, bestaande uit toenmalig bestuursleden Cor Scheurwater 
en Gert-Jan Casteleijn en redactieleden Harry Stalknecht en Herman Broers, 
werkten eind 2019 de uitgangspunten voor het nieuwe blad uit. Vervolgens 
werd samen met het Kamper ontwerpbureau Garage van Peter Slager een 
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nieuw ontwerp gemaakt. Hierbij werd besloten het blad te vergroten van 
A5 naar A4 en meer ruimte te geven aan historische foto’s. Ook werd het 
een fullcolour uitgave. Met de collecties van zowel Stadsarchief Kampen als 
het SNS Historisch Centrum als bronnen in de buurt - met beiden werkt HV 
JvA nauw samen - beschikt de redactie over een groot arsenaal beeldmateri-
aal. Tevens werken verschillende fotografen, onder wie persfotograaf Freddy 
Schinkel in IJsselmuiden en diverse particulieren, belangeloos mee aan het 
leveren van foto’s en informatie uit eigen archieven.

Nieuwe schrijvers
Redacties van zowel de Kamper Almanak als het HT constateren dat de laatste 
tijd het aantal schrijvers dat kwalitatieve geschiedenisverhalen kan leveren 
afneemt. Een generatie schrijvers die tientallen jaren de kolommen van het 
blad en ook de Almanak vulde, komt op leeftijd, met mensen als Kees Schil-
der, Johan Prins en Jaap van Gelderen. Het is een zorgelijke ontwikkeling, er 
is vers bloed nodig om de geschiedschrijving in Kampen op beide podia naar 
de toekomst toe op peil te houden. 
Het ledenbestand van de Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’ veroudert 
ook. De vereniging is daarin niet uniek, het geldt voor vrijwel alle histo-
rische genootschappen in Nederland. Nieuw kader, voor bestuurswerk en 
commissies, is schaars. De eerste signalen zijn positief dat vernieuwing van 
het HT kan leiden tot aanwas van leden die wat jonger zijn. Na meer dan vijf 

Het vernieuwde Historisch Tijdschrift te midden van enkele ‘oude’ exemplaren. Foto Remy Steller.
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jaar van daling van het aantal leden kwam in 2020 een kentering: er stroom-
den nieuwe leden toe, aanwijsbaar rond en direct na verschijning van het 
nieuwe HT. Het zijn prille signalen waarmee de vereniging verder kan. De re-
dactie van het HT hoopt uiteraard uit nieuwe generaties liefhebbers van de 
historie van Kampen en IJsselmuiden ook nieuwe auteurs te putten. Iedere 
generatie beschrijft en interpreteert opnieuw de bronnen, zoals het hoort, 
en dat geldt hopelijk ook voor Kampen en IJsselmuiden. 

Voorbode
Het dubbeldikke maartnummer van het HT, met een special over de Twee-
de Wereldoorlog, werd hoog gewaardeerd en niet alleen onder de leden. Er 
gingen nog eens vijfhonderd exemplaren in de vrije verkoop over de toon-
bank, een record. Ook van de nummers die daarna verschenen, werden er 
aanzienlijk meer verkocht dan de laatste jaren gebruikelijk was. Wie weet 
is vernieuwing van het kwartaalblad HT een voorbode voor de vereniging 
als geheel. De geschiedenis als vakgebied - en als liefhebberij voor velen - 
verdient een centrale plaats in de IJsseldelta met zo’n historierijke stad en 
gewaardeerd buitengebied. Het HT van ‘Jan van Arkel’ wil daarvoor naast de 
Kamper Almanak een blijvend podium zijn.
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