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Geachte Vergadering,
Luisteraars, die voor mij niet waarneembaar zijt,

aan sommigen van wie ik een bijzonderen groet
toeroep,

Kampenaren en oud-Kampenaren, die mij Uw
gewaardeerde belangstelling geeft,

Dames en Heeren!

..{

I
I

Als ik, gelijk is aangekondigd, eene causerie zal
houden over het hedendaagsche Kampen, dan is de
rijkdom van de stof wel zeer onevenredig aan den mij
toegemeten tijd van pl.m, 15 minuten. Ik zal me dan ook
zeer moeten bekorten.

Noemt ge den naam onzer stad tegenover wie haar
nooit bezochten, dan zal het zelden gebeuren, dat men
niet als met een gebaar van herkenning daarop reageert.

Want vermaardheid geniet zij !
Ge hoort den een zeggen:
,0 ja, die rijke stad nietwaar ? Daar betaalt men

immers geen belasting?
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Den ander :
WeI zeker, het Kampereiland ; en wonen bij U de

boeren niet met hun vee, zoo maar midden in de stad?
Men noemt U:
De Theologische School, . . . . .
De School voor Reserve-Officieren del' Infanterie, ...
De monumentale IJsselbrug,
Of ook de Sigaren!

En gij geeft in al die gevallen met opgewektheid de
toelichtende bevestiging.

Niet zelden komt men U aan boord met een meelevend :
Wei heel erg guur en koud is 't niet?
Zoo vlak en zoo vochtig! '.'

Als ik U een beetje ken, mijne medeburgers, dan
zijt lie meen ik geneigd, mindel' opgewekt, U te stellen
in den verdedigingsstand. Want Ge bemerkt met iets
spijtigs, dat men bijna nergens buiten Kampen weet,
dat van alle plaatsen in ons van regen zoo dikwijls
droefgeestig Nederland, deze stad op grond van weer..
kundige waarnemingen, genoteerd wordt als de plaats
met den minsten tegenval! Vochtig? En ge haast U te
verzekeren, dat we met onze 1000 op louter zand ge
bouwde woningen -- in buitenwijken te samen zoo groot
als het 1/3 deel van de oppervlakte del' oude binnenstad
nog maar een begin gemaakt hebben met de nieuwe
woonwijken, gezond en droog als het droogste plekje
in het Gooi!

Ook komt het VOOI' dat men U, als met een knipoogje
zoo iets beduidt van: Ja, Ja, Kampen, ik begrijp het!

Dat vindt Ge nog wel symphatieke luidjes ; ge lacht
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met die grappenmakers mee en Ge discht zelf met ge
noegen een paar van "de verhalen" op.

Maar ..... er zijn er nog anderen. Dat zijn de
lieden, die Grootburgerrechten en ge'isoleerde ligging
en de guurte van het vlakke land en het bekende oude
gerucht, samen en tegelijkertijd, probeeren te treffen in
den lichten spot Y.a11 hun blik en van hun lach.

En erken het maar eerlijk, mijne stadgenooten, op
die herkenning reageeren velen Uwer als rechtgeaarde
Kamper burgers en vooral als ze "geboren en getogen"
Kampenaren zijn, nog het liefst met ...

Ja, ze weten eigenlijk niet goed, hoe ze daarop
reageeren zullen.

Van onze stad weet men heel veel te vertellen;
maar het getal dergenen, die het rechte ervan weten, is
toch nog veel te gering.

Al veel, als men kent haar verrassend schoone
Iiggtng, gezien van de Oostelijke zijde; dat bijzondere,
al naar gelang van de belichting, indrukwekkende, ook
wel lieve, altijd mooie silhouet van de langgerekte stad,
gebouwd langs den IJssel - een aspect, zooals men
het zelden elders aantreft - geaccentueerd door torens
en spitsen en antieke geveltoppen. Het geheel zoo
schilderachtig, de deelen zoo monumentaal oprijzend
achter de breede, nu eens zeewoelige, dan weer rustig
bewegelijke, dikwijls geheel onbewogen en altijd
imposante rivier.

