
KAMPER KRONIEK
1966

17 september. De veiling "Kampen en Omstreken" bestaat
60 jaar.

- De heer K. J. Bos, bassist van "Het Stedelijk", overlijdt.
- Het "Posaunenchor" uit Bendorf (DId.) bezoekt Kampen.
20 september. Fokveedag op Seveningen.
24 september. De Kamper Sportdag wordt door R.K. "DOS."

gewonnen.
26 september. Op 60 jarige Ieeftijd overlijdt de heer Laurens

Smit, alias "Lou Smit", de bekende vertegenwoordiger van
de Kamper Nutsbedrijven.

27 september. Ledenvergadering van de Kamper afdeling van
de C.H.U.

28 september. Ruim 8000 mensen bezoeken de Theologische
Hogeschooidag (Broederweg).

28 september. De heer J. H. Schrader neemt afscheid als
voorzitter van het Nutsdepartement Kampen;

6 october. De heer J. W. Siebrand "Grand Officier" in de
Conf'rerie des Chevalliers du Tastevins.

7 october. Vijf vrijzinnige groeperingen op de N.W. Veluwe,
Kampen en Oost-Flevoland vormen een Stichting.

- Fides Quaerit Intellectum viert zijn 103e dies natalis.
12 october. Zwolse H.T.S.-ers ontvoeren 4 kIokjes uit de

Nieuwe Toren.
15 october. De Zwolse H.T.S.-ers brengen de 4 gestolen klok

jes terug en worden door het Kamper gemeentebestuur
officieel ontvangen.

17 october. B. en W. van Kampen bieden de Raad een (slui
tende) begroting aan.

20 october. Ds. G. Visee discussieert over "Overheid en Gods
Woord" in het kader van de tegenstellingen tussen het
G.P.V. en het Comite van Ger. kiezers,

26 october. De nieuwe Kamper Almanak verschijnt.
- Onder auspicien van het Nut en het Carillon brengt de
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Nieuwe Comedie Diirrematts blijspel "Romulus de Grote"
ten tonele.

24-29 october. Werkweek van het Gem. Lyceum in het
Maarten Maartenshuis te Doorn.

28 october. Viering van Wereldspaardag.
31 october. Politiek debat over het A.R.-programma in de

Stadsherberg.
3 november. Anton Fasel publiceert een boeiend boek over
het middeleeuwse Kampen "De bastaard van Kampen".

5 november. De wijnmagnuat Ch. Heidsieck bezoekt Kampen
18 november. Drs. H. G. Leih spreekt voor het Klassiek Ver

bond over het onderwerp "Klein-Azie als voer voor Ar
chaeologen".

21 november. Het Kamper Sportpark bestaat 25 jaar.
24 november. De Raad aanvaardt het bestemmingsplan

.Jioogbouw Wortmanstraat" en een betere subsidie-regeling
voor de Openbare Leeszaal.

25 november. Ds. J. Douma promoveert op een proefschrift,
getiteld "Algemene Genade" aan de Theologische Hoge
school (Broederweg),

26 november. Traditionele aankomst van St.-Nicolaas te
Kampen.

28 november. Onder de auspicien van het Nut en het Carillon
geeft Gerard Hengeveldeen concert in de Stadsgehoorzaal.

6 december. De heer J. H. Wachterveld 40 jaar in dienst van
slager R. Westerhof.
Prof. Dr. A. D. R. Polman draagt het rectoraat van de
Theologische Hogeschool Oudestraat over aan Prof. Dr.
J. L. Koole.

13 december. B. en W. van Kampen blijven op het standpunt
staan dat bij Kampen twee nieuwe bruggen over de IJssel
moeten komen.

15 december. In de ruilverkaveling "Kamper eiland c.a."
wordt de laatste stap, de acte van toebedeling, gedaan.

- De heel' A. H. Scheer, secretaris van de Stichting "De Pa
rochiele Scholen van Kampen" pauselijk onderscheiden.

