
KAMPER KRONIEK
1940

9 Mei 1940. Het Duitsche Nieuwsburcau meldt : ..Wilde geruchten
deden in den nacht van Dinsdaq op W oensdag te Berlijn de ronde
over een Duitsche inval in Nederland. Dientenqevolqe werden de
autoriteiten overstelpt met telefonische informattes, waarop dan als
antwoord een categorische ontkenning werd gegeven. De autoriteiten
te Berlijn verklaren, dat er van de berichten over een dergelijke
inval qeen woord waar is."

Zonder voorafqaande oorlogsverklaring trokken afdee1ingen
van het Duitsche leger in den vroegen morgen van den 10den
Mei ons land binnen. Als gevolg hiervan werden reeds dienzelf
den morgen om 6.44 uur de klappen van de Kamper IJsselbrug
op last van de militaire autoriteiten opgeblazen. om half tien ge~
volgd door het tot explosie brengen van het hieraan grenzende
gedeelte van de brug aan de stadszijde. Gelukkig werd niemand
door het rondvliegende ijzer getroffen en beperkte zich de
schade tot een, zij het ook groot, aantal door den luchtdruk
vernie1de vensterruiten.

De ravage in het stadhuis aanqericht was van dien aard,
dat voortzetting der werkzaamheden in dit gebouw niet mogelijk
was. De secretarie werd daarom naar de localiteiten van de
Burgwalkerk overgebracht, waar zij gedurende een achttal
dagen bleef gehuisvest.

Door het opblazen van de brug werd niet alleen het verkeer
met de overzijde onmogelijk gemaakt, maar ook de scheepvaart
gehee1 gestremd.

Om de in de rivier gestorte deelen van de brug uit het
vaarwater te kunnen verwijderen, zou een drijvend dok van
Schokland worden gehaald. Dit had op 12 Mei plaats door
de sleepboot "Hora". De Nederlandsche oorlogsbodem Z 3,
die op het IJsselmeer patrouilleerde en de sleep in het vizier
kreeq, zag hierin een actie van den vijand en opende het vuur.
Het gevolg was, dat de bemanning gevangen genomen en
naar Enkhuizen werd overgebracht, terwijl de sleep enkele
honderden meters voor den ketelmond naar den kelder werd
gedirigeerd.
Van den oorlog zelf werd hier verder betrekkelijk weinig

gemerkt. Wel werd in den nacht van 10 op 11 Mei de stad
van de overzijde van den Ijssel beschoten, we1kvuur door de
hier aanwezige militairen werd beantwoord. Dooden of qe
wonden vielen hierbij niet te betreuren.

Den l l en Mei, toen de IJssellinie op andere plaatsen door
145
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den vijand was geforceerd. trokken zich de N ederlandsche
militairen uit de stad terug. in de richting van Harderwijk
en Amersfoort.

Op 14 Mei werd de stad formee1 door Duitsche militairen
bezet. In den' namiddag kwam n.l. een vertegenwoordiger van
het Duitsche bezettingsleger ten stadhuize en deed in een con
ferentie met B. en W. mededeeling van de bezetting. Verschil
lende proclamaties, voorschriften voor de bevolking. werden
ter publicatie overhandigd. De modellen van deze voorschriften
waren vooraf in Duitschland gedrukt en alle gedateerd op
10 Mei 1940.

Voorts werd terstond een opgave verzocht van al de
Israelieten en vreemdelingen en werd qelast, dat deze zich
dagelijks op het Politiebureau moesten melden.

De groep Duitsche militairen, die tot taak had Kampen te
bezetten, nam als "Hafeniiberwachungstelle" haar intrek in
het perceel IJsselkade 21.

Bij de gevechtshandelingen. die elders in ons land plaats
vonden. sneuvelden helaas ook 3 Kamper ingezetenen. n.1.
Jan Edink. Roelof Keppel en Kornelis Sleurink. In de eerste
raadsvcrqaderinq na het begin der vijandelijkheden, op 18 Juni,
werden deze dooden door den Burgemeester herdacht.

Op 31 [uli yond nog een Kamper inqezetene. de heer J.
Hofman. den dood, aan boord van de stoomboot "de Ijssel",
die door een v!iegtuig werd beschoten.
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1941
Gedurende het jaar 1941 heerschte er in Kampen een be

trekkelijke rust. Voor directe gevolgen van de oorloqs
handelingen bled de stad gespaard.
In den nacht van 7 op 8 April vielen diverse brandbommen

in de gemeente Ijsselmuiden. Van 11 op 12 Mei vielen in
onze gemeente in het open veld 3 brisantbommen en 10
brandbommen, zonder schade te veroorzaken.
De hier ge1egerde Duitsche politietroepen waren in het

laatst van 1940 reeds weer vertrokken. Slechts de Orts
kommandantur (later Polizeistation) en de post van de lucht
wacht op het Lyceumgebouw bleven hier achter om ons aan den
oorlog te herinneren.
Waarschijnlijk in verband met de door hem gehouden

nieuwjaarstoespraak tot het politiecorps, werd de Commissaris
van Politic, de heer W. F. O. van der Drift, op 23 Jan.
gearresteerd. We1 werd hij op 2 Maart weer in vrijheid
gesteld, maar zijn ambt mocht hij niet langer waarnemen.
Op aanwijzing van den Commissaris-Generaal voor de open
bare veiliqheid werd hem per 30 Mei 1941 ongevraagd eervol
ontslag gegeven.
VeeIactiviteit werd ontplooid door de Gestapo-handlanqcrs,

de hoofdagent Pijl, de agent Tuyp en de rijksveldwachter
Meyer. Toen bij laatstgenoemde in den nacht van 1 op 2
Januari een brandende substantie in de bnevenbus werd qe
deponeerd, werden hiervoor enkele ingezdenen gearresteerd.

De W.A. maakte op 16 Februari 'haar eerste marsch door
de stad. Ook overigens traden de N.S.B.ers arrogant op, met
de kennelijke bedoeling ongerege1dheden uit te lokken.
Van hoogerhand werd de burgemeester uitgenoodigd tot

het vaststellen van een samenscholingsverbod, waartoe hij op
26 Maart besloot.
In den nacht van 12 op 13 [uli werd op groote schaal

een ondergrondsche V-actie gevoerd. Op tallooze plaatsen
bleken Zondagmorgen 13 Juli op in het oog loopende wijze
V~teekens te zijn aangebracht.
Op 8 [uli begon als tegenmaatregel de Duitsche Vvactie,

welke na verloop van tijd vanzelf weer is doodgebloed.
Op 26 [uli werd begonnen met de tenuitvoerlegging van

de Verordening tot Inlevering van Metalen. Hoewel vele
ingezetenen zich helaas lieten intimideeren door de dreiqe
menten van den bezetter. waardoor in Kampen en Omstreken
niet minder dan 4126 K.G. metaal voor oorlogsdoeleinden
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werd beschikbaar gesteld, kon niettemin nog veel, vooral
waardevols, worden gered. De deskundige voor dit rayon,
later eveneens voor de Noordkop van Overijssel, Mr Ennema,
maakte ruim gebruik van het verleenen van vrijstellingen
aan particulieren, terwijl gehee1e groepen waardevolle tinnen
en koperen voorwerpen o.a. van de Vereenigde Gast- en
Proveniershuizen, de Weeshuizen en andere Instellingen hier
ter stede. in overleg met de heeren Regenten en bestuurders
opzij gezet werden in een "museumkamer" of alsnog in
dagelijksch gebruik ~ eveneens voor in levering gehee1 werden
vrij "georganiseerd".

Blijkbaar vond men van nationaal-socialistische zijde de
burgerij niet "deutschfreundlich" genoeg. Op verscheidene
percee1en werden n.l. biljetten aangebracht met het opschrift
"Hier heerscht Engelsche ziekte". De kademuur van de Spoor
kade werd versierd met gekalkte letters: "Een jaar Nederland
sche Unie is een jaar verraad aan het Nederlandsche volk",
terwijl ook het plaveise1 op verschillende plaatsen in de stad
getuigde van de Nationaal-Socialistische haat. Als antwoord
hierop moesten vele ruiten van de N.S.B.ers het ontgelden. Uit
de gemeentekas moest de aangerichte schade worden vergoed.

In gezelschap van den "Beauftragte" van den Rijkscom
missaris voor Overijssel en den N.S.B.-commissaris der pro
vincie bracht Ir Mussert op 30 Augustus een bezoek aan
de stad Kampen. Op de stoep van het stadhuis nam hij een
defile af van zijn "zwarte soldaten", De burgemeester ste1de
er uiteraard geen prijs op om bij deze vertooning aanwezig
te zijn en sloeg de uitnoodiging tot bijwoning zonder rneer af.
Het publiek reageerde op het bezoek van den "Leider" met
het sluiten van de gordijnen.

Op 14 September moest de boom, geplant ter ge1egenheid
van het huwelijk van het Prinselijk Paar, het ontqelden. Bracht
hij er ditmaal nog het leven af, op 22 October wordt hij door
vandalen qeheel omgezaagd.

De achtste verordening van den Rijkscommissaris betreffende
bijzondere maatreqelen op administratief rechtelijk qebied, die
op 1 September in werking trad, tastte de bestaande wetgeving
betreffende het Nederlandsche Gemeentebestuur in zijn qrond
slagen aan. De Raad werd onttroond als hoofd der qemeente
(art. 145 der grondwet) en ze1fs gehee1 terzijde geschoven. De
bestuurstaak van Burgemeester en Wethouders werd beeindiqd.
De democratische ins telling van het qemeentebestuur maakte
plaats voor het leidersbeqinsel. De burqemeester bracht zijn
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bezwaren tegen deze schending van het volkenrecht ter kennis
van den Secretaris-Ceneraal van het Departement van Bmnen
landsche Zaken, met het verzoek te willen berichten van welke
instantie het verzet tegen deze maatregelen moest uitgaan. De
heer F rederiks vond 't blijkbaar het veiligste om deze aanqeleqen
heid maar in de doofpot te deponeeren. Antwoord op zijn
verzoek heeft de Burgemeester tenminste nimmer ontvangen.
25 October. Voor de bouw van de eerste arbeiderswoningen

in de z.g. "Brunneper polder" werd vergunning verleend
aan de fa Starn en Riesebos en de heer J. H. Lamberts,
elk voor de bouw van 5 woningen. Het geheel staat
onder architectuur van den heer H. Boer.

2 November. Na een grondige restauratie door de firma
Flentrop van Zaandam, welke 3 maanden duurde, is het
orgel in de Evang. Luth. kerk weer in gebruik genomen.
Het orgel, dat bovendien nog met enkele registers is
uitgebreid, is hierdoor aanmerkelijk verbeterd.

6 November. De eerste in de N.O.-polder gekweekte
groente, n.l. roode- en savoye kool, per botter naar
Kampen gebracht, werd heden op de Ijsselmuider
Groenteveiling geveild. Het product was van uitstekende
kwaliteit.

15 November. Heden vond de overdracht plaats aan de
gemeente van een nieuw orgel in de Westerkerk. De
bouw werd uitgevoerd door de fa G. van Leeuwen te
Leiderdorp; het front werd ontworpen door den heer
T. Sikma, architect alhier.

16 November. Een historisch gebeuren had plaats, toen in
de worden de N.O. - polder in de "Cantine" van het
barakkenkamp aan de Ramspol, de eerste H. Mis werd
opgedragen. Oak voor de Geref. en Herv. arbeiders
werden kerkdiensten gehouden.

