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3 Jan.

6 Jan.

11 Jan.
29 Jan.

30 Jan.

4 Febr.

5 Febr.

9 Febr.
12 FebI'.

18 FebI'.
1Mrt

18 Mrt

4 April

7 April

15 April

1 Mei

KAMPER KRONIEK 1931.

Officieele opening van de nieuwe ziekenafdeeling
del' Vereenigde Gast- en Proveniershuizen aan
den Burgwal. Architect G. Broekema.

De heel' J. F. O. Bel'k, commissaris en oud-Directeur
del' N.V. Kamper Emaillefabrieben, in den ouder
dom van 72 jaren overleden.

Ds. J. G. Abbringh, te Wilsum.
De heel' A. B Kruissink, vroeger schoolhoofd te
Kampen, op 82-j.leeftijd te Arnersfoort overleden.

De heer .J. H. Tiel, vroeger aannemer te Kampen,
op 73-jarige leeftijd te Rijswijk overleden.

Oprichting van de Bouwcombinatie Plan-Zuid "Ons
ideaal". Semi middenstandswoningen.

Ds. B. Oosthoek, van Dokkum, houdt zijn intrede
bij de Ohr.-Geref gemeente als opvolger van Ds.
van Smeden.

10-jarig bestaan van de Openb.leeszaal en bibliotheek.
Plaatsing van het uurwerk in den. toren van de

Westerkerk. Het uurwerk is het eigendom van
de Gemeente Kampen.

Electr. Lichtinstalatie in de Openbare Ieeszaal.
Bevestiging van Ds. H. J. Kastein uit Middelburg

als predikan t bij de vereen. van Vrijzinnig- Her
vormden, in de Luthersche Kerk.

Generaal-Majoor R. H. Luber, oud-directeur van den
Hoofdcursus, op 76-jarigen leeftijd te Apeldoorn
overleden

De "dam" in de Singelgracht bij de Wilhelminalaan
voor 't publiek geopend.

De oudste ingezetene van Kampen, B.W. Feijge Sr,
in den ouderdom van 98 jaar en 7 maanden in
het Proveniershuis overleden

De Burgerwacht in haar "nieuw lokaal" in het voorm.
Schutterslokaal.

Het echtpaar Kuipers ge'installeerd als huisouders
in het Tehuis voor Militairen.

Afscheid van den Kapelaan A. J. Mulder bij zijn
vertrek ala pastoor naar Langeveen.
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30 Mei

5 Juni

17 Juni

1 Juli

4 Juli

8 .Tuli

14 Aug.

I Sept.

23 Sept.

26 Sept.

27 Sept;

Festival-Ooneours van den Bond van Chr. Rarmonie-
Fanfareeorpsen.

De herstelling v/d. kademuur bid. IJsselbrug is gereed.
Ret pereeel Burgwalstraat 10 hoek Rofstraat, door
de gemeente aangekoeht in verband met de eisehen van
het verkeer, wordt afgebroken.
Verkiezing voor den Gemeenteraad. 9968 kiezers.
9182 stemmen uitgebracht. Nieuw gekozen: Dries
van Dijk H. 'I'h. Keijzer, O. van den Noort.

Prof. O. Spat op 65-jarigen leeftijd te Amsterdam
overleden Hij werd 20 Oct 1865te Kampen geboren.
"Vas o.a, leeraar aan de H O. in de Maleische taal.
In 1897 aan de K.M.A. In 1922 aan de Hoogere
Krijgschool. Sedert 1925 bijzonder hoogleeraar aan
de universiteit te Utrecht.

De heel' B ten Kate ontvanger del' Directe Belast. enz.
.Taarlijksche Sportdag, georganiseerd door de Combi

natie van Kamper Gymnastiek-vereenigingen waar
toe ook is toegetreden de vereen. D.OS te Brunnepc.

Benoeming tot veldwachter voor Kamperveen en
Zalk en Veeeaten van S. de Boer, in de plaats van
H. Mondriaan die op 66-jarige leeftijd is overleden
na een diensttijd van bijna veertig jaren.

Benoeming tot Kapelaan alhier van den heel' H. A.
M. Kerkhofs van Ankeveen.

Aan den heel' P. M. Galle, in 1873geboren te Kampen,
directeur van de filiaal-inrichting te Amsterdam
van het Kon. Meteor.· Instituut is tel' gelegenheid
van het 50-jarig bestaan dier inriehting, de zilveren
medaille van de gemeente Amsterdam aangeboden.

Afscheid van Mr J. van Praag als griffier bij het
Kantongerecht.

Een detachement van de S.R.O.I., 100 leerlingen en
manschappen, onder commando van den Kapitein
A. K. Langenhagen, treedt op als paleiswacht
tijdens het verblijf van de Koningin te Amsterdam.

