
HET LINNEWEVERSGILDE.
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Ret renaissance-poortje met het Kamper wapen en
het jaartal 1665 aan de Groenestraat bij den Broederweg
alhier, heeft tot opschrift TlLinnewevel'sgilde".

Hieruit blijkt dat dit gilde in de 17e eeuw reeds en
wellicht tot 1805 ongeveer, aldaar gevestigd was.

Ret houten bord, dat achter in het gangetje was
aangebracht en vanuit de Groenestraat was te zien,
vermeldt, in Gothieke letters geschilderd, het volgende
opschrift:

Riel' wordt het yolk door werkzaamheid
Tot deugd en braafheid opgeleid ;
Want ledigheid, die armoe baart,
Gaat veel met ouveldaan gepaard.
Daarom bragt Kampen's Magistraat
Dit oud gesticht weer tot dien staat,
Dat niemand uit gebrek of nood
Moet beed'len langs de straat om brood.
1805. 1869.

Ret bovenstaande rijmpje, dat wel den geest van
het midden der vorige eeuw ademt, doet vermoeden,
dat het in 1805 zal zijn geweest, dat het met bet Linne
weversgilde was afgeloopen en "bet Werkhuis" werd
ingericht.

Daar yond men werk o.m. met touwpluizen en brei
werk. Behoeftige oude vrouwen konden de wol aan Tlhet
Werkhuis" halen en thuis al breiende nog eenig geld
verdienen _-- Dat behoort al lang weer tot de historie,
maar tot Augustus 1929 werd er touw geplozen.

Men ziet, dat na het Linnenweversgilde toch nog
eenigszins daaraan verwant werk (kousen en ondergoed
breien) in het gebouw werd verricht.

In den oorlogstijd diende het gebouw voor toevluchts
oord van Belgische vluchtelingen, daarna verschafte het
een tehuis aan dakloozen.

B\l raadsbes1uit van 30 Juli 1929 werd besloten
het werkhuis te verhuren aan de firma J. W. Siebrand
alhier, die er nu haar fabriek van likeuren, wijnen en
andere dranken in vestigt.

Ret oude opschriftbord wordt bewaard door de
Stichting Campen.
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KAMPER UITBREIDINGSPLANNEN In een rapport aan
den raad behandelen B. en W. van Kampen de noodzakelijkheid
van stadsuitbreiding voor deze gemeente en het stich ten van
terreinen tot industrie-vestiging, waartoe ook de raad in zijne '
vergadering van 19 Dec. 1928reeds de wenschelijkheid tekennen
gaf.

Ret woningtekort in Kampen bedroeg in Maart 1929 plm.
272 woningen. De gemeente bezit 15 noodwoninzen. Nog waren
bewoond 15 onbewoonbaar verklaarde woningen. In 63 woningen,
tot samenwoning niet geschikt, had nog samenwoning van meer
dan een gezin plaats. Op de lijst van de Gezondheidscommissie
in onderzoek inzake bewoonbaarheid waren 169 woningen ge
plaatst en de directeur van gemeentewerken ach tte, dat een
229-tal woningen voor onbewoonbaarheid in aanmerking zal
moeten worden gebracht.

Achter des Werkmansvriend
I

Ret in 1923en 1924 opgespoten terrein achter des Werkmans
vriend, tel' grootte van 7.87.19 R. A., is reeds geheel met 384
middenstands- en arbeiderswoningen bebouwd, terwijl er een
lagere school werd gesticht en er nog een kerk zal verrijzen,
De kosten van aankoop van den ondergrond en van de op
spuiting hebben f 307.655,08 bedragen. Bestrating en riooleering
hebben die bedragen verhoogd met f 125.000, zoodat de totale
kosten voor het in gereedheid brengen van dit terrein voor de
de gemeente f 432.655,08 hebben bedragen. Dit was een offer
in het belang del' zoo noodzakelijke verbetering van de volks
huisvesting gebracht. Intusschen is het vraagstuk nog slechts
aanvankelijk tot oplossing gebracht. Nog steeds bestaat er, mode
met het oog op den woningtoestand in het oude stadsdeel, groote
behoefte aan bouwterrein, terwijl B. en W., in verband met de
voorziening hierin door opspuiting, tevens de noodzakelijkheid
om eenig terrein beschikbaar te hebben voor de vestiging van
industrie, onder oogen hebben gezien.