15 December. Door de afd. E.H.B.O. werden patrouille
diensten ingesteld langs de waterwegen. Twee personen,
voorzien van reddings-materiaal gaan op donkere avonden
van 7 - 10 uur heen en terug langs de Burgel en de IJ sse).

21 December. Os G. J. Zwoferink, gekomen van Ederveen,
doet intrede bij de oud-Gereforrneerde gemeente.

149



1942.
Januari. De totale vermeerdering van het aantal inwoners
in 1941 bedroeg 708 mannen en 640 vrouwen is 1348
zielen. De totale vermindering bedroeg 550 mannen en
575 vrouwen, is 1125 zielen. In 1941 nam de bevolking
dus met 223 zielen toe, zoodat deze op 1 Jan. 1942
bestond uit 10.769 mannen en 10.389 vrouwen, totaal
21.158 zielen.
Januari. In de plaats van den heer J. Tamminga, die met
pensioen ging, werd tot bode-conqierqe van het qemeente
huis benoemd de heer M. Wielinga, agent van politic,
alhier.
Februari. Door een groote gift, eenige jaren geleden
ontvangen, daartoe in staat gesteld, werd in de Bovenkerk
thans een aangebrachte electrische voetverwarming in
gebruik genomen. De temperatuur in het gebouw blijft
nog wei laag, maar doordat iedere kerkganger zijnvoeten
op een verwarmde plaat kan zetten, is men in staat de
koude beter te weerstaan.

15 Februari. Te Beek, bij Nijmegen, overleed op 84-jarige
leeftijd de heer C. J. Veen Valek, een der oprichters van
de "Bouwvereen. Eenvoud" , wiens naam verbonden is
aan een der straten in Brunnepe.

16 Februari. Na een korte ongesteldheid overleed onver
wachts, 67 jaar oud, Ds W. Wesseldijk, Ned. Herv.
Predikant, sinds 22 Jan. 1933 aan de kerk van Kampen
verbonden.

18 Februari. Door de gemeente Kampen werd aangekocht
een perceel open terrein aan de Rozenstraat, benevens
de Rozenstraat voor f 700.- en eenige perceelen aan
de Pannekoekendijk voor f 2600 -«, met het oog op de
saneeringsplannen.

23 Februari. Burgemeester Oldenhof naar Arnhem ontboden
wegens weiqerinq om sfraatnamen te wijzigen. Vast
gehouden en later naar de gevangenis "Oranjehotel"
vervoerd.

25 Februari. De heer J. A. Wuijster, commissarisvan Politie
alhier, is in dezelfde functie benoemd te Hengelo (0.).
I

25 Februari. Bij besluit van den Cornmissaris-Generaal voor
Bestuur en Justitie is aan Burgemeester H. M. Oldenhof
van onze gemeente, onmiddellijk ingaand ontslag gegeven.
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Wethouder v. d. Noort treedt op als waarnemer. De
beide andere wethouders laten zich na 1Maart niet meer
zien.

25 Februari. Os C. B. Bavinck naar Arnhem geroepen en
vastgehouden; later naar Amersfoort vervoerd.

26 Februari. De heer J. C. Berk, oud-directeur en oud
commissaris van de N.V. Kamper Emaillefabrieken, over
leed in den ouderdom van 80 [aar.

5 Maart. OS J. de Waard en Os C. N. Impeta ingesloten
in Huis van Bewaring te Zwolle; later ook naar Amers
foort overgebracht.'

6 Maart. Na een langdurige ziekte overleed te Groningen
op 66~jariqe leeftijd, zuster A. Groenewold, oud-directrice
van het Stads-Ziekenhuis alhier.

7 Maart. Bij de aanbesteding voor het voltooien van het
wegvak Kampen-Ramspol op het Kampereiland, werd
laagste inschrijver de fa W. Schotanus te Harlingen,
voor f 279.000.

14 Maart. Burgemeester Oldenhof weer losgelaten, maar uit
Kampen verbannen. Hij vestigt zich 1April te Apeldoorn.

13 Maart. In den ouderdom van 80 jaar overleed te
Amsterdam de heer JanValk, een bekend aannemer alhier.
Naar hem is de Valkstraat genoemd, die hij ontwierp
en bouwde.

31 Maart. Begonnen werd met het leggen van de fundeering
van een gebouw op de Plantage, waarin een Centrale
keuken zal worden ingericht.

17 April. Boekhandelaar G. Bos naar Arnhem ontboden,
wegens weigering bordje "verboden voor [oden" bij zijn
bibliotheek te plaatsen.

25 April. Te Amsterdam overleed op 73~jarigen leeftijd onze
stadgenoot H. R v. d. Wcrf, ridder in de Militaire
Willemsorde. Hij ontving deze onderscheiding destijds
voor getoonde dapperheid bij krijgsverrichtingen in Atjeh.

29 April. Op 79~jarigen leeftijd overleed de aannemer en
timmerman H. Westerhof, ridder in de orde van Oranje
Nassau, die zich in verschillende functies gewijd had
aan de behartiging van de belangen van Kampen.

30 April. Besluit van Comm. Gen. voor Bestuur en Justitie
tot benoeming van Jhr Ir E. F. Sandberg tot Burqe
meester van Kampen.
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5 MeL Op 47 -jariqen leeftijd overlijdt plotseling de heer
J. J. Gunnink, directeur van de Stoomkoffiebranderij en
Theehandel Kanis & Gunnink.

9 MeL [hr Sandberg beeediqd als burqemeester,
11 Mei. Pi]l en Tuyp, agenten van politie, geschorst na onder

zoek Rijks~recherce~centrale.
12 Mei. Te Haarlem overlijdt op 69~jarigen leeftijd de heer

S. P. Deinum, die algemeene bekendheid genoot doordat
hij meer dan 40 jaren de Stadsgehoorzaal exploiteerde.

13 Mei. B. Knol, na 2~jarige afwezigheid terug uit Duitsche
gevangenschap. Hij was in Kampen de eerste die door
de Duitschers werd ..einqespert".

15 MeL Beroepskader in krijgsgevangenschap gelokt.
18 Mei. Burgemeester Oldenhof gegijse1d met ruim 400

andere hooggeplaatste Nederlanders.
24 MeL Burgerbewaking ingeste1d bij munitieschepen.
25 Mei. Burgerbewaking ingesteld bij de bordjes ..Verboden

voor [oden" in de plantsoenen en bij Celles- en Broederpoort.
26 Mei. Burgerbewakip.g bij munitieschepen opgeheven.
30 Mei. Installatie ..burqemeester" Sandberg. Dr Schroder,

Beauftragte, wil er niet bij tegenwoordig zijn. De
secretaris wordt gedwongen benoeminqsbeslutt voor te
lezen. De bode leidt Sandberg binnen, waarop deze
zichzelf installeert, daar de heer v. d. Noort met hem
ongenoegen heeft en niet aanwezig is, en de secretaris
het weigert. Van de tractatie van 400 schoolkinderen
komt niets terecht, mede dank zij de ..voortreffelijke"
rege1ing van den heer K. T. v. d. Veen.
Voor het eerst de N.S.B.vlag op het stadhuis en de
Hakenkruisvlag op de brug.

27 Mei. De 4 geprojecteerde straten in de v.m. Brunneper~
polder ontvangen de namen Emmeloordstraat, Schok
kersstraat, Enserstraat en Middelbuurtstraat.
[uni. Bij beschikking van den Secretaris-Generaal van
het departement van Binnenl. Zaken zijn de gemeente~
grenzen van diverse aan het Ijsselmeer gelegen gemeenten
opnieuw vastgeste1d. Aan Kampen zijn enkele gedeelten
toegevoegd en is de grenslijn gewijzigd.

13 Juni. Het ..Kamper Nieuwsblad" verschijnt voor het Iaatst;
op last van de autoriteiten wordt de uitgave stopgezet.
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17 Juni. Als ..Nieuwsblad voor Kampen" dient zich aan een
uitgave van de drukkerij de Agrarische Pers te Meppel.
Deze mislukt geheel. Advertenties hangen nu in de etalages
van diverse boekwinkels en andere zaken, z.g n. "raam~
advertenties".

20 Juni. Op 73~jarigen leeftijd overlijdt de heer J. Boeve.
Hi] was vele jaren gemeenteontvanger van Ijsselmuiden.
Wilsum en Graf horst en een bekende figuur in ver
schillende Waterschappen rondom Kampen.

22 Juni. De heer H. v. d. Leest, directeur--boekhouder van
de gemeentelijke Gasfabriek en Waterleiding. overleed
op 60~jarigen leeftijd.

24 Juni. Kapelaan H. F. v. d. Laak van de parochie O. L.
Yr. ten Hemelopneming vertrekt wegens overplaatsinq
naar Zieuwent.

24 [uni. Door den burgemeester wordt het besluit genomen
tot het bouwen van een nieuwe brandweer -kazerne, waar
toe een crediet wordt verleend van f 17;500. in afwijking
van het oorspronkelijke plan. waarbij ook 2 hoven
woningen zouden worden gebouwd en de bouwsom
f 33.000 zou bedragen.
Tevens wordt besloten voor deze gemeente een vesti

qinqs-verbod uit te vaardiqen, waarbij vestiqinq in de
gemeente afhankelijk wordt gesteld van een schriftelijke
vergunning van den burgemeester. 8 Aug. daaropvolgende
wordt dit verbod zoodaniq aanqevuld, dat het ook
verboden is zonder schriftelijke vergunning van den
burqemeester, binnen de gemeente te verhuizen.

13 [ult. De heeren Haverkamp en v. d. Drift gegijzeld.
Dr Schilder en Os Gijsman duiken onder.

20 [uli. Eerste rijwiel-vorderinq. Vooral de ambtenaren en
onderwijzers worden de dupe. Aan de Wehrmacht
werden 189 stuks afgegeven. Deze was zeer verbaasd
over het aantal en de goede kwaliteit, waarvoor o.m.
Inspecteur de Bruyn nauwlettend zorg had gedragen.

21 [uli. Ds H. Ligtenberg. pred. der Geref. gemeente. neemt
afscheidvan zijngemeente wegens vertrek naar Vlaardingen.

23 [uli. Nadat aan het bioloqisch-archeeoloqisch instituut
der rijksuniversiteit te Groningen de organisatie van het
oudheidkundig bodemonderzoek in het ZUiderzeegebied
was toevertrouwd, worden nu aIle speciale vondsten
bijeengebracht in de laboratoria van de N. O. Polder alhier.
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25 Juli. Hoofd-aqent Pijl oneervol ontslagen. Hl] gaat in beroep.
28 [uli. De burgerbewaking bi] de jodenbordjes opgeheven.
28 Juli. Door de gemeente wordt aangekocht voor de som

van f 15.000.~ het hoekpercee1 in de Vischsteeg van
den heer H. Bosch. Deze aankoop is van veel belang,
omdat door verbreeding van de Vischsteeg nu een nood
zakelijke verkeersverbetering tot stand kan worden gebracht.

5 Aug. Tot directeur van den Dienst van Sociale Zaken
wordt benoemd de heer J. v. d. Velde, onderwijzer te
Borne.

12 Aug. De burgemeester besluit geen vergunning meer te
verleenen aan het Sted. Muziekcorps tot bruikleen van
de verschillende muziek -mstrumenten en geen subsidie
meer te verstrekken, omdat de muzikanten besloten had den
zich niet bij de Cultuurkamer aan te sluiten.