17 december. De Kamper amateurvereniging "DeKat" brengt
in de Stadsgehoorzaal Jay Tobias' "Mag ik mij even voor
stellen", ten tonele.
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- Ret deel II van de Archieven van Kampen verschijnt. De
heer A. Fasel protesteert tegen het feit dat zijn naam niet
op de titelpagina voorkomt.

21 december. De Sportvereniging "DOS" bestaat 40 jaar.
- De Raad begint met de behandeling van de Algemene Be

schouwingen over de Gemeentebegroting.
- Ditvoering van het Hervorrnd Kerkkoor onder leiding van

Willem R. Zwart in de Bovenkerk.
26 december. Ret Chr. Mannenkoor "Door eendracht verbon

den" zingt in de Bovenkerk.
29 december. Kampen kiest voor een schoolraad.
31 december. Kampen heeft 28930 inwoners. In 1966 was de

groei van de bevolking gering. Nog steeds heeft de gemeen
te een vertrekoverschot.

1967
1 januari. Tijdens de jaarwisseling is het opnieuw in onze

stad rumoerig, vooral opstootjes in de buurt van de Plan
tage.

2 januari. De heer Fr. van der Werdt krijgt een pauselijke
onderscheiding.

3 januari. De heer en mevrouw G. Bos-Spijkerboer 50 jaar
getrouwd.

6 januari. De heer P. C. Grobbee 50 jaar in dienst van de
uitgeversmij Kok.

12 januari. Fred Kaps treedt op voor het Nut en het Carillon.
13 januari. Grote avond van het Kamper Lyceum in de Stads

herberg. Onder leiding van Dr. Kolman wordt "Ret spook
van Cambrooke Castle" opgevoerd.

14 januari. De Kamper Rederijkers voeren in de Stadsgehoor
zaal de thriller "Ret huis op de rots" van George Batman
op.

16 januari. De P.v.d.A.-karavaan bezoekt Kampen. Prof. Dr.
Vondeling spreekt in de studentensocieteit van de Celle
broederspoort,

- De heer R. J. L. Vonhoff spreekt voor de Kamper afdeling
van de V.V.D.

17 januari. Jaarvergadering van de Kamper afdeling van de
C.R.D. in "Gedenk het Woord".
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- De Kamper afdeling van de "Stem des Volks" bestaat 50
jaar.

- De heer G. Pap 40 jaar in dienst bij de Berkfabrieken.
23 januari. Dr. P. Pel heit de eerste paal voor het nieuwe

Calvijnlyceum in de grond.
- Feestavond van de Deltaruiters in de Stadsgehoorzaal.
24 januari. Te Zwolle overlijdt de heer L. Brouwer, oud

schoolhoofd te Kampen.
- De heer B. J. van Dijk 40 jaar in dienst van de Berk

fabrieken.
25 januari. De Chr. Muziekvereniging "Euphonia" uit Wilsum

geeft een concert in de Ger. Kerk te Wilsum.
26 januari. In de aula van de Theologische Hogeschool (Ou

destraat) wordt een politieke teach-in gehouden.
- De heer J. Veenhof promoveert magna cum laude aan de

Georg August Universitat te G6ttingen.
30 januari. De heer B. Roolvink spreekt voor de A.R.-kies

vereniging, afd. Kampen.
2 februari. De personeelsvereniging van de Engelenberg
stichting organiseert een feestavond.

6 februari. De heer J. v. d. Jagt spreekt voor het Ger. Poli
tiek Verbond, afd. Kampen.

- Jaarvergadering van de Nederl. Huisvrouwenvereniging,
afd. Kampen.

7 februari. Moeilijkheden bij KH.C. Het voltallige bestuur
treedt af.

- Ds. van Prooyen spreekt voor de S.G.P. afd. Kampen.
9 februari. De heer J. F. Mellema spreekt voor de Kamper
afdeling van de C.H.U.

10 februari. De leider van de Boerenpartij, de heer H. Koe
koek, spreekt te Kampen.

13 februari. Jaarl. uitvoering van R.K "DOS" in de Stads
gehoorzaal.

15 februari, Geen grote verschuivingen in onze stad na de
landelijke verkiezingen, D. '66 krijgt in onze gemeente 311
stemmen, De schooljeugd blijkt sterk voor D. '66 geporteert
te zijn.