B. en W. beantwoorden zelf de vraag bevestigend, of op
spuiting wel gerechtvaardigd zou zijn, nu afsluiting van de
Zuiderzee eerlang is te verwachten. In het besef hiervan is den
directeur van gemeentewerken opdracht gegeven tot het uit
werken van plannen, waarbij het college zich op het standpunt
stelde, dat er naar gestreefd moest worden de kosten per M2
bouwrijp terrein beduidend lager te houden dan bij de meer
beperkte opspuiting in 1924, en dat het nieuwe terrein grooter
diende te 'worden.

12*
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De directeur van gemeentewerken heeft drie plannen ver
strekt, voor het laatste waarvan een meerderheid in het college
was te vinden. Het omvat een opspuiting van 25.35.25 H. A.,
waarvan de kosten van aankoop en opspuiting worden berekend
op f 630.000 met den kostenden prijs per M2 bouwrijp terrein
van f 7,20, d.i. f 3.57 minder dan die bij de vorige opspuiting
en van rioo1eering en bestrating op f 400.000, samen f 1.030.000
zoodat dit terrein in totaal, met inbegrip afloopende rente ge
durende 14 jaar it 5 pct, f 1.292.000 zou kosten. Het na aftrek
van den grond voor straataan1eg overblij vende terrein zou groot
zijn f 143.000 M" zoodat die grond f 9.04 per M2 kost, onder
welken prijs dan alles is begrepen.

Achter station Zuiq.

Deze opspuiting zou gelegen zijn achter het station Zuid
en het ziekenhuis aan Westzijde van den Singe1weg tot 't z.g
Bovenbroekswegje en ten ' Nnorden bij den Oellesweg. In dit
plan is een uitbreiding van den tuin van het ziekenhuis begrepen.

In een een op zandgrond aangelegde bossehage zou eventueel
een uitnemende gelegenheid geboden worden lighallen te
exploiteeren voor t.b.c.-patienten.

Een plan tot vestiging van industrieterrein op den kop van
Seveningen verwerpend, meenen B. en W., dat het Zuidelijk
deel van het terrein achter station Zuid, het meest geschikt is
voor industrieterrein, mede door de onmiddellijke nabijheid van
IJsse1 en spoor, dit laatste indien de lijn Hattem-Kampen
weer in exploitatie wordt genomen.

WeI ware het mooier, industrie-terrein te scheppen geheel
onmiddellijk gelegen aan groot vaarwater en bovendien voorzien
van een spoorwegverbinding, maar het betere moet niet de
vijand worden van het goede.

Waar een zoodanige onbestreden idea1e gelegenheid niet
bekend is, is de gedachte oplossing, zonder groote financieele
bezwaren, bereikbaar en practisch zeer wel aanvaardbaar te
achten.

Groote voordeelen zij~: De dichte nabijheid van den IJ ssel
die van den Boven-Haven en die van de spoorwegverbiIldin<r~

Op al deze overwegingen wordt den raad voorgesteld te
besluiten, B. en W. te machtigen tot aankoop van het noodige
terrein, . eventueel tot aanvragen van de onteigening van die
growl en en tot het doen ontwerpen van een plan tot opspuiting
van plm. 24 II.A. grond.
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DE DROOGMAKING VAN DE ZUIDERZEE zal ook voor
Kampen nieuwe toekomstmogelijkheden rneebrengen. Dat bleek
opnieuw uit een onderhoud van een medewerker van Het
Handelsblad met den directeur-generaal del' Zuiderzeewerken,
die als lid van den Zuiderzeeraad, ook dan zijne bekwaamheden
en denkbeelden voor dit grootsehe work verder geldend zal
kunnen maken. Wat dan ook voor Kampen waarde heeft, blijkens
bedoeld .onderhoud,

Want van ir. Wortman is het denkbeeld om de twee
zuidelijke polders tot, een polder van pl.m. 150.000 HA. te
vereenigen: een geheel als 12e provincie van ons land. Het
kanaal op 1000 a 1500 breedte op Llsselmeerpeil tussehen den
Z.W. en den Z O. polder zou dan vervallen en daarvoor in de
plaats de ringvaart komen, terwijl over den noorderdijk van dien
Zuiderpolder Enkhuizen dan krijgt een goede spoorwegverbin
ding met Kampen.