Sluiting van de Kamper Bank en de Boaz-Spaarbank.
Door het faillissement worden vele burgers van
Kampen en omstreken zwaar getroffen.

W . .T.Oudendijk, geborente Kampen in 1874; buiten
gewoon gezant en gevolmachtigd Minister te Peking,
aan wien op zijn verzoek eervol ontslag is verleend
uit den diplomatieken dienst, onder dankbetuiging
voor de belangrijke diensten aan H.M. de Koningin
en aan den Lande bewezen, is uit Ohina vertrokken.
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6 Oct.

8 Oct.

12 Oct.

16 Oct.

21 Oct.

23 Oct.

3 Nov.

6 Nov.

10 Nov.

18 Nov.

2 Dec.

4 Dec.

5 Dec.

Onder leiding van Kapitein Mallinckrodt, op de Nieuwe
Markt overdracht van het commando over de S R.O.I.
van den overste O. M. Donck aan den overste
.T. H. Fruijt van Hertog.

De z.g. "Kapel" op de Algemeene Begraafplaats heeft
plaats gemaakt voor de nieuwe "Aula".

Fokveedag op de Nieuwe Markt. Algemeen arbiter
de Rijk-sveeteeltconsulent Ir Anema te Zwolle.

De eerste dikke straal uit den 60 eM. breeden pers
pijp voor de opspuiting van de 17 H A plan-Zuid.
Van de 8 inechrijvers was de laagste: N.V. A. Prins
'I'hzn. te Sliedrecht voor f 227680.-.

121'2-jarig bestaan van de afd. Kampen del' Ned'.
Vereen. van Huisvrouwen.

Besediging van Mr R. H. van Houten tot griffier bij
het Kantongerecht.

Benoeming van den heel' J. A. Hardenberg tot
burgemeester van Kamperveen en Zalk en Veecaten.

Benoeming van den heel' H. Emmink tot hoofd van
de O.L. School 0 aan het Bolwerk.

Benoeming van den heel' H. Noot tot leeraar in de
Hebreeuwsche taal aan gem. Lyceum.

Gunning van het ophoogingswerk voor het abattoir
terrein aan de fa. J. en T. van del' Molen te
Loppersum, voor f 10 300.-.

Opening van het Electrisch bedrijfvoor de gemeente
Kamperveen.

Installatie van den heel' J. A. Hardenberg tot bur
gemeester van Kamperveen en Zalk en Veecaten.

Besluit tot het vellen van 525 boomen, meerendeels
door iepziekte aangetast.

De heel' M. Fernhout 121/2jaar burgemeester van
Kampen. Serenade van de Oranje-vereeniging met
vier muziekcorpsen.

De Singel tusschen Broer- en Oellespoort, tel' ver
nieuwing van den weg afgesloten VOOl' alle verkeer.

De kunstschilder W. B. Tholen, te Amsterdam' in
1860 geboren, kwam op 4 jarigen leeftijd met zijn
ouders naar Kampen, waar hij zijn school- en
eerste teeken- en schilderonderricht ontving van
J. D. Belmer, teekenleeraar te Kampen. Tholen,
die van 1879-1885 eveneens te Kampen leeraar

II
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was, verliet in laatstgenoemd jaar onze stad (zie
het art. in deze Almanak). Hij overleed te 's Hage,
5 Dec. 1931, oud ruim 71 jaar, en werd te
Apeldoorn begraven,

De nieuwe "aula" op de algem. begraafplaats voor de
eerste keer gebruikt bij de begrafenis van H. J. van
den Berg.

15 Dec. Benoeming van Kapelaan M. A. O. Markus tot
Kapelaan aan eene noodkerk te Hilversum.

18 Dec. Aankomst van twee vuilnis auto's (Ford-trucks) bij
gemeente reiniging.

Het opspuiten van het terre in op de Greente, groot
8300 M., bestemd voor het openbaar Slachthuis,
is heden begonnen door de firma J. en Tj. van der
Molen te Loppersum.

De kiezerslijst 1931-1932 omvat voor de Tweede Kamer
10160, voor de Provo Staten 10064, voor den Gemeenteraad
9968 kiezers.

S c h e e p v a art. Gedurende het jaar 1931 zijn door de
IJ sselbrug gevaren:

Stroomopwaarts 305 (448 in 1930) geladen zeilschepen, 289
(415) ledige zeilschepen, 2326 (2329) geladen stoombooten, 789
(899) ledige stoombooten en 37 (37) visschersvaartuigen.

Stroomafwaarts 1100 (vorig jaar 1493) geladen zeilschepen,
231 (229) ledige zeilsehepen, 3344 (3330) geladen stoombooten,
358 (359) ledige stoombooten en 41 (50) vissohersvaartuigen.
In totaal 8820 (9589) sohepen, met 'n gezamenlijken inhoud
van 1372175 (1435142) ton, niet gerekend de tonnenmaat der
visschersvaartuigen.

