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KAMPER KRONIEK 1930.

"

werd Mejuffr, H. c. van Iterson, leerares en leidster
van de tot Nijverh.school voor !'leisjes te reorga
niseeren Stads-Naaischool d. B. en w. ge'installeerd.
Door versehillende gemeenten, waaronder ook
Kampen worden krachtige pogingen aangewend,
om, nu de afsluitdijk Wieringen - Zurich zijn
voltooimg nadert, daarna het eerst met de droog
legging van den N.O. polder te beginnen,

Oprichting van de vereen. "Volksbadhuis".
Opening van de Nijverheidsschool voor Meisjes.
Directrice: Mej. H. C. van Iterson.

De heel' H. Berk J.Czn heeft het Correspondent
schap van de vereen. "Nederiandsch fabrikaat"
op zich genomen.

De heel' P. ten Hove, firmant v. d. fa Smit en t. Hove,
bestuurslid van de Nuts-Spaarbank, op 60 jarigen
leeftijd overleden.

Aanbesteding, onder architectuur van den heel'
G. B. Broekema, van een gebouw voor Zieken
afdeeling van de Vereen. Gast- en Proveniers
huizen. Gunning aan D.Wijnhoud VOOI' f 65040.-.

De heel' H. H. Mulder, ontvanger del' dir. belast.,
ontvangt eervol ontsiag op zijn verzoek.

De gemeente Kampen besluit tot aankoop van het
perceel Oudestraat 131, hoek Vischsteeg van den
heel' Doedens, voor f 16250.-.

De Vereen. tot bescherming van vogels, op het
Kampereiland.

Na vier jaren van rust, heropening van de lijn
Kampen- Hattem.

Vergadering te Kampen' van de afd. Overijsel del'
Vereen. van Nederl, Gemeenten. Tocht over het
eiland.

Ds Cannegieter neemt afscheid van de Vereen.
van Vrijzinnig Hervormden, wier voorganger hij is
geweest sedert 1923, en vertrekt naar Dwingelo.

Eerste veiling van de Coop. Veilingsvereen. "De
Vereenigde Tuinbouwers" te IJ sselmuiden.

"Kunstzin" herboren.

'"

1::l
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Bezoek van de Vereen. van Nederl. Gemeenten,
bij gelegenheid van hare jaarvergadering te Zwolle.

Geboren Willem Leidekker de vierde, De derde,
de tweede en de eerste zijn allen nog in leven.
Eerste Lustrum van de S.R.O.I.

Als geschenk van de burgerij wordt een doek
aangeboden waarvan de Commissie hoopt dat het
straks door de Koningin zal worden verheven tot
Vaandel van de S.R.O.I.
Ingevolge beschikking van den Minister van
Defensie zal van 1 October a.s. af de School voor
Reserve-Officieren del' Militaire Administratie te
Kampen garnizoen houden. De Commandant del'
S.R.O.I. wordt ook met het commando daarvan
belast.

De ontvanger del' registratie en domeinen te Kampen
gemachtigd om een huurovereenkornst met de gem.
Kampen aan te gaan, waarbij de staat verpacht de
jacht en de visseherij op het water tussehen het
Kampereiland en de demarcatielijn van 1869,voor
f 30.- per jaar, gedurende 5 jaar.

Onze oudste ingezetene, de heel' B. W. Feijge, is
heden 98 jaar.

Afseheid van Dr J. J. Esser, die bijna 34 jaar
(sedert 1908 als rector) aan het Geref. Gymn. was
verbonden. In zijn plaats treeclt Dr R. J. Dam.

Inwijding van het nieuwe gebouw del' Nuts
Spaarbank.

De nieuwe luiclklok ani veert bij de Westerkerk.
546 K.G., doorsnee 95 eM. In den bovenrand de
woorden : "De Meester is daar en Hij roept",
Gegoten door Gebr. van Bergen te Midwolda.

Ds A. van del' Kooi neemt, voor zijn vertrek naar
Maarssen, afseheid in de Broederkerk.