Maar ir, Wortman heeft ook bij de verdere plannen Kampen
. in het oog. De Noord-Oostelijke polder, zal o.a. Urk en Sehokland
binnen zijne grenzen opnemen. En nu is altijd het plan geweest
van den tegenwoordigen direeteur-generaal, en hij heeft dit plan
nag, om dan dien polder van Sehokland uit door een dijk te
verbinden met het Kampereiland. Wat dus de drieduizend zielen
van Urk en de nieuw te vestigen bevolking aan den zuidelijken
rand van dien polder bijna natnurlijk zal aanwijzen op Kampen,
om er te markten enz. Terwijl in dat geval de Zuiderzeewerken
niet enkel zullen zorgen dat de dijk naar het Kampereiland er
komt, maar dat ook het verlengde ervan, de brug over het
Ganzendiep, zal worden gelegd.

Er klinkt dus goede toekomstmuziek uit de Zuiderzeewerken
aan Kampen tegemoet.
KAMPEN'S OUDERDOM. Jubileum in 1930? Op een verga
dering van "Kampen Vooruit" is door dr. Hillen het op hand en
zijnde 70J-jarig bestaan van onze stad tel' sprake gebraeht.

Omtrent het verleenen van stadsrecht aan Kampen, in
verb and met mogelijke herdenking van het 700-jarig bestaan
van Kampen, is een onderzoek ingesteld, dat eehter niet tot
eenig positief resultaat heeft geleid, daar het juiste jaar, waarin
Kampen stadsrecht verkreeg, niet is aan te wijzen.

In 1543 is de stadssehepenkamer verb rand, waarbij wellieht
ook de stadsbrief van Kampen is verloren gegaan. Ook is het
mogelijk, dat ze reeds eerder verdwenen is, daar een afsehrift
er van niet voorkomt in het Privilegeboek noeh in het Reper
torium, welke reeds vaal' 1543 bestonden. Zwolle ontving 31
Augustus 1230 stadsreeht. Daar men gewoonlijk spreekt van
de steden Deventer, Kampen en Zwolle, neemt men wel eens
aan, dat deze volgorde chronologisch is en dat Kampen dus
eerder stadsrecht kreeg dan Zwolle, doch die volgorde kan
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evengoed een alphabetisch karakter dragen, zooals in de volg
orde van de woorden Salland, Twente en Vollenhove het geval is.

In een oorkonde van 26 Juli 1227 staat: "Piscariam Sive
tractum aquarum apud Campis". Had Kampen toen stadsrecht
gehad, dan zou er bijgestaan hebben het woord "civitas" of
"oppidum". Het is dus wel zeker, dat Kampen in 1227 nog
geen stadsrecht had.'

