
Kampen, begin oktober 2019. 
 
Geachte leden, 
 
De bestuurlijke onderbezetting wordt helaas steeds meer voelbaar. Bepaalde taken kunnen niet 
meer naar behoren worden uitgevoerd. 
 
Een van de dingen die te wensen overlaten is de (rechtstreekse) berichtgeving naar de leden.   
Omdat door andere oorzaken het Historisch Tijdschrift niet in september is verschenen, kon de 
papieren nieuwsbrief aan de leden, waarvan we geen e-mail adres bezitten, niet als bijlage worden 
meegestuurd.  
Met deze digitale berichtgeving proberen we het manco voor een deel van de leden alsnog goed te 
maken. 
 
Omdat de verenigingsactiviteiten door genoemde onderbezetting zijn beperkt tot de meest 
noodzakelijke dingen, beperken we ons tot informatie over de lezingen tot januari. Zoals u al jaren 
gewend bent, worden de lezingen gehouden van oktober t/m april op de tweede dinsdagavond van 
de maand. 
 
Voor de komende maanden staan de volgende lezingen gepland: 
 
dinsdag 8 oktober 
Marcel de Jong spreekt over de kerkstrijd rond de Afscheiding met focus op Kampen, waar zich een 
belangrijk deel van de afscheidingsarchieven in het Stadsarchief bevinden. In zijn lezing volgt de 
spreker de visie van dichter en socialist Henriëtte Roland holst, die de kerkstrijd omschreef als een 
klassenstrijd. 
 
dinsdag 12 november 
Theo M. van Mierlo over de 'De IJsselkoge en de Gouden Eeuw van Kampen'. 
Spreker is hoofdsamensteller van de gelijknamige expositie die dit najaar wordt georganiseerd door 
het Stedelijk Museum Kampen in samenwerking met Stadsarchief en Koggewerf. 
 
dinsdag 10 december 
Jaap H.W. Bruis Slot en Herman Harder over het 'Het Nut in Kampen - en het Nut in het algemeen'. 
De historische lezing wordt gehouden in het kader van 200 jaar Nut in Kampen. 
 
Houdt uw vooral de lokale berichtgeving, zowel op papier als digitaal goed in de gaten. Hester 
Timmerman doet de PR voor de lezingen als onderdeel van de Stadskazerne programmering op 
voortreffelijke wijze. 
 
Wij wensen u een goed lezingenseizoen toe. 
 
Sybren Gerlofsma 
bestuursvoorzitter hv 'Jan van Arkel' 
 
 


