
KAMPER KRONIEK
22 OCTOBER1940 - 12 OCTOBER1941

22 October. De heer G. J. Nottrot, .meer dan 40 iaar
collectant in de Ned. Herv. Kerk, overleed plotseling,
op 73-jarigen leeftijd.

29 October. In het bijzijn van talrijke autoriteiten is de
rijweg over den dam in het Ganzendiep officieel in ge
hruik genomen en voor het verkeer geopend. Dit ge
schiedde door den Commissaris van Overijssel. Mr A.
E. Baron van Voorst tot' Voorst. Hierdoor is een vaste
verbinding van de wal met het Kampereiland tot stand
gekomen en de eerste schake! verkregen van de toekom
stige weg Kampen-Ramspol-Lemmer.

31 October. Nederlandsche Spaardag.
De op 31 Oct. gehouden Nederlandsche Spaardaq stond
sterk onder den invloed der tijdsomstandigheden. In 592
posten werd f 16.500.- ingelegd terwijl zich 43 nieuwe
spaarders aanmeldden. De cijfers blijven ver ten achter
bij vorige jaren maar niettemin mag deze propaqanda-daq
toch nog op aardige resultaten bogen.

31 October. Tot Secretaris-Ontvanqer van het Waterschap
"De Pieper" werd benoemd de heer Mr S. R. Perrin.

2 November. Het echtpaar H. Eijkelboom en G. H.
Eijke!boom-Kolder genoten het voorrecht hun 60-jarige
echtvereeniging te vieren.

2 November. Albert Hellendoorn, de Wilsummer vracht
rijder, vervult deze functie 25 jaar.

16 November. Heden was het 50 jaar geleden dat de
kapperszaak van den heer J. W. Bruins werd opgericht.

20 November. De heer A. de Jager was 25 jaar in dienst
bij de fa J. B. Hammers en Co.

21 November. Mej. Riechers herdacht dat zij v66r 25 jaar
in dienst trad bij de Confectiefabriek v. d. Zee & Co.
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21 November. De heer Marius C. Ennema, oud-stadqenoot
en oogarts te Hilversum, promoveerde te Amsterdam tot
doctor in de geneeskunde op een proefschrift getiteld:
"Over venesluiting in het netvlies".

22 November. In het bijzijn van talrijke genoodigden werd
met een feestelijke voorstelling het City-Theater in de
Boven-Nieuwstraat officieel geopend.

23 November. De fa R. Kale. v.h. H. J. Reuijl, bestond
heden 50 jaar.

23 November. Doordat het thans dienst doende drijvende
middengedeelte van de brug zal worden vervangen
door een e!ectrisch beweegbare klapinrichtinq, moeten de
vier sierlijke torentjes worden afgebroken. Met de af
braak is deze week een aanvang gemaakt.

28 November. De acht geschonken klokjes voor het carillon,
welke werden vervaardigd bij de klokkengieters Petit en
Fritzen in Aarle RixteL zijn heden aangekomen De
plaatsing van een cabine en andere noodzakelijke werk
zaamheden zijn reeds verricht.

2 December. Door het Roode Kruis werd een geleide~
bureau geopend in het Llnie-huis in de Burgwalstraat.
Het doe! is om tijdens de duisternis beqeleidinqs-diensten
te bewijzen aan alleenstaande vrouwen en meisjes en aan
ouden van dagen.

2 December. Door B. en W. wordt een dienst ingesteld
voor het afhalen van huisafval. De gemeente wordt
hiervoor in 6 wijken verdee!d en in elke wijk een be
paald persoon aangewezen om het te verzamelen.

2 December. De heer E. Schutte is 25 [aar in dienst bij
de Ned. Spoorwegen.

7 December. In de 'Openbare Leeszaal werd een nieuwe
aanwinst, de kinderleeszaal, geopend, waar de kinderen
in hun vrijen tijd aangenaam bezig kunnen worden qe
houden.