In een oorkonde van 1236 wordt gesproken van "cives"
(burgers) van Kampen, wat dus het bestaan van een "civitas"
(stad) bewijst. Naar alle waarschijnIijkheid is dus het stadsrecht
aan Kampen verleend tusschen 1227 en 1236 en na Zwolle
(31 Aug. 1230), omdat de stadsbrief van Zwolle haar dezelfde
rechten geeft als Deventer had. Kampen wordt daar niet in
genoemd. In de stadsbrief. voor Ommen (12·18) daarentegen
wordt verwezen naar de rechten, die Deventer, Zwolle en
Kampen haddon (waarschijnlijk in de chronologische volgorde).
Vrij zeker kan dus worden aangenomen, dat Kampen stads
recht verkreeg na Zwolle en dus tusschen 1230 en 1236.
DE GEMEENTEBEGROOTING 1930. Uit het rapport van
het verhandelde in de afdeelingen van den raad der gemeente
Kampen bij het onderzoek ontwerp-gemeentebegrooting voor
1930, noteeren we, dat vele leden inzake het beleid vanE. enW.
van hunne groote waardeering getuigden voor de belangrijke
werken, die in 1929 tot stand kwamen. Niet in elk opzicht zijn
deze leden echter voldaan. Onbeantwoord bleven n.l, de vragen,
gesteld bij de behandeling der begrooting 1929, met betrekking
tot de overname van stoepen in de Graafschap, den toestand
waarin het onderhoud van den Wezep-Heerder-grintweg ver
keert, de restauratie van de commissiekamer in verband met
het legaat Engelenberg, den slechten toe stand van den weg
langs de Gasfabriek, de plannen tot bemaling van het Binnen
eiland, de herdenking van het feit dat 700 jaar geleden aan
Kampen het Stadsrecht werd verleend, de los- een laadplaats
in de Boven-Haven, het bouwrijp maken van terreinen voor
woningbouw en industrie en het stich ten van een kapel op de
begraafplaats. Bovendien gaven deze leden te kennen, datmen
omtrent de abbattoir-plannen in 1929 tot een beslissing had
moeten komen.
De Gemeenteraad heeft besloten de z.g. Oranjewijk weldra een
passende verbinding te geven over de Singelgracht bij de 3e
Ebbingestraat met de oude stad. Dat heeft heel wat overleg
gevorderd - van "langdul'lge onderhandelingen" sprak het
prae-advies - want er is. het verband, het contract met
Broeken en Maten. ~ elk waters chap volgens de jongste wijzi
ging van 21 Januari 1926 het recht heeft, om bij hoogen
waterstand in den polder het overtollige water door de Singel
gracht in den IJssel te laten afstroomen. Ging de gemeente
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nu een dam leggen in de Singelgracht bij de Wilhelminalaan,
dan zou bedoelde afstrooming niet meer kunnen plaats hebben,
althans niet door de sluis bij de Gasfabriek, tenzij die dam
wordt voorzien van een duiker. Omtrent dergelijken duiker -
een van gewapend beton, breed 3.25 M., hoog 1.50 M., met
een doorsnede van 4.90 M2., te leggen met den bodem op 1 M.
A.P., is ten slotte door B. en W. voorgesteld; is overeenstem
ming verkregen met het bestuur van Broeken en Maten, dat
daarop de goedkeuring zal vragen van de ingelanden.

B. en W. geven, in hun prae-advies mee de vraag: brug
of dam? besprekende, verre de voorkeur aan een dam. Waarbij
zij ook deze overweging laten gelden: "Tegenover de breede
Wilhelminalaan zal een zooveel smallere brug een vernauwing
in het verkeer geven, terwijl een dam een royale voortzetting
van die straat zal vormen".

Met het tot stand brengen van dit plan is heel wat geld
gemoeid: het door B. en W. gevraagde crediet beloopt f 45000
plus f 3000 voor het veranderen van de bestrating naar Kalver
hekkenweg en 3e Ebbingestraat,
ONZE JEUGDRERBERG. Nu de eerste enmoeilijkste tijdvoor
onze nog jonge j eugdherberg voorbij is.zal het onzen lezers genoegen
doen te hooren, dat 't bestuur over den gang van zaken zeer tevreden
is, hetgeen dus zooveel beteekend als : we zullen haar .houden.

We zouden ook niet anders willen. De nuttige instelling
van algemeen belang toch kan slechts de bekendheid met en
belangstelling voor onze plaats doen vermeerderen.

Boven de verwachting van het bestuur is het bezoekers
aantal geweest: bijna vierhonderd personen hebben in de af
geloopen vacantie-maanden van de gelegenheid tot logeeren
gebruik gemaakt. Zooals men wel gedacht had, waren hieronder
veel Duitschers, die hier overnachtten op hun doortocht naar
Amsterdam. Ret is gebleken, dat voor scholen de tocht naar
Urk de grootste attractie van onze jeugdherberg is. Algemeen was
men vol lof over de inrichting van de herberg en vooral ook over
den vader en moeder, den heel' D. van Dijk en diens echtgenoote.