Bij de verhuring van 33 stadserven, nemen B. en W.,
gehoor gevende aan een verzoek van de vereen.
tot Besch. van Vogels, in de pachtvoorwaarden
het verbod op om na 20 April kievits- of andere
eieren te rapen. De pachters van de overige erven
hebben zich bereid verklaard dat verbod eveneens
na te komen.

Bevestiging van Ds M. Ottevanger van Papendrecht,
als predikant bij de Ned. Herv. Kerk alhier, door
Dr de Lind van Wijngaarden te De Bildt in de
Bovenkerk. Intrede 's avonds in de Broederkerk.

~
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October Ingebruikneming van de Westerkerk,
" Aankomst van 143 leerlingen bij de S.RO.I. en

van 30 leerlingen bij de S.RO.M.A.
3 " Opening del' Oolleges aan de Theologische School

met 165 studenten.
4

4

12

12

28
28

30

31

10 Nov.

16
21

9 Dec.

" De heel' Hazenberg neemt afscheid van de Lagere
School op het Kampereiland. In zijn plaats treedt
de heel' Beelen van Hierden.

Inbedrijfstelling van het Automatisch werkend
electrisch pompstation van Kampen's Waterleiding
Wezep. De stoommachines, die werden afgedankt,
hadden 40 jaar trouw hun dienst verricht.

Ds O. Vis J zn neemt, voor zijn vertrek naar
Winschoten, afscheid van de Doopsgez. Gemeente,
Hij had de gemeente sedert 19 Sept. 1909 gediend

De Kamper editie van de Provo Overijs. en Zwolsche
Oourant verdwijnt, na herhaald heftig protest van
vele lezers,
De nieuwe Meeuwenbrug gereed.

Als gevolg del' restauratie van de huizen aan de
Nieuwe Markt, eigendom van den heel' J. Diepen
veen, heeft ook de gemeente. thans het aan die
huizen grenzende Schutterspoortje doen restaureeren.

De heel' H. van Mameren neemt voor zijn vertrek
naar Voorburg, afscheid van de U.L.O.-School.

Zuster L. Bronsveld heeft vandaag' Kampen ver
laten, na een dertigjarigen zegenrijken arbeid

Verplaatsing van de Secretarie del' gemeenten
Kamperveen en Zalk en Veecaten van de Nieuwe
Markt naar het vroegere Nuts-Spaarbankgebouw
aan den Burgwal,

Groote Najaarsveemarkt.
Het Vaandel dat door de burgerij van Kampen
aan de S RO.I. op 24 Juli is aangeboden bij haar
eerste Lustrum, in dienst gesteld door den
Inspecteur del' Infanterie, Kol. Hardenberg.

De Raad besluit tot opspuiting van 23 H. A.
bouwgrond, gelegen tusschen Oellebroedersweg en
Bovenbroekswegj e.
De Voorzitter .merkte dan op, dat de Raad een
belangrijke beslissing heeft genomen. Het verheugt
Spr. dat deze gevallen is ten gunste van het
voorstel van B. en W. Spr. verwacht dat een en
ander een duurzame bevrediging zal schenken.
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Hij spreekt den wensch uit, dat deze beslissing
zegenrijke gevolgen mag hebben, de bloei del' stad
zal vermeerderen, gezondheid en levensgeluk del'
ingezetenen zal verhoogen.

Aanbesteding van het afbreken van het perceel
Oudestraat 131, hoek Vischsteeg.

De heel'S. A. O.Dudok van Heel, Directeur del' N.V.
Van Heel's Oondensed Milk Oy Ltd., op 64 jarigen
leeftij d te Naarden overleden.

Ondanks alle gedane moeite, hebben in hun van
middag gehouden vergadering de Provincials Staten
van Overijssel aangenomen het voorstel van
Gedeputeerden, om, in de nieuwe verbindingsweg
Moppel- Zwartsluis -Hasselt - Mastenbrook - Zwolle,
den zijtak naar Kampen te doen vervallen.

De zes nieuwe woningen aan de Groenestraat,
hoek Nauwe Morrensteeg, worden door bet Burgerl.
Armbestuur geopend Architect K. v. d. Kamp Wz.