11 December. In den ouderdom van 76 jaar overleed Prof.
Dr A. G. Honig. oud-hooqleeraar aan de Theo!. Hooqe
school alhier. Zaterdag 14 Dec. werd zijn stoffelijk over
schot onder groote be!angstelling ter aarde besteld.
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14 December. De manufacturenzaak van de fa V rooland aan
de Wilhelminalaan bestaat 50 jaar.

17 December. Te 's-Gravenhaqe overleed in den ouderdom
van 72 jaar de heer F. H. J. de Plot. eerst onderwijzer
aan de O. L School B alhier, daarna achtereenvolgens
assistent ~boekhouder, boekhouder en administrateur bij
de Nuts spaarbank. Zeer vele functies vervulde hi] in het
vereenigingsleven van deze stad Hf was jarenlang redac
teur en gewaardeerd medewerker van de Kamper Almanak.

20 December. De heer S, Blankert, leeraar aan het Gem
Lyceum in de klassieke talen, promoveerde te Utrecht
met het praedicaat .,cum laude" tot doctor in de letteren
op een proefschrift getiteld: .,Seneca (Epist. 90) over
natuur en cultuur en Posidonius als zijn bron".

24: December, We gens de zware ijsgang. waardoor de pon
tons van de Ijsselbruq moesten worden weggenomen. is
de bootdienst Zwolle ~Kampen ~Amsterdam gestaakt. -
Een nieuw rijdek van ijzeren balken werd over het
middenstuk van de brug aangebracht.

27 December De heer M. Evers was heden 50 jaar en de
heer T Goosen 25 jaar in dienst bij de Sigarenfabriek
"La Bolsa".

31 December. Het echtpaar S. Zwanepol en M. Zwanepol~
Noordman is 50 jaar in den echt vereenigd.

1941
1 Januari. De bevolking nam in het afgeloopen jaar toe
met 199 personen; het aantal inwoners bedraagt thans
20936.
Januari. Door B. en W. werden ter qemeente-secretarie
benoemd tot commies de heeren J. H. Polder en W.
Kluwers en tot adjunct-commies de heer E. Bulder van
Oldebroek.

2 Januari. De heer C Kruisenqa, chef-rnonteur bij de Telef.
en Te1egr.. is 25 jaar in dienst bij de p,T. T.

3 [anuari. De heer J. v . d. Velde trad 25 jaar ge1eden iT'
dienst bij de Ned. Spoorwegen.

3 Januari. Bij de fa Samuels en de Leeuw is de heer G.
Vaandering 25 jaar in dienst.
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4 Januari. Bij de fa Kanis en Gunnink werden drie jubilea
herdacht. De heer H. J Scholten. hoofdvertegenwoordiger.
en de heeren J. Lieffers en J. Schipper waren 25 jaar bij
genoemde firma werkzaam.

7 Januari. De afd. Kampen van de Ned. Chr. Bond van
Pers. in Pub!. Dienst bestaat 25 jaar.

8 Januari In den ouderdom van 68 jaar overleed de heer
W. F. Smit, oudste firmant en mede-oprichter van de
fa Smit en ten Hove.

11 Januari. T. O. G. organiseerde een nationale hardrijderij
op de korte baan (140 M.) om het "Kampioenschap van
Overijssel" voor vrouwen. Winnares werd mej. Antje
Koopmans uit Oosterwolde.

14 Januari. Heden was het 25 jaar geleden dat de heer J.
Oostendorp benoemd werd tot seinwachtcr-polderknecht
van het waterschap "Dronthen".

14 [anuari. Op bijna 72~jarigen leeftijd overleed plotseling.
te Apeldoorn, de heer A. Reijers, die vele jaren aan het
openbaar onderwijs te Kampen is verbonden geweest.
Vanaf 1 Juli 1917 was hi] hoofd eener school tot aan
zijn pensioneering op 1 Febr. 1934.