De rivier, waarvan de deltavorming, vlak bij de
stad, een zoo zeldzame bekoring geeft aan het wijde
uitzicht naar alle zijden, een bekoring hier nog weer
anders dan elders door de eigenaardige belichtingen, die
we hier nil eenmaal' aantreffen.
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Al veel, als men iets afweet van de eigene en
wezenlijke schoonheid van sommige gedeelten van het
vogelrijke Kamper-Eiland, waaronder de omgeving van
het Noorddiep en de N. Westelijke en Westelijke zee
oevers met name mogen genoemd worden.

Of van het treffend uitzieht, dat men van onzen
"zingenden" Nieuwen Toren heeft op de boom-omkranste
stad, de veerijke weiden, den kronkelenden IJssel, zijne
talrijke vertakkingen, de wijde zee op den voorgrond,
den gemakkelijk te bereiken Veluwezoom op den
achtergrond.

Is Kampen nog te weinig bekend en te weinig
bezocht, die het bezochten bleken geneigd hun aandacht
in hoofdzaak te beperken tot de beroemde Schepenzaal,
na den brand in 1543 hersteld - ook uitwendig een
juweeltje - om er o.m. de meesterlijk bewerkte Schouw
van Colijn van Kameryck (1545), het evenzeer ver
maarde Schepengestoelte van den stadskistenmaker
Meester Vrederick en de historische advocatenrol, te
bewonderen. In die belangstelling pleegt dan nog te
deelen het Stadhuis met zijn schilderijenverzameling,
w.o. van de meest bekende meesters. Maar daarmede is
het veelal afgeloopen.

Al mindel' groot was het getal dergenen, die de
Broederpoort (1615), de Cellespoort (1617), beide ontworpen
door Thomas Berentsz en de Koornmarktspoort, uit de
14e eeuw, bezichtigden, of het rijk en iuteressant
stedelijk-archief een bezoek brachten.

En de groote rest:
de Bovenkerk, 11e eeuw, waarvan de machtige

koorbeuk na 1369 door Rutger Michielszoon van Keulen
werd gebouwd,

9
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het Gothische Huis met de goed ingerichte Openbare
Leeszaal en het Museum van de Stichting Campen,

de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk, 13e eeuw,
evenals de Broederkerk, 15e eeuw, een z.gn. hallekerk,

de Regentenkamer in de Gast- en Proveniershuizen
met haar stukken van primitieve schilderkunst,

en tal van kleinere belangwekkende monumenten -
w.o. sedert kort een eervolle plaats inneemt de geres
taureerde Bethlehemsvergadering (1631),- plegen op het
programma spaarzaam voor te komen.

De bezoekers van onze oude stad - die reeds Vaal'
1240 het stadsrecht moet bezeten hebben - vinden hier
niet weinig karakteristieks. Op het bezit van veel daarvan
heeft Kampen het recht trotsch te z\jn.

Uit het bouwplan van de oude binnenstad, grooten
deels en merkwaardigerwijs, van groote en ruime
conceptie in de parallelwegen IJselkade en Oudestraat,
vooral ook in de door den Burgel gescheiden Burgwal
en Vloeddijk, alle, op typisch oud-Hollandsche wijze,
door smalle straten onderling verbonden,

uit de monumenten van bouwkunst - die zoo
merkwaardig juist en doeltreffend over het geheel zijn
gedistribueerd, -- ...

spreken U tegen de lang vervlogen eeuwen van
groote welvaart, van bloei en van aanzien.

Kampen, in zijn uiterlijke verschijningsvorm een
kleine stad, - maar die altijd Stad was en bleef -
heeft zooveel karakteristieks, dat Jhr Victor de Stuers
er van sprak als van "klein Neurenberg".

Het door den beroemden J. D. Zocher aangelegd,
uitgestrekt plantsoen van sesthetiseh ontwerp en geslaagde
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uitvoering en de door L. A. Springer daaraan gegeven
uitbreidingen, hebben in later tijd tot verhooging van ons
stadsschoon veel bijgedragen.

Karakteristiek als het uiterlijk aanzien del' stad is het
gemeentelijk aspect.

