
 
COMITé VOOR WINTERLEZINGEN ALMEN 
 
Nog een jaar en dan zal het Comité voor Winterlezingen Almen 55 jaar bestaan. Op 20 
december 1945 werd het huidige Comité opgericht op initiatief van de hoofdonderwijzer van 
de Julianaschool, de heer L.Oosterkamp en de meubelmaker, de heer E.Kruissink. Het doel 
van het Comité werd als volgt beschreven: "het geven van lezingen, al dan niet met 
lichtbeelden, zuiver uit cultureel oogpunt, ontwikkeling, verheffing en kunstgenot; dus niet 
vermaak of amusement, al behoeft de humor, de gulle lach of enige ontspanning niet bij 
voorbaat uitgesloten te worden" (in de loop der jaren is hieraan een ruimere interpretatie 
gegeven). De contributie werd in 1946 vastgesteld op f 2,50 per gezin.  
De eerste lezing werd gehouden op 7 maart van dat jaar door de heer S.Maurerbrecher over 
"Toerisme in Indië". Dat jaar was ook dr. Portilje, directeur van Artis te gast in Almen.  
In het midden van de zestiger jaren liep het bezoekersaantal terug onder invloed van de 
steeds meer aan populariteit winnende televisie maar een jaar later konden toch zowel het 
20-jarig jubileum als de honderdste lezing worden gehouden. Hoewel in de decennia daarna 
het voortbestaan van het Comité nog wel eens een punt van discussie is geweest heeft het 
inmiddels z'n bestaansrecht ten volle bewezen binnen de Almense gemeenschap. Het 
Comité telt nu bijna 200 leden waarvan enkelen ook uit de directe omgeving komen (Gorssel, 
Harfsen, Lochem). In doorsnee is hiervan de helft op de bijeenkomsten aanwezig, hetgeen 
een uitzonderlijk hoog aantal is en het bewijs levert dat het Comité niet alleen voorziet in een 
culturele functie maar ook in een sociale (ontmoetingsplaats).  
In de loop der jaren zijn naast lezingen ook andere zaken aan de orde gekomen zoals toneel, 
voordrachtskunst, poppentheater en cabaret zodat een ieder aan z'n trekken kan komen. De 
ervaring heeft geleerd dat zaken van dichtbij huis zoals de natuur rond de Ijssel en Berkel 
zeer in trek zijn maar ook reisverhalen, historische onderwerpen en niet te vergeten 
voordrachten over tuinen worden zeer gewaardeerd. Onlangs heeft het Comité na rijp beraad 
een nieuw elektronisch projectie scherm in "Ons Huis" laten installeren waardoor de 
diapresentaties nog veel beter tot hun recht kunnen komen dan voorheen.  
Hoewel het bestuur over de huidige gang van zaken zeker niet ontevreden is, mogen wij niet 
achterover leunen maar moeten wij ons blijven inspannen het financiële draagvlak te 
vergroten door het aantrekken van nieuwe donateurs. De contributie is zo laag gehouden dat 
het vrijwel niemand een belemmering kan zijn zich als donateur op te geven. Voor vier 
interessante avonden betaalt men f 20.- voor 2 personen van een gezin en f 12.- voor één 
persoon. 
Het lidmaatschap van het Comité voor Winterlezingen hoort bijna bij het inwonerschap van 
Almen en daarom willen wij langs deze weg een ieder, die nog geen lid is, aansporen zich 
alsnog als donateur op te geven. 
 
Namens het bestuur, 
G.J. Wennink, secretaris. 