17 Januari. De gemeente draagt officieel de gebouwen aan
de Molenstraat over aan de Polder-directte van de
N.O.-polder voor de huisvesting van de verschillende
bureaux en de Iaboratorta, in aanwezigheid van Ir S.
Smeding. dir, van de Wieringermeer, de ingenieurs van
diverse afdeelingen en vele genoodigden.

18 Januari. Het Rijk heeft een subsidie beschikbaar gesteld
voor de restauratie van het perceel Oudestraat 3], met
zijn fraaie Renatssance-qevel : architect H. Boer heeft deze
restauratie ter hand genomen.

26 Januari. OS J. S. Krol neemt, na een arbeid van 15
maanden, afscheid van de Vereen. van Vrija.i-Herv.,
wegens vertrek naar Westerbork.

25~29 Januari. Door de sterke was van den Ijssel wordt
veel overlast ondervonden en moesten maatregelen
worden genomen voor eventueelen ijsgang. Aan de IJssel~
kade stond het water tot bij de huizen en liepen vele
kelders onder. Door het bestuur van het waterschap

218



Zalk werden dijkwachten ingesteld en de dijk met schuin
liggende rails versterkt. Enkele boerderijen in het Buiten
dijks waren geheeI qeisoleerd en andere reeds ontruimd.
Begin Februari begon het water te vaIl en en liep terug
tot achter de meerpalen.
Februari. De heer H. Heinen is 25 jaar lid van de Ned.
Chr. Graf. Bond en 15 jaar secr. van de afd. Kampen.
Hij ontvangt het gouden insigne van het C.N.V.

2 Februari. De Chr. Oratorium > vereeniging "Immanuel"
bestaat 25 jaar.

3 Februari. In een gehouden vergadering van de Ambachts
school-vereeniqinq (welke 23 Jan. 1940 werd opgericht)
werd medegedeeld dat op 9 Jan. 1941 deze oprichting
door de Reqeennqs-insranties was goedgekeurd en Rijks
subsidie in de exploitatiekosten zou worden verleend.
Hierdoor is de oprichting een vaststaand feit geworden;
voorloopig zal nog niet tot de bouw van een nieuwe
school worden overgegaan.

4 Februari. De Gemeenteraad neemt in principe het besluit
tot inpoldering van gronden. gelegen tusschen de Katten
waard en de Ramspolkrib; geeft het Rijk een zoodanige
subsidie dat tot uitvoering kan worden overgegaan. dan
geeft dit aan 400 man 1112 jaar werk.

5 Februari. Door de school voor Voorber. lager onderwijs,
tot dusver gevestigd in een gebouwtje aan de Vloeddijk,
is een nieuw pand aan het Panjanplein in gebruik ge~
nomen.

11 Februari. In een feestelijke vergadering werd onder groote
belangsteIling het 45~jarig bestaan herdacht van de R.~K.
Vereen. ..Het Kruisverbond", een vereen. tot bestrijding
van het alcoholisme.

19 Februari. Het echtpaar A. Habekotte en H. Habekotte
Spans vieren hun 50~jarige echtvereeniging.

22 Februari. H. Moelard en echtqenoote vierden het zeld
zame jubileum, dat ze 40 [aar het kosterschap vervulden
van de Ned. Herv. kerk op het Kampereiland.

23 Februari. Volgens instructie mogen voortaan. de kerk
klokken niet meer dan eenmaal per week worden geluid;
dit zal dan zijn 's Zondagsmorgens kwart voor tien.
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2 Maart. Vanaf heden zal Zondags den geheelen dag het
telefoonkantoor zijn geopend.

4 Maart. Opening van het gebouw "Eben~Haezer" als
vergaderlokaal der Vereen. van Herv. op Geref. Grond
slag (het voorm Loqe-qebouw) in de Boven-Nieuwstraat.

6 Maart. De heer [ac. Habits. meter-opnemer bij de Gem.
Gasfabriek. is 25 jaar bij deze instelling in dienst.

13 Maart. De Coop. fabriek van Melkproducten "De Delta"
bestaat 25 jaar en herdenkt dit feit met leden en personeeI
in een jubileum-verqaderinq.