Kenmerkend voor de gemeente is haar ongeevenaard
uitgebreid grondbezit:
n.l. 3600 H.A. verdeeld over 98 boeren erven,

490 H.A. aan losse landerijen,
270 H.A. in exploitaitie als biesveld,

en ± 190 H.A. als rietvelden.

Eigendommen, waardoor ze in voor een stad
merkwaardig sterke mate - agrarisch is georienteerd,

Nogmeer karakteristiek is haar bezit aan stadsweiden
ter oppervlakte van 760 H.A., waarop het weiderecht
wordt uitgeoefend door veehouders, die het eeuwenoude
Groot- en Buitenburgerrecht bezitten.

Alle deze eigendommen, te samen groot 5338 H.A.,
bezorgen deze gemeente van 20.000 zielen thans eene
bruto-opbrengst van f 679.681.35 en een netto winst van
f 471.889.91 per jaar.

Een cijfer dat ik noem, tel' informatie van collega's
en wethouders en raadsleden, die aan dit toespraakje
welwillend het oor mochten leenen en van bedrukte be
lastingbetalers, die naar een goedkoopere woonplaats
mochten uitzien.

Deze stad, een der oude Keizervrije Ranzesteden,
die in de 14e eeuw een vloot bezat van 120 schepen,

9*
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die verre zeeen bevoer, heeft hare glorie als zeehaven
stad zien tanen, en, gemeten naar den bloeitijd, zien
ondergaan.

"Une ville morte" aan de Zuiderzee is zij evenwel
nooit geworden.

Zij bleef ook in de veel vormigheid van haar samenleving
het typisch stedelijk karakter behouden.

De Theol. School en de Officiersopleiding, de stedelijke
inrichtingen voor Gymnasiale en H. B School-opleiding,
en een bijzonder Gymnasium stempelen haar tot rustige
studiestad.

Door Theologen en Officieren is haar goede naam
gedragen door het Vaderland en naar de Kolonien.

Industriestad is ze met name door de groote Kamper
Emaillefabrieken en de talrijke grootere en klein ere sigaren
fabrieken, die hare producten naar alle windstreken
exporteeren.

De omvangrijke Kamper-eilander-hooihandel is van
groote bekendheid.

Er is een zich ontwikkelend zaken- en bedrijfsleven.

We bezitten een ziekenhuis ingericht en geoutilleerd
als men in niet vele gemeenten van deze grootte aantreft.

Er is een breed uitgegroeid vereenigingsleven.
Met name zang en muziek hebben hier toegewijde

en talentvolIe, door het muziekminnend Kampen ge
waardeerde, beoefenaars.

We hebben niet alleen een Gemengd Koor en een
stedelijk orchest, beide van erkende capaciteiten, maar
zelfs een stedelijke muziekschool.

Er zijn ook overigens vele zangvereenigingen en
m uziekcorpsen.

Wordt de sport in al hare vertakkingen veelal be-
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oefend op het door de gemeente ingerichte terrein voor
lichamelijke oefening, ook de zwem- roei- en zeilsport
kwam tot behoorlijke ontwikkeling.

En nu is het waar, het leven gaat hier niet zoosnel,
maar daarover behoeft Gij luisteraars in dorpen en steden
U volstrekt niet vroolijk te maken!

Wie weet hoevelen Uwer klagen over in het geheel
geen gang of zelfs achteruitgang dan wel over een teveel
aan voortvarendheid!

Indien deze stad dan al ooit gevaar heeft geloopen
eene doode stad te worden, dan is dat gevaar nu weI
voor goed geweken.

In de latere jaren - en de oud-Kampenaren mogen
zich daarvan eens komen overtuigen - is er heel wat
veranderd.

De laatste uitbreiding voegde aan de stad eene wijk
toe van 61/2 H.A. opgespoten terrein, waar een 384-tal
woningen verrezen.

Ik heb gezegd, Kampen is nog te weinig bezocht.
Daarin komt al verandering.