16 februari. De heer H. H. Drenth, voorzitter van de R.K
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metaalbewerkersbond, afdeling Kampen, pauselijk onder
scheiden,

22 februari. J aarvergadering van de Koninkl. Mij voor Tuin
bouw en Plantkunde, afd. Kampen. Dr. Woudstra vertoont
een natuurfilm van 't Zalker bos,

23 februari. Theo Olof, Herman Krebbers en Daniele Dechen
ne geven, onder auspicien van het Nut en het Carillon, een
concert in de Stadsgehoorzaal.

24 februari. Uitvoering van de Gymnastiekver. "Thor" in de
Stadsgehoorzaal.

27 februari. De heer G. v. d. Enk, gemeentesecretaris van
Kampen, gaat met pensioen.

28 februari. Jeugduitvoering van de IJsselmuider Gymnas
tiekver. in de Stadsgehoorzaal.
De heer en mevr. P. Spans-Pothoven nemen afscheid als
huismeester en huismeesteres van de Ver. Gast- en Prove
niershuizen.

2 maart. Beediging van de nieuwe gemeentesecretaris Mr.
H. van den Berg.

4 maart. Damkampioenschappen in de Stadsgehoorzaal.
6 maart. De nieuwe manege van de heer E. de Ruiter aan
de Beltweg wordt in gebruik genomen.

7 maart. Uitvoering van de Chr. Gymnastiekver. "Voor
waarts" in de Stadsgehoorzaal.

9 maart. Op 61-jarige leeftijd overlijdt te Kampen de be
kende arts J. v. d. Berg.

10 maart. Jaarlijkse uitvoering van .de Gymnastiekafdeling
van de Sportvereniging "DOS" in de Stadsgehoorzaal.
De heer J. B. Keuter treedt af als voorzitter van de Kamper
V.V.V.

13 maart. Het Nieuw Kamper Dagblad organiseert een anti
slip les in de Stadsgehoorzaal.

14 maart. De damesvereniging "Febe" bestaat 40 jaar.
Begrafenis van de heer H. Gierveld, een der oudste leden
van Het Stedelijk.

15 maart. Pater J. Mensink, missionaris in Brazilie, spreekt
voor de R.K. Jeugdvereniging te IJsselmuiden.
Mej. Velselboer uit Steenwijkerwold spreekt over "De we
reld van de kleuter" voor de ouders van de Christinaschool,
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16 maart. Eerste uitvoering van de Chr. Gymnastiekver
"Wilhelmina" in de Stadsgehoorzaal.
Prof. J. Kamphuis draagt het rectoraat van de Theologische
Hogeschool (Broederweg) over aan Prof. C. Veenhof.

17 maart. De heer A. Lieuwen met ingang van 1 april tot
burgemeester van Genemuiden benoemd.
Onze oud-stadgenoot, de dichteres Ida Gerhardt, krijgt de
Marianne Philipsprijs.

18 maart. De heer H. J. C. van Apeldoorn, voorman-zetter bij
drukkerij Zalsman, gaat na 52 jaar aan dit bedrijf ver
bonden te zijn, geweest, met pensioen.

22 maart. Ledenvergadering van de Kamper Oranjevereni
ging in de Stadsgehoorzaal.

23 maart. De heer H. Evink neemt afscheid als dirigent van
de Chr. Muziekver. "Irene" te IJsselmuiden.
Dr. H. M. Mulder volgt Dr. J. Bosch als rector van het
Calvijnlyceum op.
Het College van B. en W. stelt de raad voor geen commissie
te benoemen, die een onderzoek zou moeten instellen naar
de gegrondheid van de klacht van de heer A. FaseL De
raad verenigt zich met dit voorstel.

25 maart. De twaalfde Ronde van Kampen wordt door G.
Zantingh uit Aalsmeer gewonnen.

30 maart. De heer G. Bos, bekend boekhandelaar te Kampen,
80 jaar.