Door milde gevers daartoe in staat gesteld, zal
bet kerkgebouw del' Ev. Luth. Gemeente alhier,
verwarmd worden door een electrische installatie.
Men is reeds met de uitvoering bezig.

G. Oostendorp wordt veerman van bet veer over het
Ganzediep. De gewezen veerrnan III. Schrijver
wordt pachter van erf 91.

"

"

VERBETERINGEN.
Chr. Hist. Kiesvereeniging

Afdeeling Kampen van de Chr. Hist. Unie.

B. Hulsman; D. Quarre : J. B, Klop; J. Stoffer; H. W.
ten Kate, Mr J. J. van Melle, G. v. d. Laan.

Vereeniging voor Volks- en Schoolbaden.

11'.J. Berk, Voorzitter; H. Bakker, Secretaris; A. E. Roest
van Limburg, Penningmeester; C. M. Vermeulen;
S. Venema.
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De Meeuwenbrug.
De Meeuwenbrug, vaal' de Meeuwensteeg over den Burgel

gelegen, welke brug in de 60er jaren del' vorige eeuw nog de
" B I a u web l' u s " werd genoemd, is door een nieuwe ver
vangen. Ret zich hoogkrommende en daardoor moeilijk te be
klimmen en bouwvallige brugje is nu vervangen door een ijzeren
wipbrug van meerdere breedte en bovendien kan men hier nu
"zonder te klimmen" van den Burgwal den Vloeddijk bereiken.

De nieuwe brug werd 9 November voor het verkeer geopend.
Een groote verbetering.

De Kademuur.

De kadernuur aan de IJselkade (linkeroever) tusschen IJsel
brug en Marktpoort, was, als gevolg van het ondermijnen del'
fundeering door de schroeven del' booten, dermate verzakkend,
dat herstelling volgen moest.

Dit Gemeentewerk werd publiek aanbesteed (Bestek no. 28)
voor f 23923.-, terwijl hiervan aannemer is geworden de heel'
O. Lin z e 1 te Stadskanaal.

Als merkwaardigheid kan worden meegedeeld, dat deze
kademuur niet als voorheen, gemetseld wordt, dus van bak
steen gemaakt, maar van "gewapend betonplanken" wordt
samengesteld.

En hoewel de hooge waterstanden in den IJsel eenige ver
traging hebben veroorzaakt, vordert dit werk, dank zij het
zachte winterweer, toch regelmatig en is men al ongeveer met
het inheien del' "planken" gereed.

De Dam

19 Augustus 1930 heeft de aanbesteding plants gehad van
het rnaken van den dam met gewapend betonduiker in het ver
lengde van de Wilhelminalaan, bestemd om een bijna zeker
fraaien toegang te scheppen op dat punt van de Singelgracht
naar de Oranjewijk. R. van Dijk te Hattem is er de aannemer
van geworden voor f 29762.-. Ret werk begint het einde te
naderen; de 38 ¥. lange betonduiker een werk van beteekenis
bij alle natheid in de gracht en in de lucht, is afgewerkt ; men
is bezig aan het bouwen van de keerrnuurtjes ; dan volgen nog
grondwerk, best rating enz.

De Cellebroederspoort.

De herstelling van de Oellebroederspoort schiet op. Nu zijn
de bovenste steigers aan de stadszijde verwijderd en kunnen
wij waarnemen hoe goed de gel'estaureerde kruisvensters en
andere zandsteenstukken er uitzien, als ook de ankers, die met
goud zijn opgehoogd. Ret wapen met den dubbelenadelaar van
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Maximiliaan, Keizer van het Reilige Roomsehe Rijk in de
17e eeuw daar aangebraeht als een hulde aan den Keizer, die
Kampen tot vrije Duitsehe rijksstad heeft gemaakt, nu in de
heraldieke kleuren ~ goud, rood en zwart ~ beschilderd, is
weer een sieraad van de mooie, oude poort,

De poort is nu gesloten. Met twee roode refieetoren op de
planken vastgemaakt. Zij zal ook wel niet spocdig weer worden
geopend. Want het gewelf ging seheuren ~ niet meer bestand
tegen het tegenwoordig vrachtverkeer ~ en de restauratie
beoogt het monument nu nog meer tot zijn reeht te doen kornen.
Ret later ingebraehte gewelf gaat er uit tot de reeds vernieuwde
balkenlaag.