15 Maart. De heer J. Koek is 25 jaar in dienst bij de
Sigarenfabriek "La Bolsa".

17 Maart. De nieuwe Hagenpoortbrug werd heden voor
voetgangers en wielrijders opengesteId. waardoor een be
langrijke verbetering voor het verkeer werd verkregen.

19 Maart. Bij de fa D. J. Telder zijn de heeren H. van
Dijk en H. Engberts 25 jaar in dienst.

21 Maart. Het echtpaar H. Veldman en M. Veldman-Manden
herdenkt zijn 50~jarige echtvereeniging.

21 Maart. De Gemeenteraad keurt in zijn vergadering goed
de post uitgetrokken voor de benoeming van een derden
wethouder.

22 Maart. Bij Gemeente-werken wordt herdacht dat de
heeren J. Wind en G. Wissink 25 jaar in dienst van
de gemeente zijn als rijswerker,

25 Maart. Op 84~jarigen leeftijd overleed te Hattem de be
kende landschapsschilder Jan Voerman, die 25 Januari
1857 te Kampen werd geboren.

28 Maart. De heer C. A. M. de Haan, vertegenwoordiger
van de fa W. G. Boele Senior, is 25 jaar bij deze firma
in dienst.

26 Maart. De Burgemeester vaardiqt, ter voorkoming van
verstoring der openbare orde, een verbod uit, waarbij
samenscholingen van meer dan 3 personen op den open
baren weg worden verboden.

31 Maart. Bij de sluiting van den cursus der Nijverheids
avondschool nam de heer Ir J. Snoep afscheid als
directeur der school.
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April. De heer L. de Jonge herdenkt dat hij 40 jaar
geleden in dienst trad bij de N.V. Kamper Emaille
fabrieken v.h. H. Berk & Zoon.
April. Bij de viering van het 10~jarig bestaan van het
Kamper Brandweercorps in organisatieverband werd een
nieuwe spuit in gebruik genomen.
April. In de gehouden gemeenteraadsvergadering werd
na discussie zonder hoofdelijke stemming aangenomen
een voorstel van B. en W. om de gelegenheid te
openen op de "perceelen~Stadsweiden" een boerderij te
bouwen.

11 April De verbetering van de Ijsselbruq is heden tot
stand gekomen. De nieuwe klapinrichting. door de fa Stork
geleverd, werd na de montage in gebruik genomen;
8 Mei kwam de electrische aandrijving gereed, waardoor
het op- en neergaan een kwestie van oogenblikken is
geworden.

15.April. Zr D. Koezen, hoofdverpleegster, is 25 jaar als
verpleegster aan de Etlgelenbergstichting verbonden.

17 April. De heer E. Been is 25 jaar als machinist bij de
Gasfabriek werkzaam.

25 April. In het "Gasthuis" zijn de lange, ongezellige banken
en tafels in de eetzaal vervangen door nieuwerwetsche
stoelen en tafels De ingebruikneming van dit geschenk
van de fa J. W. Siebrand geschiedde op eenigszins
plechtige wijze.

26 April. Na een tijdelijk verblijf van ongeveer een jaar en
vier maanden in het Broederhuis. is de P.T.T.~dienst in
het geheel qemoderniseerde postkantoor overgeplaatst. Het
is nu modern ingericht. ruim en met veel Iicht, geheel
naar de eischen van den tijd.

29 April. In de qehouden raadsvergadering werd tot derden
Wethouder gekozen de heer F.H. J. Baron van Boecop.
In deze vergadering werd tevens een gevraagd crediet
verhoogd tot f 53.000 in verband met den aanleg van
rijwielpaden bij de verbetering van den weg Spoorkade
Grafhorsterdijk Om de S~bocht, die deze weg bevat,
geheel te vermijden, zaJ een nieuw weggedeelte worden
aangelegd, dat achter de timmermanswerkplaats van J.
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Rook langs loopt en bij de Pietershoeve weer op de
Grafhorsterdijk uitkomt. De weg wordt ..Van Diggelen~
kade" genoemd in verband met de medewerking van
den eigenaar der landerijen Mr van Diggelen.