31 maart. Uitvoering van "Immanuel" in de Bovenkerk.
1 april. De heer B. Vierbergen doet de bekende drukkerij
fa. Ph. Zalsman over aan de heer H. Verlind. De 110 jaar
bestaande boekhandel wordt opgeheven.

3 april. Concert van de Chr. Kamper Harmonie A.M.D.G.
onder leiding van A. Hoekman.

5 april. Het Hervormd Wijlrkoor en het Hervormd Jeugd
koor geven een concert in de Bovenkerk.
Het Overijssels Philharmoniseh Orkest geeft onder leiding
van Jan Brussen een concert in de Stadsgehoorzaal.

7 april. Uitvoering van de IJsselmuider gymnastiekvereni
ging in de Stadsgehoorzaal.

8 april. Heropening van de Kamper tennisbanen. Het hij
behorende gebouwtje is door de leden zelf grotendeels ver
nieuwd.
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- De Ned. RK. bouwvakarbeidersbond, afd. Kampen, bestaat
50 jaar. De voorzitter, de heel' D. Karel, krijgt een pause
lijke onderscheiding.

10 april. Onder de auspicien van het Nut en het Carillon
voert Toneelgroep Theater "Trommelen in de Nacht" van
Bertold Brecht op

11 april. De heel' R. Schafstad 40 jaar in dienst bij de Firma
Kanis & Gunnink.
De heel' Drs. A. Bos met ingang van 1 augustus tot conrector
van het Joh. Calvijnlyceum benoemd.
Een aantal leerlingen van de Martin Lutherschiile te Rims
bach (DId.) te gast bij leerlingen van het Joh. Calvijn
lyceum.

12 april. Ret Ger. gemengd zangkoor "Jubilate Deo" zingt in
de Bovenkerk.
Dr. D. P. Erdbrink spreekt voor de Kamper afd. van de
Nederl. Geol.ver. over het onderwerp "De voorouders van
de mens".

13 april. Ret Kamper gemeentebestuur ontvangt 33 inge
nieurs uit de ontwikkelingslanden.

17 april. Piano-recital van Klaas Mulder in de Stadsgehoor
zaal.

18 april. Turnavond, georganiseerd door de C.K.S.V. in de
Stadsgehoorzaal.

19 april. De heel' R. Pijlman neemt afscheid als directeur van
de Muziekschool.

21 april. De ChI'. Woningstichting "Patrimonium's Bouwlust"
ontbonden.

22 april. De rijwielfabriek v.h. N.V. Juncker verlaat Kampen.
Studiedag van de Studiekring "Kerkbouw en Eredienst" van
de Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting te Kampen.

24 april. De Kamper Jagersvereniging verzet zich tegen de
voorgestelde jach tpachtcontracten.

26 april. De heel' R. Algra houdt voor het Kamper dispuut
"Demosthenes" een causerie over zijn boek "Ret wonder
van de 1ge eeuw".
De heel' K. Westerink, gemeenteontvanger van Kampen,
gaat met pensioen.

27 april. Spontane feestvreugde te Kampen bij de geboorte
van prins Willem-Alexander.
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28 april. TentoonsteIling van werken van moderne kunste
naars in de Theologische Hogeschool (Oudestraat).

1 mei. Nog uitbundiger dan andere jaren viert Kampen de
verjaardag van R. M. de Koningin.

2 mei. De heren O. Kwakkel en G. J. van Dijk, resp. 50 en 40
jaar in dienst van de Berkfabrieken.

6 mei. Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan geeft de
Kamper afdeIing van "De Stem des Volks" een jubileum
koorfestival in de Stadsgehoorzaal.

10 mei. De generale synode te Amersfoort heeft bezwaren
tegen Prof. C. Veenhof, hoofdredacteur van het weekblad
"Opbouw".

11 mei. Jaarl. Rogeschooldag van de Geref. Kerk te Kampen.
:12mei. De heer G. J. Born neemt het initiatief de kinderen

die het zwembad bezoeken een veilige oversteekplaats op de
Friese weg te bezorgen.

- Opening van het Nieuwe "Rotel-garni" van de fam. van
Dijk aan de IJsselkade.