Verdwijnende boomen.
Overal verliezen we boomen. We1 worden er op vele

plaatsen nieuwe geplant, maar die geven nog lang geen sehaduw.
Ret "Kalverhekkenboseh" is geworden tot een bespotting van
zijn eigen naam, want het zijn bijna pas geplante boomen, die
er staan. Ook de Koornmarkt is haar 1aatste boomen kwijt
geraakt en de bebouwing van het plein is niet mooi genoeg
om het niet jammer te vinden. Doeh tegen de natuur valt niet
te veehten; de gevolgen van de iepenziekte zijn hier wel heel
sterk merkbaar. De Singelweg bijna geheel boomloos, de
Burgwal voor de helft gapend met lange rijen kleine boompjes,
een deel van de IJ sselkade zonder en nu ook de Koornmarkt.

Het Volksbadhuis.
Ret ligt in het voornemen van het bestuur del' vereeniging

voor Volks- en Sehoolbaden spoedig de volgens het reg1ement
te houden jaarvergadering te beleggen. Ret bestuur hoopt, dat
het vaal' dien een gunstige beslissing mag tegemoet zien op
zijn in Juni j.l. tot den Raad dezer gemeente gericht verzoek,
dat de gemeente Kampen bij de opriehting van een volks
badhuis hier tel' stede financieel zal steunen. Indien dit het
geval moge zijn, zullen op genoemde vergadering definitievs
bouwplannen tel' vasts telling kunnen worden aangeboden.

Het nantal inwoners,
Ret zielental op 1 Januari 1930 bedragende 19.918, ver

meerderde door geboorte met 416 en door vestiging met 718,
en verminderde door overlijden met 202 en door vertrek met
1044.Ret aantal inwoners bedroeg op 1 Jan. 1931 derhalve 19.806.

Burgerlijken Stand.
In het afgeloopen jaar zijn bij den Arnbtenaar van den

Burgerlijken Stand aangegeven (tussehen haakjes de cijfers
ever 1929): 418 [426] geboorten; overleden zijn 228 [238] per
sonen onder wie .14 [9J levenloos; voltrokken zijn 159 [150]
huweliiken, terwijl 3 [4] echtscheidingen werden ingeschreven.
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Voornaamste der door den Raad der Gemeente
Kampen genomen besluiten in het jaar 1930.

Reorganisatie van het Ziekenhuis door installing van de be"
trekking van GeneesheercDirecteur (Chirurg).

Inwilliging van het verzoek del' Hervormde Schoolvereeniging
tot uitbreiding van het gebouw del' Willem de Zwijger
school aan de vVilhelminalaan.

Onbewoonbaal'verklaring van 84 woningen.
Electrificatie van het pompstation del' Waterleiding te Wezep.
Aankoop van een Rontgenapparaat en een Dyathermie-apparaat

ten dienste van het Stads-Ziekenhuis.
Aankoop perceel Oudestraat, hoek Visehsteeg, voorm. het huis

"de Pelikaan".
Bouw Meeuwenbrug.
Aanbrengen van een toren-uurwerk in de nieuwe Ger. Kerk

aan de Wilhelminalaan.
Herziening plaatselijk belastingstelsel in verband met de wet

tot wijziging del' financieele verhouding tusschen Rijk en
Gemeente.

Vaststelling verordening voor het Openbaar Lager Onderwij s
en van eene instructie voor het onderwijzend personeel
daarvan.

Besluit tot uitvoering van een plan tot opspuiting van gronden,
omvattende 23 H.A.

Aankoop van een rijwiel-brancard ten gebruike van de Politie.
Aankoop van een moderne operatie-tafel ten behoove van het

.. Stads-Ziekenhuis. .
Instelling van eene Oommissie van Advies voor Werkverruiming

en Werkverschaffing en het verleenen van' een crediet
van f 10.000.-, om verschillende werken bij wijze van
werkverschaffing te doen uitvoeren.
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