19 Aug. Nadat talrijke jaren hier geen kermis meer werd
gehouden, besluit de burqerneester : deze weer in te
voeren en te houden van 19 ~ 22 Augustus.

20 Aug. Tot kape1aan wordt benoemd J. M. Goes te Herveld.
26 Aug. Door den burgemeester wordt. de algem. politie

verordening zoodanig gewijzigd, dat het hebben of aan
brengen van aanplakge1egenheden en reclames, indien deze
van den openbaren weg zichtbaar zijn, verboden zijn.
Sept. Als opvolger van Prof. Dr S. Greijdanus, die erne
ritaat heeft aangevraagd, benoemde de Gen. Synode
Dr H. N. Ridderbos tot hoogleeraar aan de Theol.
Hoogeschool.
Sept. Mej. C. J. Welcker herdenkt haar zilveren jubileum
als qemeente-archivaris.

7 Sept. Burgerbewaking wordt ingesteld bij de opslagplaats
van hooi en stroo voor de Wehrmacht, buiten de Vene
poort op de hout-opslaq van P. Cramer. Hier werd een
interessant .Joqboek" bijgehouden door de posters, die door
welwillende stadgenooten van sigaren en fruit werden
, voorzien.

9 Sept. Agent Tuyp wordt ontslagen. Gaat eveneens in
beroep.

16 Sept. Het carrillon in den Nieuwen Toren wordt, wegens
de mislukte restauratie, om verdere schade te voorkomen,
stop gezet. Het is noodzake1ijk, dat met de restauratie
weer van voren af aan wordt begonnen.

f"J
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25 Sept. De restauratie van de Broederpoort, ongeveer drie
jaar gel eden door gemeentewerken ter hand genomen, is,
wat het exterieur betreft, voltooid. De poort is, met de
noodwendige herstellingen, weer terug gebracht in de
toestand van 1.615.

28 Sept. Door den burgemeester wordt in de vacature
M. J. Gasman, buiten de ingediende aanbeveling om.
benoemd tot curator van het Sted. Gymnasium, de heer
A. E. Roest van Limburg.

6 October. Te Utrecht promoveerde cum laude tot doctor
in de letteren en wijsbegeerte op een proefschrift, ge~
titeld : "Lucretius. de natuur en haar vormen", Mej.
I.G. M. Gerhardt, leerares aan het Gem. Lyceum alhier
in de klassieke talen en oude geschiedenis.

17 Oct. De agent K. de Geus, die niet op bevel N .S.B.~
lectuur wenscht te lezen, wordt geschorst.

17 en 18 Oct. De Kamper [eden worden opgehaald 'en
weggebracht.

-
20 October. Door den burgemeester worden de onlangs

gewijzigde straatnamen Willemlaan en Anna Paulowna
straat opnieuw van nieuwe namen voorzien : resp. Darn
laan en Pleinstraat.
Tevens wordt besloten de Gehoorzaal opnieuw te ver
pachten op nader vast te stellen voorwaarden voor den
tijd van 10 jaar aan den heer W. A. Bosboom te
Amsterdam.

27 Oct. Sandberg belegt een afscheidsbijeenkomst voor het
qemeente-personeel in de GehoorzaaI. die rumoerig
verloopt. Hij deelt daar mede, dat hij naar het Oostfront
gaat en dat ze goed moeten oppassen, want hij zal alles
te weten komen, wat ze tijdens zijn afwezigheid uithalen.

30 October. Sandberg vertrekt, door schreiende kameraadskes
uitgeleide gedaan, als S.S.~vrijwilliger z.g. naar het Oost
front. Roest van Limburg fungeert als wnd. burqerneester.
(Het Oostfront werd door dezen S.S.~vrijwilliger echter
nooit bereikt. WeI bleef hij een tijdIang afwezig.)

2 November. Ds H. Hiensch, gekomen van Ooltgensplaat,
doet zijn intrede als predikant bij de Ned. Herv. kerk, alhier.

2 November. De Centrale keuken wordt heden in gebruik
genomen. Op 3 plaatsen. n.l. in Zuid. in Brunnepe en
te IJsse1muidenzal tevens het eten worden uitgedeeld.
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12 November. Door den wnd burgemeester wordt besloten,
na een uitgebracht rapport van de Industr. Mij ..Mabeq"
te Utrecht. tot het bijbouwen van een zeskarneroven in de
Gasfabriek, terwijl alle ovens zullen worden voorzien
van een installatie voor de vervaardiging van watergas.

30 Nov. Majoor Kapinqa, die medewerking weigerde bij
het ophalen van de [oden, wordt geschorst.

7 December. Door den loco -burqemeester wordt o.a. besloten
tot aanschaffing van twee automobielen voor de brand
weer; tot uitbreiding van het politie -corps met 1 hoofd
agent en 3 aqenten, en tot demping van de sluis aan
de Buitenhaven en een gedeelte van de Singelgracht.

16 December. Prof. Dr S. Greijdanus. hoogleeraar aan de
Theologische Hoogeschool viert zijn zilveren professoraat .

. 16 December. Op 83~jarigen leeftijd overlijdt de heer
J. Westerkamp. bij de meesten bekend als ..Opa" Wester
kamp, de bekende secretaris van de afd. Kampen van
de Vereen. voor dierenbescherming.

19 December. Op het graf van wijlen Ds Wesse1dijk wordt
de gedenksteen van de Ned. Herv. gemeente aan de
familie overgedragen. De overdracht geschiedde door
Ds W. Willemse.

24 Nov. De heer v. d. Drift teruggekeerd. Eind December
komen ook de drie Predikanten terug.

30 Dec. Majoor Kapinga ontslagen. Hi] krijgt pensioen.
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1943.

Januari. In den loop van het jaar 1942 vermeerderde
de bevolking met 1396 personen, n.l. door geboorte met
445 en door vestiging met 951. Het verminderde met
1127, n.l. door overlijden met 205 en door vertrek met
922 personen. De totale vermeerdering bedroeg derhalve
269, zoodat Kampen op 1 Januari 1943 in het geheel
21.427 inwoners telde, n.l, 10.888 mannelijke en 10.539
vrouwelijke personen. _
Januari. De adjudant- onderofficier J. Boesveld wordt be
noemd tot inspecteur van politie te Kampen.

5 Januari. Voor 't eerst na 1940 weer een lOa-tal Duitsche
militairen hier in verschillende kazernes ondergebracht.
"Ortskommandatur" ingesteld in V oorstraat 132 hoek
Vischsteeq.

15 Januari. Herdacht wordt dat 50 jaar geleden, in 1893
door Prof. de Bruin, de ambten werden ingesteld bij de
Chr. Geref. kerk alhier.

20 Januari. Heden vindt de installatie plaats van Prof. Dr
H. N. Ridderbos aan de Theo!. Hoogeschoo!, als op
volger van Prof. Dr S. Greijdanus.

27 Januari. De laatste zichtbare herinnering aan Schokland
in Kampen, de z.g. "Schokkersbuurt" in Brunnepe, wordt
gesloopt. Deze buurt, in 1859 gebouwd, toen de Schok
kers het eiland moesten verlaten, met het materiaal van
de afgebroken huizen op Schokland, moet nu verdwijnen
door de nieuwbouw in de omgeving.
Februari. Inspecteur de Bruijn vertrekt naar Arnhem.
Wordt kapitein I

2 Februari. De heer H. H. Hubenet, oud-qemeentc-ont
vanger, overlijdt op bijna 73-jarige leeftijd.

3 Februari. Duitsche troepen vertrekken weer.
20 Februari. Po!' Schilte en Mosterd (onderofficieren) en

Drs H. de Jong van de Distrib.dienst en Wind van het
Belastingkantoor gearresteerd en naar Vught gebracht.
De agenten Stavast. de Boer en Gunnink en de hier
gedetacheerde wachtmeester der marechaussee v. d. Dam
weigeren hierbij medewerking te verleenen en worden
eveneens naar Vught meegevoerd.
De kluis op het stadhuis wordt aanvankelijk door W.A.
en later door politie bewaakt.
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18 Maart. K. de Geus met wachtgeld ontslaqen.
25 Maart. Ook Kapinga naar Vught gebracht.
29 Maart. Op 53~jatigen leeftijd overlijdt de heer W. G.

Carmiggelt. opz. der gemeente over de stadsplantsoenen.
2 April. De agenten Chr. Jansen. J. H. Jansen. Marra en

en Verheijen ook naar V ught overqebracht, daar ze geen
medewerking bij de politieke arrestaties wilden verleenen.

4 April. Stavast, de Boer en Gunnink zonder meer ontslagen.
12 April. De heer Haverkamp teruggekeerd. Ook Ds Gijsman

en Dr J. Ridderbos konden terugkeeren.
30 April. Op 72~jarigen leeftijd overlijdt de heer P. Butter.

die hier vele jaren practiseerend geneesheer was en zich
bewoog op sociaal-rnedisch gebied; o.a. was hi] rnede
oprichter van het "Groene Kruis" en was hij voorzitter
van het bestuur van de Nutsspaarbank.

30 April. Staking Secretarie. Gem. Reiniging. Gem. Werken,
Gasfabriek en Waterleiding en diverse particuliere be
drijven. Slechts onder bedreiging met een revolver door
Boesveld konden de openbare bedrijven op gang gehouden
worden. '
MeL De heer A. J. Reijers, gepensioneerd hoofdopzichter
van Openbare Werken overlijdt op 75~jarigen leeftijd.
Zijn naam zal voor altijd bekend blijven als deskundig
restaurateur van historisch belangrijke gebouwen ter
plaatse. Talrijke publicaties op dit gebied verschenen
van zijn hand; hij was bestuurslid van "Kunstzin". de
"Stichting Campen" e~ "Bouwvereen. Eenvoud".
MeL Standrecht afgekondigd. Om 8 uur 's avonds moet
iedereen binnen zijn.
De W.A.-man Woning gemolesteerd bij "bescherming"
melkrijders. Hiervoor J. van Oene, Kamperzeedijk, dood
geschoten. anderen naar concentratiekarnp overgebracht.

2 MeL In -gijzeling gesteld (natuurlijk op Zondagmorgen!):
H. Th. Keijzer, H. J. van Bergen. W. Bos. D. van Dijk.
A. Velzel en D. W. v. d. Kouwe.

6 MeL Studenten moeten zich melden.
20 MeL 17 "Zwarte handelaren" naar Ommen gebracht.
22 MeL W. Bos terug. '

De gemeente verlost van Piil door de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep.

23 Mei. Jansen. Marra en Verheijen "entlassen".
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28 MeL Margrieten in den tuin van het Stadsziekenhuis
op last van Boesveld afgemaaid.

1 [uni. Aan H. Bakker op verzoek ontslag verleend als
Gem. -Secretaris. ' .

9 [uni. Tusschen half een en een uur n.m. brand gesticht
in de kluis van het stadhuis. Bevolkingsregister gedeeltelijk
verbrand en beschadigd. De ambtenaar K. Kruithof duikt
onder. K. T. v. d. Veen, J. H. Polder en G. v. d. Oever
gearresteerd en naar Vught gebracht.

