BOEKPRESENTATIE
Vrijdag 25 mei 2018, 10.30 - 12.30 uur
Stadsgehoorzaal, Burgwal 84, Kampen
Historisch Documentatiecentrum VU
Archief- en Documentatiecentrum Kampen
Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum en het Archief- en Documentatiecentrum, in
samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen, u uit voor de presentatie van het boek van George
Harinck en Wim Berkelaar, Domineesfabriek. Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen. Deze
presentatie vindt plaats de alumnibijeenkomst van de TU Kampen op vrijdag 25 mei 2018. De ontvangst is
vanaf 10 uur; de bijeenkomst duurt van 10.30-12.30 uur en vindt plaats in de Stadsgehoorzaal, Burgwal
84, Kampen.
De Theologische Universiteit te Kampen werd in 1854 gesticht door gereformeerde kerken. Ze stond vrij
van het overige hoger onderwijs waarvoor de overheid zorg droeg.. Haar blik was en is gericht op de kerken
die haar stichtten en bijna anderhalve eeuw geheel financierden. De universiteit is een succes: duizenden
predikanten zijn door haar opgeleid.
In deze geschiedenis van de Kamper universiteit staat het spanningsveld centraal tussen het Nederlandse
hoger onderwijsbestel, waarin het geleidelijk aan een plaats verwierf, de positie in de wetenschap en haar
functie jegens de kerken. Kwaliteitseisen van de overheid, conflicten in de kerken, met name de Vrijmaking
van 1944, en de ontwikkeling van de wetenschap vormen rode draden in deze historische studie.
De presentatie maakt onderdeel uit van het ochtendgedeelte van de alumnidag van de TU Kampen, waarna
u een lunch krijgt aangeboden. In verband met de catering wordt u verzocht zich voor 20 mei as. aan te
melden bij info@adckampen.nl
Domineesfabriek verschijnt bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker te Amsterdam en kost € 49,99.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij uw boekhandel of bij de boekhandelsstand op de alumnidag
krijgt u € 5,- korting.

KORTINGSBON
Tegen inlevering van deze bon bij de boekhandel ontvangt u
George Harinck & Wim Berkelaar, Domineesfabriek. Geschiedenis van de Theologische Universiteit
te Kampen, Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker, gebonden en geïllustreerd, ISBN 9789035143876
Van € 49,99 voor € 44,99
De korting loopt tot en met 25 augustus 2018.

