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Cultuurcluster: meer dan een wens
Het heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad, maar de verhuizing van 'Jan van Arkel' naar
de Stadskazerne gaat in augustus gebeuren. Het ligt in de bedoeling om deze in de derde week
van die maand (week 33, 15 tot en met 19 augustus) uit te voeren. Helpende handen zijn welkom. Als u beschikbaar bent en wilt zijn, is een mailtje naar onze secretaris André Westendorp
voldoende.
In de week van de monumentendag, begin september, zal de Stadskazerne officieel worden
geopend. Alle voorlopig voorziene gebruikers zijn dan onder één dak: Kamper Bibliotheek,
Kamper Stadsarchief, Kamper Archeoloog, Kamper Omroep RTVIJ en onze historische vereniging.
Bewust spreek ik van 'voorlopig voorziene' gebruikers, want er moeten natuurlijk veel meer
clubs op het terrein van cultuurhistorie een vaste plek krijgen. We hebben gemerkt dat dit streven niet bij iedereen 'tussen de oren zit'. Er zal vooral binnen de huidige beheerstichting van de
Stadskazerne nog flink wat 'omdenken' moeten plaatsvinden.
Zolang deze omslag de komende tijd niet wordt gemaakt, kan er geen sprake zijn van een cultuurcluster. Als deze omslag achterwege blijft, dreigt het mooie idee van een clustering van instellingen die staan in het teken van actuele en historische cultuur, een fiasco te worden.
De Stadskazerne zal zich dan niet tot een bruisend middelpunt van cultuurhistorisch Kampen
kunnen ontplooien.
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Praktische samenwerking
Vanaf de opening in september zal onze vereniging betrokken zijn bij het dagelijks gebeuren van het
Stadsarchief.
Zoals bekend zal het Stadsarchief vanaf 1 januari 2017 deel uitmaken van een zogenaamde gemeenschappelijke regeling met het Historisch Centrum Overijssel.
Vanuit het overleg tussen het Stadsarchief en onze vereniging is besloten om de laatste vier maanden
van dit jaar te beschouwen als ontwikkelperiode en de praktische samenwerking in voortgaand overleg zo mogelijk geleidelijk uit te breiden.
In het kader van deze periode van nader aftasten is vanuit het dagelijks bestuur besloten om in elk
geval de lezingen in 2016 nog te houden op de vertrouwde locatie 'de Regenboog' aan de Broederweg. De eerste lezing op die locatie staat gepland op dinsdag 11 oktober aanstaande. Gegevens over
spreker en onderwerp volgen in de Mededelingen van september.
Een maand eerder is er tijdens de openingsweek van de Stadskazerne eveneens een lezing met als
spreker Ad van Liempt. Deze zal worden gehouden op dinsdag 13 september in het auditorium van de
Stadskazerne.
Een goede vakantietijd toegewenst,
met hartelijke groet,
Sybren Gerlofsma,
bestuursvoorzitter hist. ver. 'Jan van Arkel'

Historische vereniging voor de IJsseldelta “Jan van Arkel”
Contributie
Gewone leden € 18,50 per kalenderjaar. Jeugdleden tot 18 jaar € 5,00 per jaar.
Huisgenootleden (zonder exemplaar van het Historisch Tijdschrift) € 6,50 per jaar.
Postadressen € 22,50 per jaar.
Opzegging lidmaatschap voor 1 december.
SNS Bank : (IBAN) NL 79 SNSB 0918 5282 08
Redactie Mededelingen
(tevens secretariaat)
André Westendorp
Ringmus 7
8271 HG IJsselmuiden
tel. 038-3319812
E-mail: info@hvjanvanarkel.nl
Tekst voor Mededelingen graag als Wordbestand en foto’s apart in jpg-formaat.
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