9 Juni. OS J. Vreugdenhil, komende van Rijssen, werd op-
nieuw bevestigd als predikant der Geref. Gem. alhier.

12 Juni. Keijzer, v. d. Kouwe, v. Bergen en D. v. Dijk terug.
18 Juni. Dokter Pel gearresteerd.
20 Juni. Os W. Willemse, Ned. Herv. Pred., neemt na

4~jarig verblijf afscheid wegens vertrek naar Hilversum.
22 [uni. Velzel weer vrij.
22 Juni. Door de gemeente wordt aangekocht een schilderij

van J. J. Fels (geb. te Kampen, 1816), voorstellende een
gezicht op de achterwand van de Schepenzaal met Schouw
en Schepengestoelte, van den heer H. Fels te 's-Graven
hage (een achterneef van den schilder).

26 [uni. De artsen Bogaards en Blanken opgehaald.
29 Juni. De artsen Kattenwinkel en Altena opgehaald.
1 Juli. Directeur Postkantoor Picke ontslagen.
6 [uli. De artsen Bogaards en Blanken terug.
7 Juli. De andere artsen terug.
8 [uli. Na de voltooitng van de restauratie van het orgel
in de Bovenkerk, wordt dit voor het eerst weer bespeeld
in een lithurgischen dienst door .den organist Feike
Asma.

13 Juli. Mr J. v. d. Oever gearresteerd en naar Arnhem
gebracht (verspreiding antt-Dunsche lectuur).

15 Juli. Zr Koezen weggebracht wegens anti ~Duitsche uit
latingen.

22 [uli, Huiszoekinq bij Chr. Jansen. Zijn vrouw is hierbij
overleden.

26/27 [uli. Razzia bij Post a.d. Venedijk. Deze ontsnapt na
op Boesveld te hebben geschoten. Hier was een verblijf
plaats van onderduikers (Joden). Er werden wapens en

159



uniformen gevonden. V rouw en zoon gevangen genomen.
Het huis ging enkele dagen later in vlammen op.

30 JulL Zr Koezen teruggekeerd.
31 [uli. 6 Overvalwagens zetten de stad af. Huiszoekinq bij

geeste1ijken en in kerken.
Ds Ramaker sterft op zijn vlucht naar het naburige huis.

3 Augustus. A. 1.Bottenberg in functie als Gem.sSecretarls.
11 Augustus. Mr J. v. d. Oever terug. De artsen Kattenwinke1

en Sluis opgepakt en naar Arnhem gebracht.
13 Augustus. De Evang. Luth. Gemeente herdenkt het 100~

jarig bestaan van haar kerkgebouw.
15 Augustus. Kattenwinke1 terug. Sluis naar Amersfoort.
21 Augustus. In den Haag overleed Mevr. Wed. J. M. Fraikin

Nottrot, die voor eenige jaren aan de Ned. Herv. Gem.
de zoozeer gewaardeerde verwarming van de Bovenkerk
schonk.
September. De heer G. v. d. Laan, hoofd van de Herv.
School aan de N. Markt, verlaat zijn arbeid met pensioen.

13 September. Wisselinq vindt plaats van station -chef : de
heer G. Soetendal vertrekt naar Assen; nieuw benoemd
wordt de heer H. van Maanen uit Den Haag.

28 September. Glasius overvallen om hem zijn revolver
afhandig te maken. Mislukt.
October. Sandberg weer achter de groene tafel. Afqe
gekeurd wegens in den dienst opgeloopen lichamelijk
ongemak.

7 October. Os Overduin na 'afwezigheid van 1 jaar en
8 maanden weer vrijge1aten.

15 October. Trouwpartij van Dien Kok en Leurink in de
Schepenzaal.

15 October. De regenten van de Gast- en Proveniershuizen:
Te1der, Zalsman, van Bergen en van Ittersum op staanden
voet ontslagen daar zij niet van een nat. socialistische
qeztndheid blijk geven. Verbaars mag blijven, maar bedankt
voor de eer. Opvolgers: Rijsewqk, Christoffels, Landman
en Kok en voor Verbaars: Bottenberg.
De arts Bogaards was reeds eerder als regent van de
Weeshuizen ontslagen. Oak de regenten Ekker en
Franssen nemen antslag.
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Tot regent Ziekenhuis benoemd: Eckhard en Wiersma.
Als regent over de Aig. Armengoederen werd ontslagen
Mr J. J. van Melle. die al geruimen tijd ondergedoken
was. in zijne plaats kwam H. A. J. Westerhof. Nog
werd ontslagen als regent J. M. J. Warnars, wegens
gevangenneming; deze vacature werd niet aangevuld.

29 October. K. T. v. d. Veen terug. A. Eshuis (manufac
turier) weggebracht met 2 joden en 1 jodin. - Eshuis
komt terug.

31 October. Ds G. van Doorn doet zijn intrede bij de
Nederl. Herv. kerk.

7 November. Ds C. Hooykaas, gekomen van Brielle. doet
zijn intrede bij de Nederl. Herv. kerk.

23 Nov. L. v. Eekeren met [oden opgepakt.
25 Nov. A. Eshuis opnieuw weggehracht.
30 Nov. G. v. Oene, controleur Sociale Zaken, opgepakt

wegens anti-Duttsche uitlatingen.
Max Blokzijl spreekt in de Buiten-Soctereit. De leer
lingen hoogste klasse 1. 0., v. 1. 0.• u. I. o. en de laagste
.klasse lyceum gedwongen dit bij te wonen.

4 December. Dr Max Euwe, de bekende schaakkampioen,
speelde alhier een simultaan-wedstrijd. 31 Tegenstanders
wist hij te verslaan, 1 partij verloor hij.

6 December. Demonstratie Arbeidsdienst op verzoek van
Sandberg. "voor een beter beqrip".

7 December. G. van Oene weer los. Hij wordt gedwongen
ontslag te vragen.

9' December. H. F. J. Kok gearresteerd.
11 December. Ds C. H. Lindeboom, gekomen van Naarden,

doet intrede bij de Geref. kerk alhier.
23 December. Na een korte ongeste1dheid overlijdt in den

ouderdom van bijna 78 jaar de heer G. C. F. Walk ate.
in leven Directeur van de Nutsspaarbank. Onder zijn
leiding is deze bank tot een der grootste van ons land
geworden. Hij was tevens Correspondent l e klasse van
de Nederlandsche Bank en bestuurder in verschillende
vereenigingen. Ook was hi] grondlegger van het
historische archief van de Nutsspaarbank. na zijn over-

, lijden, Frans Walkate ~archief geheeten. De overledene
was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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27 December. In Hasselt, waar hij tijdens de Kerstdagen
nog had qepreekt, overleed plotseling Os H. H.
Schoemakers. emer. pred. der Geref. kerk alhier, op
70-jarigen leeftijd. Hij diende de kerk hier van 5 April
1914 tot 27 Juni 1938;

1 944.

Januari. In de loop van het jaar 19i3 verrneerderde de
bevolking met 1462 persorien, n.l. door geboorte met
555 en door vestiging met 907. Het verminderde met 1039.
nl. door overlijden met 207 en door vertrek met 832
personen. De totale vermeerdering bedroeg derhalve 423.
zoodat Kampen op 1 Januari 1944 in het geheel 21852
inwoners telde, n.l. 11073 mannelijke en 10779 vrouwe
lijke personen.
900 S.S.ers komen in diverse scholen. Speciaal worden
de scholen gekozen. die volgens Sandberg ..geen be
staansrecht" hebben.

2 [anuari. Eerste luchtalarm.
5 Januari. De Koni~g wordt directeur van het postkantoor
en Nieterink regent van het Ziekenhuis.

17 Januari. Aan den gemeente-landbouwkundige. den heer
J. Haverkamp. wordt op zijn verzoek ontslag uit zijn
functie verleend.

18 [anuari. De burqemeester verleent zijn medewerking
aan een door den landmeter van het kadaster ~ belast
met domeinwerkzaamheden te Utrecht ~ ingediend
ontwerp van grensregeling langs den rechter- en linker
oever van de Goot bij de Oostzijde van den de Kocks
polder. tusschen eigendommen der gemeente Kampen en
die van het Rijk.

24 Januari. v. d. Bent. ten Napel. van Dijk, Buitenhuis en
van Weele gepakt als krijgsgevangenen omdat zij zich
niet hebben gemeld.
De ..Wijde Blick", het huis van burgemeester Oldenhof,
wordt gevorderd.

31 [anuari, In den nacht van 31 Jan. ~ 1 Febr. worden
Drs D. Buwalda. A. Scholten. D. v.Eekeren, D. v. Ommen.
K. Schulting en R. Petter gevangen genomen en naar
Arnhem overgebracht. Later allen naar Amersfoort.
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2 Februari. i-I. Knipmeijer, H. Koopmans, j. Scheltens en
H. Th. Kalter (een personeelslid Drukkerij Zalsman} qe
vangen qenornen en naar Arnhem gevoerd. De beide
eersten waren na enkele weken weer vrij, de belde
laatsten werden overgebracht naar strafkamp Amersfoort.

19 Februari. Kabel D.W. doorqesneden. Kabelwacht. Van
zeer korten duur daar de S.S.ers weggaan.

26 Februari. Nog een personeelslid Drukkerij Zalsman qe
vangen genomen, J. M. J. Warnars, naar Arnhem ge~
voerd. Later naar strafkamp Amersfoort overgebracht.
Maart. In de plaats van wijlen den heer Frans Walkate,
wordt als Correspondent le klasse van de Nederlandsche
Bank te Kampen benoemd Mr Joan H. P. Ennema,
conservator van de boekerij en de verzameling van het
historisch archief van de Nutsspaarbank.
Mej. N. van Helden, G. Westerveld, D. van Dijk. S.
Steller en B Bouhuis,' allen werkzaam bijhet Distributie~
bedrijf, gevangen genomen en naar Arnhern overqebracht.
Later naar Amersfoort gevoerd. Laatstgenoemde is helaas
niet teruggekeerd uit DUitschland, waarnaar hij was heen
gebracht, doch van uitputtinq en zwakte bezweken.
Steenbeek duikt onder.

2 Maart. In het ziekenhuis te Zwolle overlijdt op 33~
jarigen leeftijd, de burgemeester van Ijsselmutden, [hr
Mr Quarles van Ufford. Sedert 30 Jan 1937 stond hij
aan het hoofd van Groot-Ijsselrnuiden. de gemeente, die
was ontstaan door de samenvoeging der vijf kleinere
gemeenten Ijsselmuiden, Grafhorst, Wilsum, Kamperveen,
en Zalk en Veecaten.

13 Maart. W. v. d. Hoeden, die zich moet melden, ver
dwijnt van het tooneel.

17 Maart. De landwacht krijgt jachtgeweren I
22 Maart. De trein Zwolle-Kampen beschoten. Lccomotief

stuk. Machinist gewond.
10 April. Ds [oh. Beeuwkes doet zijn intrede bij de Vrije

Evangelische Gemeente. De vergaderingen worden voor
Ioopig gehouden in een der zalen van ..Ons Gebouw".

14 April. H. Bos (C.D.U.) opgehaald met [oodsch echtpaar.
20 April., Telefoonkabel naar de Koelucht moet voor de

Wehrmacht worden opgegraven.
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24 April. Oe Nijverheidsschool voor Meisjes bestaat 100
jaar. Dit feit werd op feestelijke wijze, in teqenwoordiq
heid van vele genoodigden, in de Gehoorzaal gevierd.

27 April. Mussert bezoekt de N.O. Polder en Kampen.
29 April. Beeediqinq van Dultsche marinetroepen op de

Nieuwe Markt, waarbij Sandberg tegenwoordig.
1 Mei. Ongeveer 400 telefoon-abonnee's afgesneden.

