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Groei Historische Vereniging 

‘Jan van Arkel’ zet door

Werkgroepen als nieuwe ruggengraat 

door Herman Broers

In de coronajaren 2020 en 2021 is het ondanks de beperkingen van de pan-
demie gelukt de vernieuwing in te zetten bij Historische Vereniging voor 
de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’. Eerst zorgde het Historisch Tijdschrift HT in 
een nieuw jasje voor ledenaanwas en stijgende verkoop. Daarna kon in ok-
tober 2021 een nieuw bestuur worden geïnstalleerd en de eerste reguliere 
lezing weer plaatsvinden. Na de tweede lockdown van winter 2021-2022 is 
het nu aan de werkgroepen van de vereniging om een impuls te krijgen. 
Lekker samen met geschiedenis bezig zijn, dat is waar het in de werkgroe-
pen om draait. Op naar het verenigingsjubileum van 2023. 

‘Never waste a good crisis’, zeggen de Amerikanen dan. Ofwel: tegenslagen 
brengen kansen als je bereid bent te leren. Het is wat de historische vereni-
ging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ heeft proberen te doen: de corona-
tijd, toen verenigingsactiviteiten zeer beperkt mogelijk waren, zinvol ma-
ken door te vernieuwen. Het verenigingswerk kwam al jaren te veel op het 
bestuur aan, dat overbelast was geraakt en geen nieuwe mensen meer kon 
vinden die de (te) zware taken wilden overnemen. Vlak voor de coronacrisis 
liep de vereniging vast.
Zoals in de Kamper Almanak 2021 gemeld, zette de vereniging vanaf april 
2020 onder een interim-bestuur de vernieuwing in. Het Historisch Tijdschrift 
werd de levenslijn naar de leden. Het zorgde niet alleen voor goed leesvoer 
in lockdown, het bracht ook ledengroei. Intussen stelde het interim-bestuur 
een meerjarenplan op voor 2021-2025. Toen in oktober 2021 een algemene 
ledenvergadering kon worden gehouden, stond een nieuw bestuur klaar dat 
direct aan de slag kon. 
Inmiddels is de tweede fase ingegaan: versterking van de werkgroepen. Het 
bestuur moet niet opnieuw overbelast raken en legt uitvoerend werk in de 
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vereniging neer bij werkgroepen van actieve leden die daar hun ei kwijt 
kunnen als het gaat om hun liefhebberij. Binnen de nu 550 leden tellende 
vereniging zijn acht werkgroepen actief op permanente, tijdelijke en/of the-
matische basis.

Werkgroepen
De eerste werkgroep is de Redactie van het Historisch Tijdschrift (Winy Pief-
fers, Jaap van Gelderen, Harry Stalknecht, Jos van Dam, Theo van Mierlo 
en Herman Broers). Natuurlijk moest er op afstand worden gewerkt en was 
research voor verhalen soms moeilijk, maar het lukte om regulier vier keer 
per jaar te verschijnen. Het nieuwe HT, naast de Kamper Almanak het tweede 
podium voor geschiedschrijving in Kampen en omgeving, verschijnt inmid-
dels in een verhoogde oplage van achthonderd exemplaren.
De Werkgroep Programmering/Lezingen (Theo Nieuwenhuizen, Cor Adema, 
Herman Broers) werd ernstig gehinderd door de coronaperiode. Negentien 
maanden lang konden er geen lezingen plaatsvinden. Op 12 oktober 2021 
trok Eva Vriend, die haar nieuwe boekproject over de nazaten van Schokland 
kwam aankondigen, bijna tweehonderd bezoekers. Een maand later moest 
de landelijke presentatie van Peter Sierksma’s biografie Mijnheer, dat weiger 
ik. Een politieagent in verzet over zijn grootvader Pieter Kapenga alweer onli-
ne plaatsvinden. Programmering van de vereniging is inmiddels ingebed in 

De lezing van Eva Vriend vond wegens de grote belangstelling op 12 oktober 2021 plaats in de Nieuwe Kerk. Foto: Sandra 
BroersVisscher.
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het totale programma-aanbod van De Stadskazerne, waarbij wordt samenge-
werkt met vooral het Stadsarchief Kampen en de Bibliotheek Kampen. 