Het loffelijk streven, de zoo rijk gevarieerde schoon
heid van het eigen land niet langer te veronachtzamen
naast het genieten van de scheppingsschoonheden en
rijkdommen die het buitenland biedt j het systematisch
wekken en populariseeren van belangstelling voor natuur
monumenten en monumenten van oudere en nieuwere
bouwkunst, zooals dat belichaamd is in allerlei landelijke
en gewestelijke bonden en stichtingen, het toenemend
snel-toerisme, dat zich beweegt in grootere vrijheid dan
men vroeger gekend heeft j dit alles bezorgt ook de kleinere
steden toenemende daadwerkelijke belangstelling voor het
schoon dat hen siert.
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Daarvan ondervinden ookwij reeds de goede gevolgen
in meer bezoek, ook van congressen en excursies.

Mogen individueele en georganiseerde toeristen in
toenemende mate in hunne plannen opnemen een bezoek
aan Kampen en aan wat nu nog de Zuiderzee is. Een
reisje naar het tot Kampen behoorende Schokland of naar
Urk loont de moeite!

De Kamper Jeugdherberg is in vergevorderden staat
van voorbereiding.

Nu nog een heel enkel woord over de toekomst!

We bereiden ons hier voor op groote veranderingen!

Het gereed komen van den afsluitdijk der Zuiderzee
zal Kampen bevrijden van het inundatie-gevaar door
zeewater.

De Zuidelijke polder krijgen we in onze onmiddelijke
nabijheid.

De N.O. polder zal wat verderaf komen te liggen,
maar er is sprake - in het Handelsblad hebt ge dezer
dagen uit den mond van den Directeur-Generaal der
Zuiderzeewerken de bevestiging daarvan vernomen - van
het maken van een verbindingsdam tusschen den Zui
delijken oever van dien polder en het Kampereiland.

Daarmede zouden we achterland krijgen naar het N.W.

Het provinciaal wegenplan zal het isolement mede
in belangrijke mate verminderen, wanneer degeprojecteerde
weg doorden polder Mastenbroek zal zijn tot stand gekomen,
die h~t verkeer uit Noordel. en N.Oostelijke-richting via
Kampen naar Gelderland en Holland zal kunnen leiden.
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Ret is een heerlijkheid zulke mogelijkheden te zien.

En nu zijn er wel, die de toekomst donker inzien,
die geen toekomst zien, zelfs die aan geen toekomst
denken, omdat het klagen over wat zU achteruitgang en
verlies noemen - b.v. vroeger geen belasting en nu
wel - hen te zeer in beslag neemt, maar hun getal
wordt gaandeweg kleiner,

Ret Kampen van voorheen heeft gekend en betracht
het: ",de cost gaet voor de baet uyt".

Daaraan danken wij heel veel dat we anders nie
zouden bezeten hebben.

Ret hebben van een groot verleden legt verplicht
tingen op. Ret hedendaagsche Kampen, daarin gesteund
door de bedaagde Kamper Courant en de jeugdige
Nieuwe Kamper Courant, beide van frissche beschouwing
op het gemeentelijk gebeuren, is begonnen zich naar
de toekomst te richten en zal. dat blijven doen.

De Raad heeft kort geleden Burg. en Wethouders
uitgenoodigd na te gaan wat gedaan zou kunnen worden
ter verkrijging van meer gelegenheid voor industrie,
waarvoor de stad aan groot vaarwater en goede spoor
verbinding zoo gunstig gelegen is.

We hooren a.h.w, het groeien van de hoop en van
den moed! Reeds nu werpt de herleving van die beide,
blijde stralen vooruit.

Als men dan t.z.t. vooral ook maar de intensiveering
van het landbouwbedrijf, zoo mogeUjk ook eene meer
intensieve exploitatie van de stadsweiden met ernst
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nastreeft, dan zal deze oude en toch nog jonge en
levenskrachtige gemeente een nieuwe toekomst kunnen zijn
weggelegd.

Moge die goede toekomst een aanvang nemen onder
de, zij het nog langdurige en ook voorts gelukkige,
regeering van onze vereerde en geeerbiedigde Koningin
en hare voortzetting vinden in een door Gods zegen
krachtig bloeiend en onafhankelijk Nederland!

Ik dank U!