27 Mei. Drs J. Bosch in Zwolle door Veldgendarmerie
gearresteerd en als krijgsgevangene weggevoerd.

30 Mei. Zoon van Ferwerda en bediende Bosch opgepakt.
31 Mei. Ferwerda terug, zoomede uit strafkamp Amersfoort

Koen Schulting, Buwalda en Petter.
6 Juni. Auto's gevorderd. Mussert spreekt in de Buiten
Societeit. De "lange" Jansen terug.

9 Juni. Urban en 2 [oden opgehaald.
12 Juni. J. Don onder water.
13 [uni. Henk Brunt weggebracht.
14 Juni. Trein Zwolle~Kampen beschoten. Trein tot stilstand

gebracht. Geen persoonlijke ongelukken.
26 Juni. De melkrijder H. J. v. Unen uit IJsselmuiden, wegens

niet voldoen aan sommatie doodgeschoten.
28 Juni. Putjesgraverij langs de Zwolsche weg begonnen.
30 Juni. Westerveld van de Distributiedienst terug uit

Amersfoort.
Juli. Zuster R. Meijerink gaat na een 18~jarig dienst
verband den dienst van het Groene Kruis met pensioen
verlaten.

3 Juli. Van Dijk van de Distributiedlenst eveneens uit
Amersfoort teruggekeerd.

4 [uli. C. van den Noort als wethouder ontslagen.
8 Juli. Mej. R. v. d. Kouwe ontvangt van het bestuur van
het Carnegie Heldenfonds te 's Gravenhage een zilveren
couvert met inscriptie, als belooning voor de door haar
verrichte redding van een kind uit den Ijssel.

9 Juli. L. van Ekeren teruggekomen.
10 Juli. Ds C. B. Bavinck neemt afscheid als predikant van

de Geref. kerk alhier, wegens vertrek naar Voorburg.
14 [uli. G. W. Klaassen ontkomt aan arrestatie, maar zijn

vrouw wordt meegenomen.
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18 Juli. Hilbert van Dijk wordt doodgeschoten.
19 Juli. In den ouderdom van 65 jaar overlijdt Ds . J.

Vreugdenhil. pred. van de Gerd. Gemeente alhier.
Urban terug.

26 Juli. Scherpe razzia's en slavenjacht op straat.
28 Juli. Met ingang van heden is ann J. W. Landman.

banketbakker, door den burqemeester verlof verleend als
Wethouder dezer gemeente. gedurende den tijd welke hij
met de waarneming van de functle van burqemeester van
Urk zal zijn belast.

2 Augustus. S. Steller terug uit Deutsche Strafgefangnis
te Utrecht.

7 Augustus. Conflict in de N.O. Polder. Weigering om
Wehrmachtswerk in Val ken burg te verrichten. De
polder loopt leeg.

18 Auqustus. Ds C. H. Lindeboom en 29 ouderlingen van
de Gerdormeerde kerk worden. evenals dit geschiedt in
vele andere plaatsen in Nederland. door de Generale
Synode afgezet uit hun ambt, omdat zij zich niet kurinen
vereeniqen met door de Synode genomen beslutten. Door
de rechtbank te Zwolle wordt hun de Nieuwe kerk aan
de Broederweg in qebruik en beheer toeqewezen. Hter
door ontstaat de Gereformeerde kerk te Kampen (onder
houdende art. 31 der Kerkenordening) met onqeveer
5000 leden.

21 Augustus. Het eerste kerkqebouw in den N.O.P. is
gereed gekomen en zal binnenkort in gebruik worden
genomen.

26 Augustus. Scholen en gebouwen weer vrijgegeven.
De ..Wasserschutzpolizei" pikt 16 jongelui van de
nachtbooten in.

28 Augustus. De agenten Heutink en Kingma en de
marechaussee Trip weigeren deze knapen naar Amsterdam
te brengen en duiken onder.
Sandberg meet zich een lijfwacht aan. (Reesman en
Godschalk).

29 Augustus. Oud- W ethouder B. Kruithof overleden.
31 Augustus. 0.17 uur vallen 2 bornmen van klein formaat.

Een in de Buitenhaven en een op perceel Buitensinge1
81. dat . werd weggevaagd. B. Klappe liet hierbi] het
leven. Veel schade, 13 huizen zwaar beschadiqd.
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3 September. De trein Zwolle-Kampen weer beschoten.
Ecn gewonde.

5 September. Lijst van mannelijke ingezetenen van 25-45
jaar moet worden opgemaakt.
Kamper trein bij Zwolle beschoten en uitqebrand.
Auto van veearts Bakker op de pont bij Ramspol
beschoten. Bakker en Feijth zwaar gewond.

6 September. Wacht van Duitsche soldaten op de brug.
De soldaten komen aan met Belgische en Fransche
luxe auto's en meiden. Weinig discipline.

8 September. Duitschers vorderen auto's. Mr G. van Dorssen
onder water. zijn huis geplunderd en in beslag genomen
voor Ortskommandatur.

9 September. Spijkerpatrouilles onder leiding van G. Bas
ingesteld. die zijn zaak heeft moeten sluiten wegens
onheusche behandeling der Duitschers en nu dit on
pleizierige baantje krijgt opgedragen.

11 September. J. van der Velde, dir. Soc. zaken, vertrekt
naar Duitschland.
De laatste trein uit Zwolle komt binnen.

14 September. 250 man worden ac;tngewezen voor graafwerk
voor de Wehrmacht aan de overkant van de Ijssel.

16 September. De vrouw van Klaassen terug.
18 September. J. H. Polder terug.

Born op de IJssel-centrale te Zwolle. De voorziening van
licht en water grootendeels stopgezet.
Bottenberg wordt secretaris en ambtenaar van den bur
gerlijken stand van IJsselmuiden.

Na de overwinningen der Geallieerden in Frankrijk en
Belgic naderde de oorlog oak weldra onze qrenzen, en
overschreed deze medio Sept. 1944. Nadat bevestigd was.
dat Maastricht. Sittard, Eindhoven en Nijmegen met de
ongeschonden Maasbrug waren veroverd en Arnhem reeds
werd bedreiqd, kwam er oak. zooals in zoovele steden en
dorpen, beroering in onze stad. Een betrekkelijk klein aan
tal Duitsche militairen werd hier gelegerd. die de brug be
waakten en opnieuw een lading springstof aanbrachten.
Mannen. vrouwen en kinderen van N.S.Rers werden aan
geraden de stad te verla ten en zich veilig te stellen in
andere plaatsen. Een transport van vier groote wagens vol
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werd in de richting Zwolle vervoerd, getrokken door paarden,
orndat treinvervoer niet meer mogelijk was, door de inmiddels
uitgebroken algemeene Spoorwegstaking. V de mannelijke.
meer vooraanstaande N S B ers keerden later weer naar hier
terug. Door het dreigende gevaar van het springen van de
brug,ontruimden velen in de omgeving hiervan hun huizen,
namen de ramen eruit en spiikerden er planken etc. voor, wat
een troostelooze aanblik gaf.

20 September. 's Morgens geen water. 's Avonds geen
electrisch licht.
Exodus van de meer kieine N.S.B.ers.
Er verscheen plotseling een oproep per aanplakbiljet van
een Duitsche instantie (nadat er al eenige malen publi
caties waren geschied met waarschuwingen tegen sabotage
enz.) dat aIle manneliike person en van 17-50 jaar zich
hadden aan te melden voor tewerkstelling voor de Wehr
macht Er moesten n.l, vele .qraafwerken in de omgeving
van Zwolle, Hasselt, 's Heerenbroek enz worden uitqe
voerd. Door een aantal mannen, + 300.werd hieraan
gevolg gegeven, maar dit bleek lang niet voldoende.
De loco-burqemeester van Ijsselmuiden, de heer G. A. v.
Engelen, van wien ook medewerking werd verlangd tot
het werven van arbeidskrachten, weigerde dit, en ver
dween met een gedeelte van het secretariepersoneel
spoorloos, met medeneming van de sleutels van de kluis.
Sandberg werd nu ook loco-burqemeester van Ijssel
muiden.
Als repressaile voor het niet-inleveren van de sleutels
der kluis, werd het huis van de heer Engelen door
handgranaten in brand gestoken en geheel verwoest.

22 September. Gas-uren wederom ingekort.
24 September. De) agenten Spenke1ink en Leuselink en de
. nachttelefonist de Boer gearresteerd.

Oberleutenant Brouwer doet een overval op het kantoor
van de N.O. Polder aan de Broederweg, met de bedoe
ling den wachtmeester der marechaussee Bick uit
Genemuiden, die zich daar ophield. te arresteeren. Toen
op zijn sommatie de deur niet spoedig genoeg werd
geopend, werd er door de deur geschoten, waardoor de
nachtwaker B. Schrijver werd doodgeschoten en zijn
colleqa-bewaker Vinke zwaar werd gewond. Wacht
meester Bick wist echter te ontsnappen.

167



27 September komt er een grootere bezetting in de stad
van ongeveer 2500 man, met veel paarden en wagens.
Gedeeltelijk worden deze ook ondergebracht in Grafhorst
en Ijsselmuiden. Vele scholen, die eenigen tijd geleden
waren vrijgegeven en waren schoongemaak t en in orde
gebracht, worden weer, met vele burgerhuizen, in beslag
genomen. Ook vindt hier en daar inkwartiering plaats.
Het maatschappelijk leven werd ook weldra aan banden
gelegd. Door dreigende kolennood wordt het gas ge~
rantsoeneerd tot enkele uren per dag; electriciteit mag
eerst weinig, daarna in 't geheel niet meer worden
gebruikt; vele fabrieken worden afgesneden en daardoor
stilgelegd; met water moet zeer zuinig worden om
gegaan. Oat dit vele moeilijkheden en zorgen met zich
brengt, laat zich begrijpen. Vooral het 's avonds verstoken
zijn van licht is moeilijk, daar velen niet meer in 't bezit
zijn van andere verlichting.
Bekend wordt gemaakt, dat de polder Mastenbroek,
waaronder de Koekoek, onder water wordt gezet voor
inundeering; ieder wordt opgeroepen de oogst zooveel
mogelijk te helpen bergen. .
De scholen moeten sluiten en de onderwijzers graven

28 September. Op dezen Donderdagmorgen verschijnt in
de stad een auto voorzien van megafoon, waarin
Sandberg zelf ' plaats nam, om op deze wijze aan de
bevolking kenbaar te maken dat de mannen zich hebben
te melden v66r 11 uur aan de IJsselkade met schop of
spade, en dat ieder die niet verschijnt, zal worden be~
schouwd als saboteur en standrechtelijk zal worden be
handeld. Hierdoor wordt veel schrik verwekt, vooral
ook doordat onmiddellijk vele gewapende patrouilles in
de stad verschenen en deze aile mannen begon aan te
houden en te controleeren. Gevolg is dat weer een 600
a 700 mannen zlch dien dag melden. Voor controle laat
men deze van's morgens 11 uur tot's middags 5 uur
aan de Ijsselkade staan, waarna ze de boodschap ont
vangen op eigen gelegenheid de andere morgen om
7.30 te verschijnen voor het stadhuis te Hasselt. Ook
Vrifdag verschijnen nog weer een aantal mannen, en
dien dag vinden ook enkele wraaknemingen plaats.
Des nachts daarop volgende worden 3 person en die uit
hun huizen werden gehaald en bleven weiqeren eenig
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werk voor de Weermacht te verrichten. doodgeschoten
in den tuin van de Koornmarktkazerne Dit zijn:
Egbert Altena, hoofd Bijz. Lagere School, geb te Gene~
muiden. 24~7~'08;
Pieter Cornelis Blokker, te Noord-Scharwoude, bioscoop
exploitant, geb. 18~8~'15;
[ohan Asuerus Vredeveld, geb. te Zwolle, 28~11 ~'04,
expeditie-bedtende.

