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KAMPER KRONIEK 1932.

"

Op initiatief van "Volkenbond en Vrede" luiden de
torenklokken van 14.10 tot 14.25uur. Op dat moment
vangt te Geneve de conferentie inzake ontwapening aan.
De heel' Gerard Hengeveld slaagt bij het examen
voor de internationale Prix d'excellence voor piano
aan het Amsterdamsche Oonservatorium.
Intrede van Ds van del' Wissel, van Aardenburg, bij
de Vereenigde Doopsgezinde Gerneente.
De heel' J. M. O. Uitenhage de Mist in den leeftijd
van 74 jaar te 's Gravenhage overleden.
De heel' H. Allirol op 69-jarigen leeftijd te Apeldoorn
overleden, Van 1Jan. 1892 tot 1 Aug. 1924 directeur
van de Gemeente Gasfabriek en Waterleiding.
Openstelling van het nieuwe Gymnastiekgebouw op
het Bolwerk.
De heel' Ir K. de Vidal de St. Germain op 84-jarigen
leeftijd te Dalfsen overleden. Van 1 Jan. 1886 tot
I Sept. 1919 directeur van Gemeentewerken.
De heel' G. Siemerink, van 1 Juni 1884 tot 3 Sept.
1913 onderwijzer aan de Openbare school D (school
Lijs) op 82-jarigen leeftijd overleden.
Na een jaar gesloten te zijn geweest, heropening van
de J eugdherberg boven de Nijverheidsschool voor
Meisjes.
(Zaterdag) 1 uur 2 min. heeft de sluiting plaats gehad
van den afsluitdijk van de Zuiderzee tusschen
Wieringen en de Friesche kust, nadat eerst was
afgesloten het Amsteldiep tusschen Wieringen en de
Noord-Holl kust, waarmede 29 Juni 1920 om 12.05
werd begonnen.
De totale duur van de geheele afsluiting is geweest
11 jaar, 334 dagen en 57 minuten.
Waardoor nu "onze" Zuiderzee is geworden IJsselmeer.
Afscheid van den heel' W. Bokkers, hoofd van school D
bij zijn vertrek naar Amersfoort.
Officieele opening van het badhuis del' Vereen. voor
Volks- en Schoolbaden.

"

"
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24 Juni De heel' Koos van de Griend, die na zijn doctoraal
in de wis- en natuurkunde, aan de Hochschule ftir
J\lIusik te Berlijn de lessen in dirigeeren en compositie
volgde, debuteerde als afsluiting van zijn studie
aldaar als dirigent in een concert gegeven aan de
Hochschule. Vanuit Berlijn werd geschreven:
Nederland t is niet overrijk aan werkelijke dirigeer
talenten Men kan er zich hartelijk over verheugen,
dat hier een jonge kracht op het podium verschijnt,
wien men met zekerheid een toekomst vol succes
voorspellen kan. Hij heeft den maarschalkstaf in den
ransel meegekregen.

27 Juni. De Zwemvereeniging "De Steur" neemt haar terrein
in gebruik.

1 J uli. De trein Kampen -Hattem loopt weer.
15 Aug. Inwijding van de klok in de Buitenkerk bij gelegen

heid van het 40-jarig pl'iestel'-jubileum van den
Z.Eel'w. heel' W. L. M.Wentholt, pastoor te Kampen.

15 Oct. Op haar verzoek eervol ontslagen uit haar betrekking
van gemeente-vroedvrouw Mej. P. E. Dixon. Zij
werd 1 Mei 1899 hiertoe aangesteld.

21 Oct. Genel'aal-majoor, inspecteur del' infanterie, J. H.
Hardenberg, die 1 Nov. den dienst met pensioen
gaat verlaten, neemt te Kampen afscheid van de
officieren en onderofficieren del'S. R O. I.
Afscheid van den heel' O. Koppejan, sedert 1 Mei
1914 Commissaris van Politie te Kampen. Hij was
tevens Oommissaris van Rijkspolitie. Op zijn verzoek
is hem met ingang van 1Nov. eel'vol ontslag verleend.
De heel' G. H. Keijzer, van 1891 tot 1894 lid van
den Raad, op 79-jarigen leeftijd overleden. Hij was
eere-lid van T. O. G.

22

23 "

1 Nov. Het Burgerlijk Armbestuur opgeheven. De Openbare
Armenverzorging wordt verbonden met den gemeente
lijken dienst voor Arbeidsbel11iddeling en Werkloos
heidsve1'zekel'ing, welke dienst wordt gehuisvest in
het voorm. "Hof van Holland" aan de Nieuwe Markt.
Het beheer van de Algemeene Arrnengoederen wordt
opgedragen aan een Oollege van Regenten, waartoe
de leden van het B.A. worden benoemd. (zie 11 Nov.)
Gouden feest van de afd. Kampen van "Patril11onim"8 "
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"Burgerlijk Armbestuur" wordt: "de Algemeene
Armenstaat".
Oprichting van de Kamper Reddingsbrigade.
Afscheid van Ds L. Kuiper, sedert 1920 predikant
bij de Gereformeerde Kerk alhier.
Raadsbesluit tot het rooien van weer 270 iepen op
verschillende plaatsen, wegens de heerschende "iep
ziekte".

