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EXTRA MEDEDELINGEN BESTUUR HV JAN VAN ARKEL 
 
Uitgestelde lezingen Tweede Wereldoorlog op 8, 22 en 29 maart 
INHAALSLAG LEZINGEN WO2 IN MAART 
 
In de maand maart programmeert HV Jan van Arkel samen met de Stadskazerne alsnog het blok van 
drie lezingen over de Tweede Wereldoorlog die wegens de coronapandemie zo vaak moesten 
worden uitgesteld. Op dinsdag 8 maart komt op veler verzoek schrijver/historicus Peter Sierksma 
opnieuw naar Kampen voor een lezing over ‘Mijnheer, dat weiger ik’, het boek over zijn grootvader 
en politieman in de oorlog Pieter Kapenga. Op dinsdag 22 maart spreekt Herman Broers in de 
Stadskazernelezing 2022 over de gevangenentransporten van 1944-1945. Op dinsdag 29 maart komt 
Samuël de Korte vertellen over de executies op 31 maart 1945 aan de Oude Meppelerstaatweg. 
 
Tot deze inhaalslag is besloten wegens de grote belangstelling voor deze lezingen die door de 
coronamaatregelen keer op keer moesten worden afgeblazen. HV Jan van Arkel werkt in de 
programmering ervan onder De Stadskazerne samen met de bibliotheek Kampen en Stadsarchief 
Kampen. De lezingen worden gehouden in de Johan van Mulkenzaal in De Stadskazerne, tenzij de 
belangstelling groter is dan de maximale capaciteit (120 plaatsen). In dat geval wordt uitgeweken 
naar de Nieuwe Kerk. Alle lezingen starten om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 

  

Mededelingen 
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 Peter Sierksma 
 

Dinsdag 8 maart:  
PETER SIERKSMA OVER PIETER KAPENGA 

ENTREE: GRATIS (reguliere JvA-avond). WEL (EVT. OPNIEUW)  AANMELDEN SVP. Dit kan via:  
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/1438-mijnheer-dat-weiger-maart2022 
Sierksma’s boek ‘Mijnheer dat weiger ik’, online gepresenteerd en verschenen in november 
2021, gaat over de Kamper politieman Pieter Kapenga die weigerde Joden af te voeren en dit 
moest bekopen met zijn eigen gang naar het concentratiekamp. Hij overleefde de oorlog en 
keerde naar Kampen terug. Kleinzoon Sierksma volgt het spoor van zijn grootvader en 
onderzocht zijn motivaties. 
Lezing met muzikale omlijsting van celliste Magda de Geus. 
 
 
 

 Herman Broers 
 

Dinsdag 22 maart:  
HERMAN BROERS OVER GEVANGENENTRANSPORTEN ‘44-‘45 

ENTREE: 5 euro. Eerder verkochte kaarten blijven geldig, allen die zich hebben aangemeld, 
worden persoonlijk aangeschreven. Kaarten bestellen via: 
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/163-stadskazernelezing-75-jaar-bevrijding 
De Van Heutszkazerne was tijdens de Hongerwinter een doorvoerplaats voor tienduizenden 
dwangarbeiders uit de grote steden. Kazernehistoricus en biograaf Herman Broers vertelt 
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hoe Kampen, zo goed en zo kwaad als het ging, hun lot probeerde te verzachten onder 
leiding van het Rode Kruis en Kamper artsen. Ze wisten meer dan 1200 mannen te laten 
ontsnappen. 
 
 

 Samuël de Korte 
 

Dinsdag 29 maart:  
SAMUËL DE KORTE OVER EXECUTIES OUDE MEPPELERSTRAATWEG  
ENTREE: 5 euro. Eerder gekochte kaarten blijven geldig. Allen die zich hebben aangemeld, 
worden persoonlijk aangeschreven. Kaarten bestellen via: 
https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/163-
stadskazernelezhttps://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/169-executie-aan-de-
meppelerstraatweg 
Vlak voor de bevrijding werden op de Oude Meppelerstraatweg in Zwolle nog vijf 
verzetsmensen door de nazi’s geëxecuteerd. Onder hen twee geboren Kampenaren. Samuël 
de Korte verdiepte zich in dit drama op de valreep van de bevrijding. Twee dagen na de 
lezing van Samuël de Korte wordt in Kampen het 54ste en laatste struikelsteentje onthuld ter 
nagedachtenis aan Johannes Muller, één van deze vijf. 
 

 

 
 
 

 

Bestuur: 

voorzitter  Herman Broers  

secretaris  André Westendorp 

penningmeester  John Wezenberg 

vicevoorzitter  Cor Scheurwater 
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