29 September. Spijkerzoekers worden sluisbewakers.
1 October. Spenkelmk, Lenselink en de Boer weer vrij.

Er komen troepen aan.
4 October. Wederom een oproep om zich te melden voor

graafwerk.
5 October. Razzia. De stad afgezet. Luidspr.waqen en

patrouilles in verschillende deelen van de stad.
6 October. Rijwiel- razzia.
7 October. Nieuwe menschenjacht door de "Grone Polizei",

hiertoe speciaal uit Zwolle overgekomen.
8 October. Schepen met qedeporteerden uit Utrecht en

Holland komen hier langs. J. Kool uit Noordwijkerhout
en J. M. Schreuder uit Haarlem worden doodgeschoten.
Deze fusillade is bedoeld als represaille-maatreqel voor
enkele ontsnappinqen uit het transport waarvan de
slachtoffers deel uit maakten.
Razzia in Brunnepe.

9 October. Het geduld van den stadscomm.dant is ten einde.
Hernieuwde oproep tot melding met hevige dreigementen.

11/12 October. J. L. Snoep gearresteerd.
Bij poging tot ontvluchting (sprong in den Ijssel) wordt
hij in 't water, ter hoogte van de Synagoge, doodgeschoten.
Gasuren worden wederom ingekort.

20 October, Grootste qedeelte der Duitsche troepen vertrekt.
Wagen van den vrachtrijder Stoel beschoten."
Een doode, enkele gewonden.

, 6 October. Benzinetank valt op de keuken van den heer
Wendt in de Wilhelminalaan. Zijn vrouw werd hlerbij
getroffen en overleed op 6 Nov, d.a.v.

30 October, Een drietal Kazematten langs den Ijsseloever
in de bebouwde kom werd o.a. met gebruik van over
matig groote spring lading opgeblazen, waardoor een 5~tal
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heerenhuiien aan de de la Sablonierekade volledig vernield
werden.

9 November. Electrische stroomvoorziening rigoureus
beperkt.

13 November. Aankomst en doortocht van Rijn~aken uit
Rotterdam met talrijke tijdens razzia's opgepakte jongens
en mannen.
De Duitschers ontdekten tusschen dit transport van
dwangarbeiders den jood van Ploeg, die oogenblikkelijk
op de Ijsselkade werd neergeschoten, waarna zijn lijk in
de Ijssel werd geschopt.

14 November. Gasverstrekking geheeI stopgezet.
16 November. Nieuwe transporten Rotterdammers die in de

schepen op een ellendige manier worden behandeld. Vele
ingezetenen brengen voedsel en hulp van allerlei aard.

17 November. Groote razzia's in verschillende stadsgedeelten
met behulp van Griine Polizet.

18 November. Weer nieuwe transporten van gedeporteerde
Rotterdammers.

25 November. D. v. Ekeren, D. v. Ommen en A. Scholten
vrijgelaten.
Nu komt op doortocht een groot contingent Hagenaars
Iangs.

6 December. Invoering IJssel-sperlinie.
Electrische stroomvoorziening voor particulieren geheel
stopgezet.

15 December. Schepen beladen met opgepakte Alkmaarders
komen langs.

18 December. Schepen met gevangenen uit Wierinqen pas
seeren Kampen.

24 December. Schepen met g,evangenen van Goeree ~Over
vlakkee op doortocht.
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1945.

Januari. De totale vermeerdering van het aantal inwoners
in 1944 bedroeg 617 mannen en 632 vrouwen, is dus
totaal 1249 zielen. De totale vermindering bedroeg 610
.mannen en 557 vrouwen, is dus 1167 zielen. In 1944
nam de bevolking dus met 82 zielen toe. ioodat deze
op 1 Januari 1945 bestond uit 11079 mannen en 10854
vrouwen, totaal 21933 zielen.

9 [anuari. Opgepakt werden M. Soetendal, W. Holtland,
Toon Slurink, D. van Wijk en R. v. d. Meer.
Noorman benoemd tot directeur van Sociale Zaken.

10 Jan. Ds Gijsman gearresteerd.
11 Januari. P. H. Dohmen door veldgendarmerie mee-

genomen.
13 Januari. Ds Gijsman en R. v. d Meer teruggekeerd.
20 Januari. Overval op ..Strijdend Nederland".
27/28 Jan. Treinen met + 2500 gedeporteerden komen aan.

Levensmiddelenwinkels moeten op last van den Beauftragte
•s Zondags geopend blijven.

4 Februari. Ausweis-controle. Kerken afgezet:
15 Februari. Transport van Amsterdammers aangekomen.
18 Februari. Agent R. Wind gearresteerd.
24 Februari. Op 26 en 27 Maart moeten aile mannen van

de lichtinqen 1915-1928 zich melden.
26 Februari. Adj. Muller. mevr. Jager en dochter gearresteerd.

J. M. J. Warnars terug uit de Duitsche gevangenis
Wolvenplein te Utrecht. , .

28 Februari. P. H. Dohmen terug uit het Huis van Bewaring
te Zwolle.
Maart. Serqt. Vos gearresteerd.
De Poort van Kleef wordt ronselbureau van Luchtvaart
helpers.

2 Maart. P. Bosma en diens zoon gearresteerd.
5 Maart. Brugpost bij houthandel Cramer.
17 Maart. Arrestatie van mevr. Dam.
31 Maart. Adj. Muller en B. J. Ijzerman doodgeschoten.
9 April. IJssel~sperre weer bij de brug aangebracht.
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11 April. Nieuwe oproep voor gravers. N.S.B.ers van
elders vluchten naar Amsterdam.

12 April. Overste Feenstra met staf vlucht naar Kampen.
Spoorlijn Kampen-Zwolle opgeblazen.

13 April. De Duitschers en N.S.B.ers vluchten van Meppel,
Steenwijk en Zwolle. via Kampen naar het Westen.

14 April. Voetbrug bij Zwolle opgeblazen. Feenstra zoekt
veiliger heenkomen. Om 21.45 gaat ook onze IJsselbrug
de lucht in en wordt grondig vernield.

15 April. Granaatvuur van Duitschers over de stad naar
het toen al bevrijde Ijsselmuiden en het Kampereiland.
Bij het inschieten worden twee meisjes op de Singel door
granaatscherven gewond en gedood.
Walervoorziening stopgezet.

16 April. In den nacht van 16 op 17 April werden door de
wegtrekkende Duitschers de Varkenswaag in brand ge
stoken en het Post- en Telegraafkantoor (telefooncentrale)
door middel van handgranaten grondig vernield.

17 April. BEVRIJD!.
Op dezen gedenkwaardigen dag worden verschillende
biljetten aangeplakt in oranje en rood-wit-blauwe rand.
welke op onze drukkerij in het geheim al eeniqen tijd
geleden waren vervaardiqd. en aanwijzingen en kennis
gevingen bevatten voor de bevolking. Tegen den avond
verschijnt het bevrijdingsnummer van ..Strijdend Neder
land" op oranjepapier, welks zetsel al eenigen tijd eveneens
op onze drukkerij gereed was gemaakt.

Aangeplakt wordt o.a. de volgende

PROCLAMATIE.
KAMPEN. 17 April 1945.

Nu de macht van de Duitsche bezetting is gd~indigd. terwijl
op het oogenblik noch het wettig Ncderlandsch, noch het
Militatr Geallieerd gezag ter plaatse aanwezig zijn, wordt,
in afwachting van hun komst, het gezag in onze gemeente
waargenomen door het wet t i9 gemeentebestuur. onder
toezicht van het nu reeds aanwezige officieeI. militair appa
raat: de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten (N.B.S.).
Er heerscht dus een toestand, die vergeleken kan worden
met dien van den Staat van Beleg v66r de Duitsche bezetting.
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Het burqerlijk bestuur is verantwoordelijk voor het hand
haven van rust en orde en voor het functioneeren van de
be1angrijkste open bare diensten; de N. B. S. echter treedt
hierbij steunend op ~ desnoods met wapengeweld ~ en
heeft daarvoor zelfs de meest ver-strekkende bevoeqdheden,
zooals die voortvloeien uit het standrecht .
.Het burgerlijk bestuur wordt tijdens de overgangsperiode
waargenomen door:
den Heer H. M. Oldenhof.
den Heer W. F. O. van der Drift.
den Heer H. Bakker

Burqemeester,
Comm. van Politie.
Gemeentesecretaris,

met de aan hen toegevoegde ambtenaren, voor zoover deze
tijdens de bezetting hebben getoond goede Nederlanders
te zijn.
De Nederlandsehe Binnenlandsehe Strijdkrachten worden te
Kampen verteqenwoordiqd door:
den Plaatselijken Commandant. den heer Ir J. W. Harmsen.
en den Offie. voor Civiele Zaken. den Heer W. H. deBoer.
Het Gemeentebestuur en de N. B.S. roepen allen op om
door een hulpvaardig en zelfopofferend optreden en door
het zich onthouden van elke ordeverstoring er toe bij te
drag en deze hoopvolle, doch nog zeer moeiijke periode te
overbruggen.
Laten onze wettige Regeering en de Geallieerde legers Kampen
aanstonds in een toestand aantrcffen, onze stad waardig.
Helpt allen mede l

Namens het plaatselijk Gezag.
Ir J. W. Harmsen. Commandant N .B.S.
H. M. Oldenhof, .Burgemeester.

Bur e a u x t e K amp e n.
Het bureau van het commando Kampen der N. B.S. is
gevestigd in de Vloeddijk-kazerne waar ook het Districts
commando is onderqebracht : het gemeentebestuur vindt men
op het Stadhuis en de Chef der Politte. alsmede de Com
mandant der Zuiveringsacite zetelen op het Politiebureau.

Intussehen worden door de N.B.S. de N.S.B.ers qe
vangen genomen. wat vlot verloopt, en in de Van Heutsz
kazerne en Politiebureau opqeborqen, terwijl de N.B.S.
voorts de orde en bewaking der stad in handen neemt.
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Kampen dankt voor zijn bevrijdinq.

Alle .kerken zijn des middags overvol.
In de Bovenkerk spreekt Ds M. O. Gijsman, in de Nieuwe
kerk Ds C. H. Lindeboom en Os F. Kouwenhoven.
in de Burgwalkerk Ds C. N. Impeta, Ds van Smeden
en Ds Overduin, in de Luthersche kerk Ds A. Faber
en Da Haumersen, en in de Roomsch~Katholieke Kerk
Pastoor M. O. Gasman.
Oat de waarschuwing van Radio Oranje tegen voorbarig
vlagvertoon niet overbodig is geweest. blijkt uit hetgeen
zich te Windesheim, vlak voor Zwolle. heeft afgespeeld.
De Ouitschers hadden zich daar over den Ijssel teruq
qetrokken, maar kwamen des nachts terug. Zij haalden
vee! vlaggen weg. staken huizen in brand en voerden
de mannen mee over den IJssel.
Bet noq-bezette gedeelte van Nederland wordt geteisterd
door de grootste ramp der historie: een ontzettend voedsel
tekort en nijpende honqer, in tallooze gevallen de dood
ten gevolge hebbende. Verschrikkelijke toestanden in het
Westen doen .zich hierbij voor. In de steden is de ellende
niet te beschrijven .
..Kampen helpt direct". De oproep om hulp voor het
hongerende Westen heeft in Kampen schitterend weer
klank gevonden.
In den Ijssel bij Kampen en Wilsum zijn reeds zeven lijken
aangespoeld van Nederlandsche gevangenen die door de
Ouitschers kort voor de bevrijding van Zwolle zijn
vermoord. De mannen waren aan de handen gebonden
en allen hadden schotwonden in den nek.
Met uitbundig enthousiasme worden eenige dagen later
de binnenkomende Canadeesche troepen beqroet.