Mei. Tot ontvanger der Registratie en Domeinen alhier
is benoemd de heer H. Knol van Coevorden.

Mei. De heer B. van Dijk viert zijn gouden jubileum bij
de N.V Kamper Emaillefabrieken v.h. H. Berk & Zoon.

MeL Prof. Dr S. Greijdanus, hoogleeraar aan de Theol.
Hooqeschool, viert zijn 70ste verjaardag. welk feit door
het Studentencorps "F. Q. I." op 7 Md Feestelijkwerd
herdacht.
MeL De Bier- en Wijnhande! fa H. H. Kok en Zoon
bestaat 40 jaar.

5 MeL Heden was het 25 jaar qeleden. dat het nieuwe
Stadsziekenhuis "de Engelenberg -Stichtinq" in gebruik
werd genomen.

8 MeL Op last van den Proc.~Gen. te Arnhem werd de
Vereen. voor Vreemdelingenverkeer voor onbepaalden
tijd geschorst; 10 [uni werd echter de schorsing weer
opgeheven.

16 MeL Door blikseminslag is de laatste watermolen van
de polder Kamperveen. aan den Naaldeweg bij de Roskam.
afgebrand.

21 MeL A. van Diik en H. van Diik-Klooster vierden hun
50~jarige echtvereeniging.

22 MeL Mr C. H. J. baron van Lltenhovc, sedert 1 Jan.
1936 adjunct-directeur aan de Nutsspaarbank, werd naast
den heer G. C. F. Walkate, benoemd tot directeur.

23 MeL De heer P. J. Meij slaagde aan de Universiteit te
Utrecht voor het doctoraal examen in de Geschiedenis.

26 MeL In een gehouden vergadering van de ald. Kampen
van de Ned. Vereen. voor Luchtbescherming werd de
grondslag gelegd voor de z.g.n. "blokbescherming".
waarbij de gehee!e gemeente als het ware mobiel wordt
gemaakt in de bescherming tegen luchtaanvallen. De ge~
meente werd in 18 wijken verdeeld met in elke wijk
een hoofd.
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29 MeL De heer H. Hulsman, adjunct-boekhouder, is 25
jaar in dienst bij de Gem. Gasfabriek en Waterleiding.

30 Mei. Den heer W. F. O. van der Drift is eervol ontslag
verleend als commissaris van politie alhier.

3 Juni. De heer H. R. v. d. Werf herdacht het feit, dat
hij 40 jaar geleden werd beloond met het Ridderkruis
der Militaire Willemsorde, wegens getoonde dapperheid
bij krijgsverrichtingen in Atjeh.

10 [uni. Bij den heer Post aan den Venedijk is bij het graven
van een sloot bij de ontginningswerken een .geraamte
gevonden. Het skelet, van een volwassen tenger persoon,
bleek reeds oud te zijn.

14 [uni. De heer J. Lorist, oudste lid van het 'Sted. Orkest,
is op 67-jariqe leeftijd overleden. 52 jaar heeft hij van
het orkest deel uitgemaakt.

18 [uni. Het echtpaar Lohman-Tromp herdacht zijn 50-
jarige echtvereeniging.

20 [uni. De heer J. Boerman is 25 jaar werkzaam op de
drukkerij van de fa B. J. Rechterschot.

20 Juni. Bij de sigarenfabriek La Bolsa vierden W. Steller
en J. D. Spijker hun zilveren jubileum.

25 Juni. Op 65-jarigen leeftijd overleed de heer J. G. van
Hulzen, boekhandelaar en boekbinder, die ook vele jaren
directeur van het Katholieke kerkkoor is geweest.

26 [uni. Na een restauratie, die ongeveer een jaar heeft
geduurd, is het orgel in de Broederkerk weer in gebruik
genomen. Het geheel omgebouwde en gedeeltelijk ver
nieuwde orgel is belangrijk verbeterd.