Zooals men weet was het gedeelte van de voormalige centrale
cursus, waarin de jeugdherberg gevestigd was, slechts voor een
jaar tel' beschikking gesteld, daar die ruimte mettertijd noodig
zal zijn voor de verdere uitbreiding van de. naaischool. Doch
de thans bereikte resultaten zijn in ieder geval van dien aard,
dat het bestuur dezen winter reeds naar een gelegenheid zal
uitzien. Misschien kan trouwens de herberg nog weI een jaar
in het Vloeddijk-gebouw gevestigd blijven.
In de wintermaanden wordt ook weer elders gewerkt omde keten

van herbergen. ook in ons land zoo volledig mogelijk te maken.
Men is reeds thans met plannen bezig te Zwolle, terwijl ook Twenthe
er wel een tweede bij zal krijgen, nu weer een te Ootmarsum,

\
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196

ONZE 90~JARIGEN+

Christina Smit, geb. Visscher, 3e Ebbingestr. 8 28 Aug. 1831
Barend Will em Feijge, Bov.-Nieuwstr. 46 . . 29Aug. 1831
Eleazar Meijer, Oudestraat 67. . . ; . . . 8 FebI'. 1834

Overleden 19 April 1929.
Gerrit Jan van Dijk Gzn, 3e Ebbingestr. 8. . 19 Febr.1835
Willemina Kist, geb. Cato, Bov.-Nieuwstr. 46. 12 Juni 1835
Alberta Hofman, geb. Tennekes, Bt.-Nieuwstr, 21 25 Dec. 1835

Overleden 5 Mei 1929
Johanna Gerse, geb. van Voorden, Oudestr. 140 14 Mrt 1836
Frederik Brutsman, 3e Ebbingestr. 8 '" 22 Sept. 1836

Overleden 22 Jan. 1930
Antonius van Hulzen, Oudestr. 51 • . . . . 21 Oct. lR36
Teunis Willemsen, Bov.-Nieuwstr. 46. . " 1 Febr. 1837

Overleden 17 Juni 1929
Aaltje van den Belt, geb. v. Zanten, Bov.-Nwstr.46 21 Apr. 1837
Frank Elzerman, Bov.-Nieuwstr. 45. 17 Oct. 1837
Aleida Bruist, Vloeddijk 56. . . . 29 Nov. 1837
Johannes Bos Gzn, Bt-Nieuwstr. 57. 18 Jan. 1838
Beert Schilder, Broerweg 16 . . . 19 Juni 1838

Overleden 6 Maart 1929
Peter Johannes Neuring, Bt.-Nieuwst. 61. . . 28 Juli 1838
Harm de Jager, Bov -Nieuwstr. 46 . . . . . 13 Febr. 183 j

J annigje Weerdmeester, geb. v.d.Molen, Singe146 22 Mrt 1839
Klaas Jan Veerman, Bov.-Nieuwstr. 46 23 lvIrt 1839
Aren Leendert Soldaat, Klokkeusteeg 13. . . 15 Sept. 1839
Matjen Huykman, geb. Wagteveld, Hofstraat 28 30 Sept. 1839
Hendrik Bruins, Boven-Nieuwstr 109. . . . 19 Oct. 1839
Wichertien Zwerus, geh. Vos, Marktstecg 12 13 Nov. 1839
Dientj en v. 't Veen, geb. Kogelman, Noordweg 104 1 Dec 1839
Bernardus Westerhof, Oudestraat 235 . 17 Jan. 1840

Overleden 28 Mei 1929
22 Febr. 1840Barend Helmieg, Bov -Nieuwstr. 46. .

Hendrina Meulenbroek, geb. Hollander,
Bov.-Nieuwstr. 46

Anna de Wilde, geb. Lijs, Patrimoniumstr. 6 .
Geertruida Otten, geb. Rekvelt, Oudestraat 97
Gerrit Peter Brugts, Vloeddijk 96 . . . . .
Hendriks Cornelia Diepenveen, geb. Schadden-

horst, Burgwal 62
Jan Jakob van Stelten, Molenstraat 7 . . . .

1 Mrt 1840
29 Juni 1840
18 Juli 1840
4 Sept. 1840

8 Sept. 1840
3 Dec. 1840