28 April. Afdeeling Kampenvan de N .S.F. (Nederl. Steunfonds)
opqericht. \

-4 MeL Toon Slurink en Jacobus de Goede op het kerkhof
van Zwartsluis ter aarde besteld.

8 MeL Kampen viert het Overwinningsfeest.

10 MeL Op last van den P.O.O. is de voormalige inspect.
van Polttie, J. de Bruin. die na de bevrijding te Groningen
werd gearresteerd, naar Kampen overgebracht.
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12 MeL De ..Rijnstroom" vervoert 25.000 K.G. voedsel,
door de Kamper Burgerij bijeengebracht, .naar de uit
gehongerde stad Amsterdam.

16 Mel. Na agent Verheijen zijn ook K. Marra en Klaassen
uit gevangenschap in Duitschland teruggekeerd.
De heer G. Telder sluit als ambtenaar van den Burger
lijken Stand zijn 1000ste huwelijk.

19 MeL Voetbalmatch K.H.C.~Engeisch elftal 5~4.
23 Mel. De familie van Aart Kruithof ontvinq de treurige

tijding. dat hi] op 30 April in het concentratiekamp
..Wobbelin" is overleden.

26 Mel. Ds J. de Waard, Geref pred.. is. na een jaar
onder de Nederlandsche krijgsgevangenen in Duitschland
werkzaam te zijn qeweest, in Kampen teruggekeerd.

31 Mei. Heden keeren de eerste officieren uit krijqs
gevangenschap terug. Het zijn de kapiteins de Hosson,
van Malsen, de luitenants Paling. Flink. Brouwers,
Sleurink, [annes, Raadsveld, Moskie en Buisman. Het
kamp Neu-Brandenburq werd 28 April door de Russen
bevrijd en den 24sten Mei konden de eerste 1200 ex
gevangenen de thuisreis aanvaarden.
[uni. De agenten Kapinga en Stavast zijn teruggekeerd.
Ds Gijsman benoernd tot predikant in algerneenen dienst
om leiding te geven aan het kerkewerk in den N.O.
Polder.
De heer H. J. Evers benoemd tot Directeur van de
Ambachtsschool. die 1 Sept. a.s. zal worden geopend.

12 Juni. Heden brengt een bericht de ontstellende zekerheid,
dat de heer H. Bos. raadslid van Kampen, op. 1 Febr.
is gestorven in het beruchte karnp Buchenwalde, in den
Ieeftijd van 40 jaar.

1J [uni. De directrice van de Openbare Leeszaal stelt de
leden in de gelegenheid de bibliotheek met haar weer
geheeI gevulde kasten te bezoeken en weer kennis te
nemen van de boeken, die zooIang ..onderqedoken" zijn
geweest en nu met een oranjevlaqqetje zijn gemerkt.

15 [uni. In verband met de opening van de AmbachtsschooI
op 1 September a.s. hebben B. en W. besloten de Gem.
NijverheidsschooI op te heffen. Aan de AmbachtsschooI!
zaI n.l. ook een AvondschooI worden verbonden.
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16 Juni. Kampen uit zijn isolement verlost. De eerste
Nederlandsche trein rijdt na negen maanden ons station
binnen. Deze rit is een proefrit. Van personenvervoer
zal voorloopig nog geen sprake zijn.

16 Juni. Heden bereikt ons het treuriqe bencht, dat Henk
Brunt eind Februari tengevolge van honger en uitputting
in het concentratiekamp te Rathenow is overleden. Hi]
was een der dapperste jonge politiemannen. die in het
verzetswerk een belangrijke rol heeft gespeeld.

30 Juni. De droeve tijding weed ontvangen, dat Jacob Jan
Hoogers en W. van Oostenbrugge op 30 [uni '45 in
het concentratiekamp Neuenqamme zijn overleden.
[uli. Electrische stroom voor particulieren weer beschik
baar gesteld, doch slechts 1 kw. per week.

9 [uli. Kampen herdenkt de gevallenen in de Bovenkerk.
Daar klinken onder doodsche stilte de namen van hen,
die in de zwartste jaren onzer geschiedenis den dood
ingingen, opdat Nederland zou leven. Er werd gesproken
door den Burqemeester, door den heer H. Bakker en
door geestelijken van verschillende kerken.

10 [uli. Aankomst van een Canadeesch artillerie-reqiment,
dat eenigen tijd in de stad zal blijven. Het was het
4e F. I E. L.D. -reqiment onder bevel van Lt Colonel
Kirk, een gedeelte van de troepen die vochten in Zee~
land en daar groote offers brachten voor ooze vrijheid

16 [uli. Met zeer beperkte dienstregeling zullen enkele
treinen tusschen Kampen en Zwolle weer gaan rijden.
In verband met de ook in Kampen heerschende woninq
nood zal de Burgemeester gebruik maken van de bevoeqd
heden hem verleend bij het Vorderingsbesluit Woonruimte.
Bij den Burgemeester kwam het volgende schrijven in:
"De Rotterdammers die tijdens de razzia's op 10 en 11
November 1944 uit Rotterdam zijn weggevoerd en in
Kampen, Wezep en verdere omgeving op doortocht zijn
geweest, danken de bevolking aldaar voor de vele
blijken van deelneming en hulpverleening aan hen betoond.
Nadat wij op beestachtige wijze vervoerd waren door de
Nazi's die den naam van mensch niet verdienen. was
het voor ons een groote verrassing bij U zoo ontvangen
te worden. Niet alleen het eten, tabak of andere gaven,
maar de spontane hulpverleening met aile gevaar daar-
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aan verbonden, hebben ons diep getroffen. Er was zelfs
een mijnheer die zijn schoenen van zijn voeten trok en
aan een Rotterdammer gaf. Het .was voor ons een oase
in de ellendeidie .wij te verduren hebben gehad".
De Commandant van de Canadeesche troepen zond het
volgend schrijven:

Aan de Redacti~ van "Strijdend Nederland".
M. H..
Na een verblijf van eenige maanden op on-vriendschap
pelijk grondgebied verschaft het mijn manschappen, offi
cieren en mijzelf een oprecht genoegen onze kennis
making met het Nederlandsche yolk te vernieuwen.
Bij vele gelegenheden in het verleden hebben wij de
groote gastvrijheid en vriendschap waarvoor dit land
bekend staat mogen ontvangen. We voelen dat we bii
zonder bevoorrecht zijn in Kampen te verblijven, een
stad van historische beteekenis en een welke wat natuur
schoon betreft, moeiliik te overtreffen is.
Wi; weten, dat, terwijl wij wachten op den terugkeer
naar ons tehuis, ons verblijf hier zeer aangenaam zal zijn.

Hoogachtend.
w. g. W. D. Kirk. u.ca.
Comd 4 Ddn Fd Regt RCA.

8 Augustus. Dr G. Brillenburg Wurth is benoemd tot
zesden hoogleeraar aan de Theologische Hoogeschool.

13 Augustus. Mej. Nelli van Heiden. ambtenares op het
Distributle-kantoor. indertijd door de Duitschers naar een
gevangenkamp in Duitschland vervoerd, is weer in de
ouderlijke woning teruggekeerd.

22 Augustus. Het stoffelijk overschot van Dr J. J. Esser. in
leven rector van het Geref. Gymnasium alhier, overleden
te Ermelo op 11 [uni 1945. wordt op de begraafplaats
van Kampen bijgezet in het familiegraf.

27 Augustus. Weer gas. Uitsluitend voor kookdoeleinden op
enke1e uren van den dag.

28 Augustus. De Kamper kunstschatten komen behouden
terug uit de schuiltoren in Paasloo, waar zij met meer
dan 3000 van de kostbaarste schilderijen waren opqe
borgen. De grootheidswaanzin der Duitschers kwam ons
hier te hulp: uit ons land vonden zij geen reden am de
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kunstschatten weg te voeren, daar zij immers van plan
waren hier voor goed te blijven!

31 Augustus. Het eerste Koninginnefeest na vijf jaren wordt
in Kampen luisterijk gevierd. Onbezorgde vreugde in een
vrije stad. Hulde aan de Canadeezen in de Vloeddiik
kazerne.

3 September. In een feestelijke oranje-avond in het Gast
huis, wordt afscheid genomen van Vader en Meeder
Hoks, die gedurende 18 jaren in deze functie werkzaam
zijn geweest. Het echtpaar Spans is op 1 Sept. in hun
plaats als Vader en Moeder opgetreden.

4 September. Vele Kamper jongens komen terug uit krijqs
gevangenschap in Duitschland.

9 September. In de Burgwalkerk aanvaardt Ds E. I. F.
Nawijn van Apeldoorn zijn ambt in de Geref. kerk.

13 Sept. De Canadeesche militairen verlaten Kampen en
gaan naar huis.

19 September. Na 21/2 jaar stilstand vindt de opening plaats
van de nieuwe cursus der Theol. Hoogeschool.
Voor een· plan tot uitbreiding van de stad wordt aan
den heer J. W. Verden ius te Hattem een belooning van
f 4400.~ toegekend.

26 September. AI het papierge1d is vanaf heden ongeldig.
28 September. Op voordracht van den burgemeester en een

Commissie van Vertrouwensmannen heeft de Commissaris
der Koningin 57 ingezetenen benoemd tot leden van
het Kiescolleqe, dat den tijdclijken Gemeenteraad zal kiezen.
October. In de eerste zitting van dit Kiescollege kan men
door onderling overleg niet tot een resultaat komen.

3 October. Opening van. de eerste Kamper Ambachtschool.
13 October. De tentoonstelling "Behouden bezit", georga

niseerd door de "Commissie voor museumbelanqen", wordt
in de oude Schepenzaal ten stadhuize plechtig geopend.

15 October. Vertrek van ongeveer 100 Kamper jongens
van 1~8 RI. naar Indie. Op de Nieuwe Markt spreekt
de burgemeester hen een afscheidswoord toe.

18 October. Dr J. Wytzes benoemd tot rector van het
Geref. Gymnasium.

20 October. Door het Kiescollege wordt bij schriftelijke
stemming de tijdelijke Gemeenteraad aangewezen.
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23 October. be BKAabrieken werken weer, doch nog niet
op volle kracht door gebrek aan kolen.
November. Mej. N. Oosterhof gelnstalleerd als agente
van de Kinder- en Zedenpolitie.

7 November. In het plantsoen bij de Cellespoort wordt
een vredesboom geplant, aangeboden door de Kon. Ned.
Mij voo~ Plantkunde, afd. Kampen. .