[uli. Vroeg in den morgen is een gedeelte van de gras
drogerij op het Kampereiland afgebrand. De pers-instal
latie met ongev. 80 balen hooi gingen verloren.

Juli. De 77-jariqe heer J. de Haan is 45 jaar werkzaam
als koster bij de Ev. Luth. Gemeente.

4 Juli. Op 51-jarigen leeftijd overleed de heer B. H. Kale,
bureau-chef bij de N.V. Kamper Emaillefabrieken v.h.
H. Berk & Zoon, die ook talrijke functies in het open
bare leven bekleedde.

223



6 [uli. Herdacht werd dat 25 jaar geleden de heer Th. Baars
en 40 jaar gel eden de heer B. Faas als lid toetraden tot
het RK. Kamper kerkzangkoor.

10 [uli. De tweede grasdrogerij, op den linker IJsseloever
aan den St Nicolaasdijk, gesticht door een Coop. Vereen.
van Veehouders alhier, is officieel in gebruik genomen en
door Werhouder Baron van Boecop in werking gesteld.

16 [uli. Het 20-jarig bestaan van den Wijn- en Likeurhandel
van de fa J. W. Siebrand werd feestelijk gevierd.

17 Juli. De heer H. J. Rekveld, als 18-jarige sigarenmaker
in dienst gekomen bij de fa v. d. Mijle. was daar thans
50 jaar in betrekking.

21 [uli. Het gerestaureerde carillon werd hedenmorgen voor
het eerst weer door de stadsbeiaardier Th. W. van Dijk
bespeeld.

21 [uli. De heer A. Lindeboom is 50 jaar in dienst bij de
Kamper Meubelfabriek v h. fa E. Engelen.

21 [uli. De Gemeente-Secretarie van IJsselmuiden werd
heden verplaatst van Burgwal 28 en ondergebracht
in het nieuwe Raadhuis aan de Nieuwe weg, in de voor
malige villa "Stadwijk", die daarvoor geheel is verbouwd
en verfraaid.

23 [ult. Het echtpaar R. Westerink en M. Westerink-Smit
herdacht den dag, waarop het voor 50 jaar in het huwe
lijk werd verbonden.

26 JulL De nieuw benoemde Cornrnissaris van Politie, de
heer A. J. Wuyster, van Deventer, werd officieel qe
installeerd.

29 [uli. Na afloop van de gehouden Raadsvergadering werd
door Mr S. R. Perrin een belangwekkend rapport uitqe
bracht over Kampen, betreffende "een onderzoek naar de
levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden in deze
gemeente". Dit onderzoek was ongeveer een jaar geleden
door den raad der gemeente aan Mr Perrin opgedragen.
Augustus. Het inwonertal van deze gemeente is blijkens
opgave uit het Bevolkingsregister, de 21.000 gepasseerd.
Op dien datum bedroeg het aantal inwoners 10.651 man
nelijke en 10.362 vrouwelijke personen, in totaal 21.013

224



zielen. Op 1 Januari 1940 was het aantal inwoners nog
groot 20.737. zoodat de bevolking dus in anderhalf jaar
tijds is vermeerderd met 276 personen. Bij de laatst ge~
houden tienjaarlijksche volkstelling in 1930 had Kampen
19.838 inwoners.

15 Augustus. Na een week van stagnatie werd de IJsselbrug
weer in gebruik qenomen, nadat een nieuw, breed mid
denstuk was aangebracht, waardoor weer een belangrijke
verbetering werd verkregen.

15 Augustus. Pastoor A. J. Leber te Ijsselmuiden herdacht
zijn zilveren priesterfeest en werd door zijn parochianen
harteliik gehuldigd.

21 Augustus. De heer D. v. d. Wetering is heden 25 jaar
in dienst bij de N.V. Kamper Emaillefabrieken v.h. H.
Berk & Zoon.
September. Vanaf heden is als internist aan het Stads
Ziekenhuis verbonden de heer W. J. KoHf.