"

"

"

De Raad besluit tot den bouw van een openbaar
slachthuis.
Intrede van DB J. Vreugdenhil als predikant bij de
Gereform. Gemeente.
Prof. Dr S. Greijdanus draagt het Rectoraat van de
Theologische School over aan Prof. Dr H. Bouwman.
Het 1O.000ste bezoek aan het op 16 Juni van dit
jaar geopende badhuis.
Afscheid van den heer W. Meijer als lid van den
Raad (sedert 28 Febr. 1905) en als Wethouder
(vanaf 31 Mei 1927). De Burgemeester eindigde zijn
afscheidsrede met deze woorden: De Raad heeft mij
gemachtigd U te zeggen dat de Ieden eenstemmig
het voornemen hebben aan een del' polders, die men
tot stand denkt te brengen - en komen er twee -
dan zal het de grootste zijn - t.z.t. uw naam te
verbinden .als uiting van waardeering voor de vele
werkzaamheden voor onze gemeente verricht.
Afscheid van den heel' A. J. Reijers als directeur
leeraar aan de Nijverheids-avondschool.
Afscheid van den heel' A. J. Reijers als hoofdopzichter
van Gemeentewerken, die met 1 Jan. den dienst met
pensioen gaat verlaten. Koninklijke onderseheiding,
benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau,
beloont zijn verdiensten ook als architect v. restanratie
werken onzer stedelijke monumenten en voor de
door hem daarover geschreven publicaties.
Mr J. lE. II. J. v. d. Dussen benoemd tot Wethouder
in de plaats van den heel' VV. Meijer.
Afscheid van heel' O. Visscher, hoofdagent van Politie,
die met 1 Jan. den dienst, sedert 23 Mei 1903,
met pensioen gaat verlaten.

"

"
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L 0 0 p del' B e vol kin g. De bevolking dezer gemeente
op 31 December 1931 bestaande uit 10007 mannen en 9775
vrouwen, totaal 19782, vermeerderde in 1932door vestiging met
314 m. en 359 VI'. en door geboorie met 203 m. en 197 VI'.
Door vertrek verminderde het aantal inwoners met 400 m. en
418 vr., door overlijden met 90 mannen en 97 VI'. De netto
vermeerdering bedraagt alzoo 27 m, en 41 vr., totaal 68. Het
bevolkingscijfer was dus op 31 December 1932: 19850.

Het aantal levenloos aangegeven kinderen bedroeg 21,
tcrwijl 135 huwelijken werden voltrokken en 2 vonnissen tot
echtscheidingen werden ingeschreven. Voorts werd nog een
buitenlandsch huwelijk ingeschreven.

D e K ie z e I' s I ij st. De kiezerslijst 1932-1933vermeld
de volgende aantallen kiezers:

Stemdistrict I: Kamer E56, ProvoStaten 831, Gameenteraad
819; II: K.859, S.842, G.828; III:K.701, S.688, G.679; IV:
K.831, S.815, G. 808; V: K. 839, S. 832, G. 823; VI: K. 760,
S.743, G. 739; VII: K.787, S.778, G. 771; VIII: K.856, S 840,
G.835; IX: K.I00l, S 995, G.991; X: K. 1001, S.996, G.991;
XI: K. 823, S. 803, G. 800 en XII: K. 823, S. 811, G. 808.

Het totaal aantal kiezers voor de Tweede Kamer bedraagt
10.137, voor de Provo Staten 9979 en voor den Gemmad 9b92.

S tern dis t ri c ten. Zooals bekend is, is het bevolkings
cijfer dezer gemeente op het tijdstip del' laatste volkstelling
vastgesteld op 19880 en behoort Kampen ingevolge art. 31 del'
Kieswet niet meer in kieskringen te zijn verdeeld. Gedep.
Staten hebben reeds hunne beschikking, waarbij deze gemeente
voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad in kies
kringen werd verdeeld, ingetrokken.

Als gevolg hiervan behoort de gemeenteverordening, houden
de verdeeling dier kieskringen in stemdistricten en de verorde
ning, houdende instelling van een hoofdstembureau, voor elk dier
kieskringen en aanwijzing van de stemlokalen waar de hoofd
stembureaux openbare zittingen houden, te worden ingetrokken.

H ave n bed r ij f. Gedurende het jaar 1932 zijn in deze
gemeente, als eerste kantoor, ingeklaard 230 zeeschepen. Hier
van hebben in deze gemeente gelost 17met paling (tonneninh.
1504 kub. M.), 2 met houtskool (5141mb. M.), 1 met hout (242
kub. M.), 14 geladen met hout, met bestemming naar andere
Nederlandsche plaatsen (3270 kub, M.); 6 zijn in ballast ver
trokken naar Duitsohland om te laden (1406 kub, M.) en 190
zijn geladen opgevaren naar Duitschland (43778kub. M.), hoofd
zakelijk vervoerende granen, carbid en machinerieen.

Meerdere zeeschepen passeerden deze gemeente, doch deze
waren ingeklaard in het Vlie.
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Scheepvaartverkeer. Gedurende het jaar 1932
voeren door de 1J sselbrug alhier:

Stroomopwaarts 435 (305) geladen zeilschepen, 337 (289)
ledige zeilschepen, 2554 (2326) geladen stoombooten, 939 (789)
ledige stoombooten en 14 (37) visschersvaartuigen.

Stroornafwaarts 922 (1100) geladen zeilschepen, 306 (231)
ledige zeilschepen, 3345 (3344) geladen stoombooten, 574 (358)
ledige stoombooten en 26 (41) visschersvaartuigen, in totaal met
een gezamenlijken inhoud van 1599311 (1372175) ton. Tusschen
haakjes de cijfers over 1931.

Ret scheepvaartverkeeris in '32 alzoo beduidend toegenomen.


