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KAMPER KRONIEK 1928.

'I'e Oud-Roozenburg onder Loosduinen overleed
Dr G. P. Rouffaer, cud-seer. Kon. Ned. Aardrijks
kundig Genootschap, geboren te Kampen 7 Juli
1860. Hij legateerde aan het Frans Hale-Museum
te Haarlem sehilderijen, waaronder een van
Albert Ouyp.
rre Oegstgeest overleed Dr J. D. O.Koch, rustend
geneesheer, op 65~jarigen leeftijd.
"Kamper Ouriosa" als hoofdartikel in het "Alg.
Handelsblad". Aan het slot: "Zoo ligt deze oude
plaats daar tusschen zee en stroom. Het is geen
"doode" stad aan de Zuiderzee ; ze is springlevend,
geestelijk en stofl'elijk".
Wijziging in den telefoondienst. Openstelling

van 7-221/2 uur.
Verzending van een wagon vette varkens (aan
gekoeht in den omtrek van Kampen) reehtstreeks

naar Italie.
'I'e Arnhem overleed de gepens. Luit.-Kolonel
N. J. Kooiman, oud-direeteur van den Hoofd
oursus, op 59-jarigen leeftijd.
De heel' L. H. de Lange, oud-onderwijzer, over
leed te Bussum, in den ouderdom van 83 jaar.
In de Knijpe kolk aan den Venedijk vangt de
heel' R. Prins met den hengel een snoek van
1 M. 2 eM, wegende 20 pond op 2 ons na,
De heel' D. N. van Dalfsen, notaris alhier,
overleed op 36-jarigen leeftijd.
Opening van den Autobusdienst Kampen- Wezep-

Heerde.
De heel' P. Gunnink Bzn overleed aan boord
s.s. "Patria" op 64-jarigen leeftijd.
Groot zangconcours in de Buiten-Soeieteit van
den Ring Zwolle van den Bond van Ohr. Zang
vereen, in Nederl, 321wrel1met 1200zangers.
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Bezoek aan Kampen van een groep leden van
de Nederl. Reisvereeniging.
Bezoek aan Kampen van de Nederl. Banket
bakkersvereeniging. "Kampen Vooruit" zorgt
voor een concert op de Nieuwe Markt.
Vertrek van den heel' A. W. van Dijkhuizen,
Stationchef met 16- jarigen diensttijd te Kampen.
De heel' C. J Kries voIgt hem op.
'I'e Apeldoorn overleed op 85-jarigen leeftijd Gen.
Majoor J. J. Wierts, oud-direct. v. d. Hoofdcursus.
Vestiging van Notaris Mr J. J. van Melle.
400-jarig bestaan van de Brandtsvergadering.
Na 383 jaren "herhaald bezoek" aan Kampen van
de Koningin- Weduwe Maria, landvoogdes over
de Vereenigde Nederlanden, met gevolg waar
onder de 12-jarige Prins van Oranje.
Bezoek aan Kampen van Prof. Ir van derSteur,
lid del' Rijkscommissie voor Monumentenzorg.
Vestiging van de N.V. Sigarenfabriek

Justus van Maurik.
Bezoek van den heel' D. J. van del' Ven. Op
namen voor de Zuiderzee-film,
Viering van het 75-jarig bestaan van het ChI'.

Onderwijs te Kampen.
Bezoek aan Kampen van den Amersfoortschen
Kunstkring, afd. voor Monumenten en Kunst,
voorzitter Jhr A. W. Den Beer Poortugael.
De heel' J. A. G. de "Vaal, oud-schoolhoofd,
overleed in den ouderdom van 82 jaar.
Ds O. Munter, van Harlingen, houdt zijn intree
rede als predikant del' Ev. Luth. Gemeente alhier,
na bevestigd te zijn door den consulent

Ds d'Auzon, van Zutphen.
Ml' 'I'h, Ruys J.Pzn overleed te Yelp in den

ouderdom van 78 jaar.

Het voorrn hotel "Hof van Holland", thans
bureau voor het Gem. Electr. Bedrijf en Secretarie
del' gemeenten Kamperveen en Zalk en Veecaten,
is wat de gevel aan de Nieuwe Markt en de
deur aan den beganen grond betreft, weer ge-
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deeltelijk in zijn 17e eeuwschen toestand terug
gebracht. Hiervan werd de pleisterlaag verwijderd.
In de "Kamper Oourant werd er dit jaar op

gewezen, dat zeer waarschijnlijk dit gebouw,
Nieuwe Markt hoek Buiten-Nieuwstraat, het
oorspronkelijke Stads-Doelengebouw is geweest,
waarop ook wijst het in dezelfde architectuur
gebouwde en daar direct aangrenzende voormalige
Sllhutters-magazijn met poortje in Vingboons' stijl,
De gevel aan de Buiten-Nieuwstraat van de

Bethlehem-vergadering werd op initiatief van het
Burger]. Armbestuur (het Regenten-college) met
steun van Rijk en Gemeente, door A. J. Reijers
gerestaureerd.
Om het Noordelijk portaal del' Bovenkerk

wordt een steiger geplaatst, voor restauratie
van dit pOl~taal.·

Het huis aan den Burgwal (bij de Geerstraat)
No 43, laatstelijk bewoond door de familie
Engelenberg, wordt afgebroken, om aldaar te doen
opbouwen een nieuw Nuts-Spaarbankgebouw. De
oude Spaarbank aan den Burgwal, naast het
Kantongerecht was, vanwege de uitbreiding del"
zaken, te klein geworden en de inrichting van
het gebouw voldeed in geenen deele rneer aan
de tegenwoordige eischen.
Het nieuwe gebouw del' Nuts-Spaarbank werd

publiek aanbesteed op den 14 November 1928.
Laagste inschrij vel'S waren K. Danser te Meppel
voor f 78.200.- en, voor het verfwerk enz.
H. 1'ennekes (f 2640.-), aan wien het werk is
gegund. Het gebouw is ontworpen door den
architect G. Hoeksema te Groningen.