3 September. Het echtpaar A. de Groot en W. de Groot
van Dijk herdenkt zijn 50~jarige echtvereeniging.

20 September. In Den Haag is op 77~jarigen leeftijd over
leden de bekende architect en sierkunstenaar Jan de Quack.
Als 12~jarige jongen kwam hij in 1876naar Kampen. naar
de bekende kostschool van den heer H. Stoel, waar hij
werd voorbereid op het toelatingsexamen voor het Gym
nasium. Van den tijd in Kampen doorgebracht vertelt hij
in eenige jaargangen van den Kamper Almanak op een
zoo geestige en tegelijk gevoelige wijze, dat deze artikelen,
vooral door hen die de tachtiger jaren hebben meeqemaakt,
met graagte werden gelezen.

1932 lets over Kampen in 1880.
1933 Kampens Weerbaarheid omstreeks 1880.

Aan Kampen!
1934 De H.B S. ~courant.
1936 Kostschoolleven in Kampen.
1937 Schoolleven in 't Kampen van voorheen.

Na zijn studiejaren te Kampen heeft Jan de Quack zich
ontwikkeld als sierkunstenaar en architect. Hij was onder
dr Cuypers werkzaam bij den bouw van het Rijksmuseum
en het Centraal Station te Amsterdam. Vervolqens was hij
verbonden aan den Rijksgebouwendienst. eerst als districts-
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bouwkundige voor het Noordelijk district en later aIs hoofd
der afdeeling decoratieve kunst. Van zijn vele werken
noemen wij: het plafond in de leeszaal der Nationale
Bibltotheek in Den Haag, dat hij zelf schilderde, eenige
glas~in~lood ramen voor den St Jan te 's-Hertoqenbosch,
aIs geschenk der familie Van Rijckevorsel, de versiering
van het gebouw voor prof. Dijxhoorn te Delft. Voorts
heeft De Quack het kasteel Radboud te Medemblik en
de Sassenpoort te Zwolle gerestaureerd.
De teraardebestelling geschiedde op Oud Eik en Duinen
te 's-Gravenhaqe.

26 September. Opening van den nieuwen cursus van de
Theol. Hoogeschool door den pro-rector Prof. Dr S.
Greijdanus. Het aantaI ingeschreven studenten bedraagt
105, waarvan 16 voor het eerst werden ingeschreven,
October. De heer E. J. Munter is 25 jaar in politiedienst.
October. Heden overleed in het Gasthuis de oudste
inwonerdezer gemeente, de heer Hendrik Jan Schreurs Bzn,
op den leeftijd van 96 jaar.
Onze oudste inwoonster is nu de 95~jarigemevr. L.Enserink~
Lottgerink.

9 October. In den ouderdom van 84 jaar is heden overleden
Os F. A. van Schaick, em. predikant der Ned Herv. Kerk.
Os Van Schaick werd 6 December 1856 te Amsterdam
geboren. In 1885 aanvaardde hij zijn eerste predikambt te
Groote Lindt. VervoIgens stond hij te St Annaland en te
Den Burg op Texel. Op 30 Mei 1897 deed hij zijn intrede
te Kampen, waar hij tot zijn 50~jarig predikants jubileum
de Ned. Herv. gemeente diende. Met ingang van 1 Mei
1935 werd hem het emeritaat verleend.
Voor alles was de overledene zendingsman. Vanaf de op
richting was hij aan de classicale zending verbonden als
penningmeester Verder bekleedde hij functies bij de dia
conessenarbeid, het Chr. Mil. Tehuis en was hij meer dan
40 jaar eere-voorzitter van de Chr. Nat. Werkmansbond.
Ook de jeugddiensten hadden zijn volle belangstelling. In
1923 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

12 October. Os A. Faber, gekomen uit Renesse, doet zijn
intrede aIs voorganger van de Vereen. van Vrijzinnig
Hervormden alhier.
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