De bevolking in onze gemeente is in het afgeloopen jaar
met 99 verminderd en dus van 19.880 verminderd tot 19.781.

Hier volgen de gedetailleerde opgaven:
Op 31 December 1930 bedroeg de bevolking volgens de

uitkomsten der lIe volkstelling 10.024mannen en 9856 vrouwen,
totaal 19880. Vermeerdering door vestiging met 358 mannen en
327 vrouwen, totaal 885; door geboorte met 213 mann en en 191
vrouwen, totaal 404; geheele vermeerdering 571 mannen en 518
vrouwen, totaall089. Verminderd door vertrek met 480 mannen
en 477 vrouwen, totaal 957; door overlijden met 109mannen en
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122 vrouwen, totaal .231; geheele vermindering 589 mannen en
599 vrouwen, totaal 1188.

Ret verschil tusschen geheele vermeerdering en geheele ver
mindering geeft dus een lager getal van 18 mann en en81 vrouwen,
totaal 99, zoodat de bevolking op 31 December bedroeg
10.006 mann en en 9775 vrouwen, totaal 19.781.

De rekening del' gemeente Kampen over het dienstjaar 1930
sluit, wat den gewonen dienst betreft, met een totaal aan in
komsten ad f 1.624.163.99, aan uitgaven ad f 1.538.613.08, batig
slot f 85.550.91 en voor, zooveel den kapitaaldienst aangaat, in
uitgaven f6.113.222.031/2, in inkomsten f 5.342.784.33112, en in
nadeelig slot f 770.437.70.

IJ sse Im u ide n is met het zielental hoven de drieduizend
gekomen. Op 31 December 1930was het bevolkingscijfer volgens
de toen gehouden volkstelling : 2980. De bevolking nam toe met
26, zoodat het zielental op 31 December 1.1. bedroeg: 3006.

Voltrokken werden in 1931 25 huwelijken. .
Ook Wi Isum is in bevolking toegenomen. Op 31 Dec.

1930 was het oijfer 787. Er is een toeneming geweest del' be
volking met 25, en het bevolkingscijfer was op 31 December
1931 812. Ret getal voltrokken huwelijken in 1931 beliep 10.

Ret zielental del' gemeente G r a f h 0 r s t heeft daarentegen
een kleine vermindering ondergaan. Ret was op 31 December
1930 739. De bevolking nam in 1931 af met 2 personen, zoodat
het bevolkingscijfer op 31 December 1931 737 bedroeg.

In deze gemeente werden in 1931 gesloten 4 huwelijken.
Ret a bat t 0 i r . De eerste werkzaamheden om Kampen

haar abattoir te bezorgen, zijn begonnen: het gereedmaken van
het bouwterrein. Aan den Beltweg, vlak tegenover het woon
wagenterrein en dus even voor de gebouwen del' gemeente
reiniging, van stadszijde kornende links, ligt, of lie vel' lag, een
driehoekig stuk bouwland, een heel stuk lager dan de straat,
.en eigenlijk deel uitmakende van de Greente, thans een del'
oefenterl'einen del' S.R.O.I. Dit stuk grond is omdijkt en nu,
terwijl de boerenkoolplanten nog niet eens geheel weg zijn,
wordt met de opspuiting begonnen. Nog is men echter met het
grondwerk bezig, zoodat het eerst de punt, het dichtst bij den
Greenteweg gelegen, zijn zandlaag krijgt. .

Vel' d w ij n end e boo men. Als de plantsoenen niet
voor de iepenziekte bewaard waren gebleven en hier en' daar
niet linden en kastanjes hadden gestaan, zou Kampen vrijwel
boomloos geworden zijn. Voor het jaar '32 zijn helaas weder
vele boomen ten doode opgeschreven.

11*



Wed U dat

K & G's pakjes Koffie
het Iaatste jaar meerdere
malen in prijs verlaagd zijn
waardoor een voorbeeld
gegeven werd aan anderen
om tot lagere prijzen te
komen, die thans zoo qe
wenscht zijn.

Waarom zou U dan
met een ander merk genoe
gen nemen, als U weet, .dat
K & G's pakjes Koffie
in a l l e s o o r t en herhaal
delijk sterk verlaagd zijn?

Steunt dit streven naar
lagere prijzen in Uw eigen
belang en vraagt Uw win
kelier uitsluitend K & G's
pakjes Koffie en Thee



B. J. RIETBERG
VANGT OP 17OCT. 1931MET DEN HENGEL. EEN SNOEK

LANG 1.20M.• WEGENDE 22 POND