13 November. Eerste vergadering van den tijdelijken
Gemeenteraad. De overleden leden van den ouden Raad
H. Bos, B. J. van Putten en B. Kruithof worden herdacht.
Tot wethouders worden gekozen: .mej, F.A. van Schaick,
A. Scholten en J. Kuil.

15 November. Het stoffelijk overschot van Dr. R. J. Dam,
cud-rector van het Gereformeerd Gymnasium, die, na
een leidende rol te hebben gespeeld in het ondergrondsche
verzetswerk, vlak voor de bevrijdinq werd doodgeschoten,
wordt naar hier vervoerd en op de beqraafplaats. te
. Ijsselmuiden in aile stilte opnieuw ter aarde besteld,

1 December. Eerste optreden-naar-buiten van de Kamper
Kunstkring "Het Carillon".

5 December. Ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale.
10 December. Tentoonstelling van schilderwerk door Kamper

Amateurs, georgariiseerd door "Het Carillon", wordt ge~
opend.

11 December. Bij besluit van den Minister wordt het kantoor
van den Ontvanger der Registratie en Domeinen,
Burgwal 28, met ingang van 1 Jan. '16 opgeheven.

21 December. De heer J. Schilstra neemt afscheid als hoofd
van school B in de Groenestraat.

27 December. De Nutsspaarbank viert haar 125~jarig bestaan.
30 December. Os F. Kouwenhoven in de Gereformeerde

kerk (Broederweg) bevestigd.
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1946.
Januari. De totale vermeerdering van het aantal inwoners
in 1945 bedroeg 854 mannen en 797 vrouwen, is 1651
zielen. De totale vermindering bedroeg 738 mannen en
666 vrouwen, is 1404 zielen. In 1945 nam de bevolking
dus met 247 zielen toe, zoodat deze op 1 Januari 1946
bestond uit 11195 mannen en 10985 vrouwen, totaal
22180 zielen.

7 Januari. Op het Bolwerk. derde plantsoen, bij den Dam,
wordt opnieuw een Julianaboom geplant.
Installatie van Dr J. Wytzes als rector van het Geref.
Gymnasium.

16 Januari. Op een proefschrift "De kunstmatige nier" pro
moveert cum laude aan de Rijksuniversiteit te Groningen
tot doctor in de geneeskunde de heer W. J. Kolff,internist
aan ons Gem. Ziekenhuis.

19 Januari. De Centr~le Keuken verstrekr voor de laatste
maal voedsel.

23 Januari. Mej. J. van Schellen schaats-kampioene op de
korte baan.

28 Januari. Inauguratie van Prof. P. Deddens aan de Theol.
Hoogeschool (Broerweq).

29 Januari. Inauguratie van Prof. B. Holwerda aan de Theel.
Hoogeschool (Broerweg).

30 Januari. Prof. Dr G. Brillenburg Wurth houdt zijn inau
gureele rede in de Theel. Haogeschool (Oudestraat).
Na een laatste week van buitengewoon hard werken kon
heden de nieuwe IJsselbrug voor het verkeer feestelijk
worden geopend.

31 Januari. Mej. J. P. Maarschall gaat met pensioen en neemt
afscheid van de Gem. Ntjverheidsschool. Mej. L. P. C.
Heijnsdijk wordt in haar plaats getnstalleerd.

2 Februari. Mej. C. J. Welcker, qemeente c archivaresse,
overlijdt, na een langdurige ziekte, in den leeftijd van
63 [aar.

14 Februari. Op voorstel van B. en W. wordt de naam
Reijersdijk gegeven aan het gedeelte van de Pannekoeken
dijk tusschen Schreiershoek en Dorpstraat,
De heer J. Buisman vraagt met in gang van 1 Februari
ontslag als qemeente-ontvanqer. In de vergadering van
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den gemeenteraad wordt dit op de meest eervolle wijze
verleend.
Als zijn opvolger wordt de heer K. Westerink benoemd.
De heer J. Don wordt benoemd tot archivaris.

16 Februari. Een qedenksteen op het graf van Adjudant
Muller wordt door de vereenigingen "Hou Streck" en
..Wit ~Blauw" overgedragen aan de familie.

20 Februari. In principe wordt door het gemeentebestuur
overeenstemming bereikt met de N.V. Schokbeton
fabrieken te Zwijndrecht irrzake de vestiging van haar
nieuwe fabrieken te Kampen.
Maart. Oprichting van de vereeniqinq ..Karel Doorman".
die ten doel heeft de be1angen van onze militairen in den
vreemde te behartiqen,

8 Maart. Een compagnie Gezagstroepen is naar Kampen
overgeplaatst en ondergebracht in de Vloeddijk-kazeme.

2 April. In de Raadsvergadering herdenkt de voorzitter met
enkele woorden den heer C. de Kock, oud-wethouder van
Kampen. die op 70~jarigen leeftijd te Zeist is overleden.
Ir C. H. Grooten te Purmerend wordt benoemd tot
directeur van qemeente-werken.
Op zijn verzoek wordt aan den heer J. B. Hellekamp
eervol ontslag verleend als leeraar in teekenen aan het
gem. lyceum.

3 April. Het eerste miniatuur-vlleqtuiqja strijkt neer ; op
Kampen's Airstrip. Het was E:en2~persoons ..Auster"

17 April. Feestelijke herdenking van Kampen's bevrijding.
23 April. De heer K. T. van der Veen, commies-chef ter

secretarie en waarnemend qem.esecretans, is benoemd tot
burgemeester der gemeente Oldemarkt.
MeL De inspecteur van 's Rijks be1astingen te Kampen.
de heer J. J. G. Boon. is overgeplaatst naar Dordrecht.
De ontvanger van's Rijks belastingen te Rotterdam. de
heer H. Tak, wordt overgeplaatst naar Kampen als hoofd
van de Inspectie der belastingen. .

28 MeL De Vloeddijk-kazeme is gereed gemaakt voor de
ontvangst van 800 manschappen van het l e Bataljon van
het Regiment Grenadiers uit Bergen op Zoom. Vooraf~.
gegaan door de Stafmuziek van de Gezagstroepen maakt
het Bataljon een marsch door de stad.
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5 [uni. Het Tehuis voor militairen aan de Nieuwe Markt
is weer opengeste1d.

15 [uni. Volkszangavond, georganiseerd door den Kamper
Kunstkring ..Het Carillon", onder Ieidinq van den heer
I .. Netjmeiier.

19 [uni. Inauqirratie van Prof. Cc.Veenhof.. aan de Theol.
Hoogeschool (Broederweg).

20 Juni. De N.V. Schokbeton is begonnen met de voorbe
reidende werkzaamheden op het terrein aan den. Haat
landerweg. Wanneer materiaalschaarschte niet al te zeer
de plannen tegenwerkt, zal binnen een jaar de. nieuwe
Kamper industrie gereed kunnen zijn. Het kantoor is
voorloopig gevestigd op de Vloeddijk. Voor het 'toe
komstig kantoor en woonhuis van den directeur is het
perceel Burgwal 86 aangekocht van den heer M. Lekker
kerker, die binnenkort Kampen qaat verlaten.

26 Juni. De beroepen predikant Os G. Vtsee van Leerdam
doet zijn intrede bij de Gereformeerde Kerk (Broerweq},
De heer G. W. Harmsen,landbouwkundig ingenieur bij
de N.O.P. werken, verdedigt zijn proefschnft "Onder~
zoekinqen over de aerobe celluloseontleding in den grand"
en promoveert te Wageningen tot doctor in de landbouw
kunde.

27 [uni. Adjudant Vos neemt afscheid als plaatselijk com
mandant van het Leger des Heils te Kampen. Hij ver-
trekt naar Apeldoorn. .

2 Juli. De heer D. J. Buwalda, leeraar aan het Geref~
Gymnasium, is benoemd tot Lector aan de Theel. Hooqe
school (Broederweg).

3 [uli. In de zitting van de Provinciale Staten van Overijsse1
wordt de heer J; Haverkamp gekozen als lid in het College
van Gedeputeerde Staten van Overijssel. De heer Haver
kamp vraagt dientengevolge ontslag als gemeente ~land
bouwkundige van Kampen.

11 Juli. De heer J. W. J. Mandos beeediqd als waarnemend
qemeente-secretaris.
De dagboot naar en van Amsterdam vaart weer.

12 [uli., Opname op gramofoonplaten voor den wereldomroep
van het carillon in de Nieuwe Toren, bespeeld door den
heer Th. W. van Dijk.
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14. Juli. De Jeugdherberg heropend.
16 Juli. Het RK. Tehuts voor militairen heropend.
26 Juli. De qemeenteraadsverkieainq heeft tot resultaat :

P. v, d.A. 6, A.R. 5" C.H. 4, R..K.v. 2 enS:G. 2 zetels.
1 Auqustus. De heer J. W. Verdenius, stedebouwkundiqe
te Hattem, heeIt een uitbreidinqsplan voor. de gemeente
Kampen gemaakt. Dit project ligt ter visie op 't qemeente
huis en wordt op een persconferentie door den heer V.
toege1icht.
De heeren H. van Heerde, D. van Dijk en' W. v. d. Kamp
worden benoemd tot ambtenaar van den Burgelijken Stand
en zijn speciaal be1ast met het voltrekken van huwelijken.

10 Augustus. Mej." Oosterhof neernt, wegens haar voorqe
nomen huwelijk, op het qemeentebuis officiee1 afscheid
als hulpagente van de zeden- en kinderpolitie.
De Schokland-tentoonstellinq, georganiseerd door de
Commissie Museumbelangen Kampen, in de voormalige
Koommarkt-kazerne, 'wordt geopend.

31 Augustus. De heer G. B. Broekema, architect, overlijdt
plotse1ing in den ouderdom van 80 jaar.

8 September. Twee gebrandschilderde ramen, vervaardigd
door het atelier W. Bogtman te Haarlem, zijn aangebracht
in de kerk van de Evangelisch Luthersche Gemeente.
Deze Gemeente aanvaardt dit heden bij gelegenheid van
de herdenking van haar 300-jarig bestaan.

29 September. De heer G. van den Enk, hoofdcommies ter
secretarie van Henqelo, is benoemd tot qem.vsecretaris
van Kampen als opvolger van den heer H. Bakker, die
in dezelfde functie naar Zwolle verttok.

2 October. Opening van de lessen aan de nieuwe Theol.
Hoogeschool in het grondig qerestaureerde gebouw
Broederweg 15, met 111 studenten, waarvan 25 voor de
doctorale studie. .

5 October. De bouw van 30 tweegezinswoningen in
Brunnepe voor de "Bouwvereeniging Eenvoud" is als
voigt gegund: Perceel I bouwwerk aan Berends en v. d.
Raadt te Deventer voor f 294.750.-. Perceel II lood
gieterswerk aan fa T. Smit te Kampen voor f 14.900.-.
Percee1 III qlas-, schilder- en behangwerk aan J. de Groot
te Kampen voor f 24.475.-.
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7 October. De heer J. O. von Henning. gedurende 55 jaar
lid van den kerkeraad en 20 jaar kerkrentmeester van de
Evange1isch Luthersche Gemeente, overlijdt in den leeftijd
van 80 jaar.

12 October. Dokter G. Kattenwinkel, benoemd tot schoolarts
in den ring Ommen. vertrekt uit Kampen. Zijn opvolger
is dokter C. Bieshaar uit Zoetermeer.

16 October. De heer J. de Pre treedt in dienst als directeur
van Sociale Zaken.
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