Genealogie
‘Van wie ben jij er eentje?’ Je familiewortels onderzoeken is waar interesse 
voor geschiedenis vaak begint. Niet zo gek dat de Werkgroep Genealogie 
erg actief is (Neel Wijshake, John Wezenberg, Wim Meijberg, André Wes-
tendorp, Wijtske Jousma). Wie meer wil weten van zijn of haar voorouders, 
vindt bij de genealogiewerkgroep de juiste mensen om daarbij te helpen. 
De maandelijkse inloopochtend genealogie (eerste zaterdag van de maand) 

Het omslag van het 
Historisch Tijdschrift van 
de Historische Vereniging 
voor de IJsseldelta ‘Jan van 
Arkel’, nr. 463, oktober 
2021.
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in het Informatiecentrum van het Stadsarchief Kampen, wordt steeds po-
pulairder. Diverse bronnen die handig zijn bij voorouderonderzoek zijn te 
vinden op www.hvjanvanarkel.nl/werkgroepen/bronnen.

Archeologie
Ook de Werkgroep Archeologie (Vladimir Simonjan, Yvonne Poortinga, Ben 
Heldoorn, Gerrit Dekker, Cor Scheurwater) lag wegens de pandemie vrijwel 
stil, maar draait weer. De groep doet onderzoek naar objecten die zijn aan-
getroffen bij opgravingen, of als de gelegenheid zich voordoet, assisteren ze 
bij opgravingen. Er wordt samengewerkt met gemeentearcheoloog Alexan-
der Jager, wiens werkruimte en apparatuur de werkgroep mag gebruiken, 
evenals met anderen.

Kamper Taalkringe
De Dialectwerkgroep (Johan Prins, Wout van Capelle), ofwel de Kamper Taal-
kringe, is er voor de liefhebbers van het Kampers. Vlak voor de coronaperio-
de organiseerden zij nog een dialect-pubquiz en hielpen ze de gemeenteraad 
bij het organiseren van een raadsvergadering in dialect. In 2022 publiceert 
de werkgroep een serie in het HT van limericks in het Kampers, geschreven 
door Jan Westerink, alias Bert Oosting (1930-2016) met daarbij historische 
foto’s van Kampen en IJsselmuiden. Wie zich wil verdiepen in het Kamper 
dialect, is welkom.

Bibliotheek
De Werkgroep Bibliotheek en Documentatie (Ed Last, Gerrit Brinkman, John 
Wezenberg) onderhoudt sinds 2011 de verenigingsbibliotheek en komt we-
kelijks op vrijdagmorgen bijeen in de Jan van Arkelkamer in De Stadska-
zerne. De inventaris van de bibliotheek is door de werkgroep online gezet 
(www.hvjanvanarkel.nl/jan-van-arkel/bibliotheek). De werkgroep is begon-
nen met het digitaliseren van bronmateriaal dat in bezit is van de vereni-
ging, zoals adresboeken. Leden kunnen daar gebruik van maken. Tijdens de 
wekelijkse bijeenkomst is het ook mogelijk de verenigingsbibliotheek fysiek 
te raadplegen. Hiervan wordt regelmatig gebruik gemaakt.

Beeld en jubileum
Twee werkgroepen die onlangs zijn toegevoegd, zijn de Werkgroep Beeld 
en de Jubileumwerkgroep. De Beeldwerkgroep (Hans van Dijk, René de Rui-
ter, Jan Overweg, John Wezenberg) is nog in ontwikkeling, maar richt zich 
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op het sterk toenemende beeldmateriaal (foto’s en films) van Kampen en 
IJsselmuiden sinds het einde van de 19de eeuw. Visuele historie wordt in 
de beeldgeoriënteerde samenleving van nu steeds belangrijker als bron-
materiaal. De werkgroep verzamelt en digitaliseert historisch waardevolle 
beelden, vooral die vrijkomen uit particuliere archieven. Ook assisteert de 
werkgroep archiefinstanties.
De broedende kip onder de werkgroepen is de Jubileumwerkgroep (Neel 
Wijshake, Theo van Mierlo, Margreet Bos, aanvulling welkom) die in 2021 
door het interim-bestuur in het leven is geroepen. Deze groep bereidt het 
dubbele feestje voor dat HV Jan van Arkel in 2023 en 2024 te vieren heeft: 
de vereniging bestaat dan twintig jaar (2004). De oprichting van rechtsvoor-
ganger Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum, is dan precies vijftig 
jaar geleden (1973). In het seizoen 2023-2024 staat de vereniging hier op 
allerlei manieren bij stil.
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