BURGERLIJKE S'l'AND. In 1928 werden bij den Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand te Kampen aangegeven 467 (441)
geboorten en 239 (253) overledenen, waaronder 12 (12) levenloos
geborenen. Voltrokken werden 148 (133) huwelijken, terwijl
6 (2) vonnissen van echtscheiding werden ingeschreven. De
tusschen haakjes geplaatste getallen zijn die van 1927.
BEVOLKING. Op 1 Januari 1928 was het bevolkingscijfer
del' gemeente Kampen 19.963. Het getal levend geborenen in
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1928 bedroeg 461, dat der overledenen 215. Door vestiging ver
meerderde in dit jaar de bevolking met 870 personen, terwijl
deze door vertrek met 1074 personen afnam. De totale bevol
kingstoename bedroeg alzoo 42, zoodat het zielental' op
31 December 1928 was 20.010.

Vorig jaar is de bevolking del' gemeenten IJSSELMUIDEN en
WILSUM eenigszins toegenomen: IJsselmuiden van 2840
gekomen op 2918, Wilsum van 768 op 778 zielen. In
GRA.FHORST daarentegen, waar geen geboorte- en ook geen
vestigingsoverschot is geweest, is de bevolking van 748 gedaald
tot 727.

VISCHAFSlu\.G. De aanvoer aan en de opbrengst van den
gemeentelijken vischafslag alhier was over 1928 als volgt, De
getallen tusschen haakjes zijn die van 1927. Bot 20270 (12110)
KG., sohol 39110 (36705) K.G., sohelviseh 1385 (1340) K.G.,
schar 650 (2805) KG., tong 110 (284) stuks, tarbot 64 (97) stuks,
griet 23 (47) stnks, poon 27 (70) KG., kabeljauw 150(1470)KG.,
wijting 180 (2501KG., koolvisch 150 (950) KG., geep 30 KG.
(120 stuks), spiering 3825 (1300) KG., voorn 1080 (1085) K.G.,
blei 180 (60) K.G., meun 320 (590) K.G., gul 0 (180) KG.,
baars 0 (20) KG., versche paling 0 (270) KG., versche baring
o (10) tal, rog 0 (12) stuks, garnalen 0 (80)ben, gerookte paling
1374 (1885) KG., gerookte schelviseh 5940 (3701stuks, gerookte
schol 111 (130) K.G., gerookte poon 171 (0) KG., stoombokking
42,5 (11) tal, stoommakreel 25 (890) stuks, kleine bakbokking
2230 (4665) dozijn, versehe bokking 3,5 (32) tal, harde bokking
76 (77) tal, spekbokking 15 (21) tal, sprot 13(10)KG., gerookte
schar 0115) KG, gerookte bot 0 130) KG., gerookte spieringo (50) K.G., rundvleesch 1810 (725) KG., varkensvleesch 35
(450) KG. Opbrengst f 18351.14 (f 15672.06). Een tal is 200 stuks,

STADSW AAG. Aan de Stadswaag zijn in 1928 gewogen
6057 15831) varkens, 55 (81) kalveren, 0 (1) schapen, 3 (13)
partijen algemeene voorwerpen. Aan weegloon werd f 1524.775
( f 1474.375) ontvangen. De tusschen haakjes geplaatste geta.llen
zijn die over 1927.

SCHEEPVAART. Onderstaand staatje geeft de Scheepvaart
beweging weer op den IJ ssel gedurende het afgeloopen jaar
(tusschen haakjes staan de cijfers over 1927).

Aan de Brug:
Opgevaren: schepen en booten (3376) 3829, (127550)237753 ton.
Afgevaren : ;, " " (5222) 5553, (693283)772425 "
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Aan den Ketelmond:
Opgevaren: sohepen en booten (6512) 6983, (573807)741071 ton.
Afgevaren : " " " (7481) 7564, (1197699).

Aan den benedenmond van het Ganzediep:
Opgevaren: sehepen en booten (56) 56, (124) 153 ton.
Afgevaren : " " " (115) 63, (3319) 1705 "

Uit de Kamper Courant van 6 Jan. 1840:

De nieuwe Kamper Almanak
Van klein begrip, maar groot gemak

Voor schippers, kooplien, boeren, heeren,
Kan elk bij zijn bedrijf iets leeren,

En nuttig zijn voor ieder vak.

De winkelier en ambachtsman
Erkennen mede 't nut er van;

Zelfs geen Regent, ja, geen der heeren
Kan deze Almanak ontbeeren;

Ret is een boek voor alleman.

l\I[etdeze verzen werd een jaar geleden de nieuwe uitgave
ook begroet door den heel' C.H. van Fenema te Oosterbeek,