17 mei. Ret "Ranzekof" nu clubgebouw van de Kamper Zeil
vereniging Z.C. '37.

20 mei. Dankzij het initiatief van de heer G. J. Born zal, met
behulp van giften van particulieren, een tunnel onder de
Friese weg worden gebouwd.

23 mei. Henk Krijger exposeert voor het eerst na 15 jaar in
de Koornmarktpoort te Kampen.

25 mei. Opening van de nieuwe Prins Willem-Alexander
school te IJsselmuiden.

- Uit de gehouden raadsvergadering blijkt, dat de financiele
positie van Kampen zeer precair is.
De heer C. van Dalen benoemd tot directeur van de Kamper
Muziekschool,

27 mei. "Ret Stedelijk" bestaat 125 jaar.
1 juni. Te Amsterdam wordt het feit herdacht, dat 150 jaar
geleden de eerste Nutsspaarbank in ons land werd opge
richt. Directie en bestuur van de Kamper Nutsspaarbank,
een der oudste in ons land, waren hier ook tegenwoordig.
In het kader van het 125-jarig bestaan van "Ret Stedelijk"
geeft de Joan Willem Frisokapel uit Assen te Kampen een
concert.
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2 juni. Zaalconcert van "Het Stedelijk" in de Stadsgehoor
zaal. De heer H. Struik koninklijk onderscheiden.

3 juni. "Het Stedelijk" sluit zijn 125-jarig jubileum af met
een monsterreveil en vendelzwaaien door het Brabantse
"Gilde van St.-Jan".

6 juni. Fusie tussen de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te
Kampen en de R.K. Bibliotheek hier ter stede.

8 juni. Oprichting van een verkeersinstituut te Kampen.
Studenten van de Theologische Hogeschool (Oudestraat)
demonstreren en collecteren voor Israel.

12 juni. Aanvang van de Kamper Avond-vierdaagse.
13 juni Opening van een expositie van kunstwerken, vervaar

digd door Amsterdamse kunstenaars in de Koornmarkt
poort,
De heren G. Juffer, J. van der Weerd en E. J. Witman
40 jaar in dienst van de Berkfabrieken.

16 juni. De heer S. van Marion, leraar aan de 'I'echnische
school, 40 jaar bij het onderwijs.
Dertien Kampenaren bouwen in hun vrije tijd een woning.

17 juni. De heer E. Reyne en mej. J. Reumer tenniskam
pioenen van Kampen.

20 juni. Werktijdverkorting voor 250 werknemers bij Berk.
AIle eindexamen-candidaten der drie afdelingen van het
Gem. Lyceum slagen voor hun eindexamen. .

21 juni. Uit het jaarverslag blijkt dat "Onze Werkplaats" met
f'inanciele moeilijkheden te kampen heeft.

Dr. C. P. van Leersum neemt afscheid als schoolarts en
wordt opgevolgd door de arts C. Bieshaar.

23 juni. Het Hope College Chapel Choir geeft een concert in
de Stadsgehoorzaal.

26 juni. Burgemeester Berghuis opent de verkeerstunnel on
der de Friese w:eg.Hulde aan de heer Born.

Ondanks nieuwe verkiezingen, in verband met de opheffing
van de gemeente Zwollerkerspel, geen wijzigingen in de
samenstelling van de raad van IJ sselmuiden.
De Zuiderzeestraatweg tot Nijkerk doorgetrokken.

350 Kamper bejaarden maken hun jaarl. autotocht.
29 juni. Promotie-bijeenkomst van het Gem. Lyceum in de
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Stadsgehoorzaal. De nieuwe rector, W. van Koldam, karak
teriseert het gem. Lyceum als een "algemene ontmoetings
school".
Mevr. P. de Krijger-Brouwer bedankt als raadslid en wordt
opgevolgd door de heer Ir B. Poppens.
De gemeente neemt het Kamper Sportpark over. De Zon
dagsclausule is van de baan.
Interessant debat in de raad over de brief van de fractie
Ger. Kiezers inzake het financiele beleid van B. en W.
Oost-F'levoland 10 jaar droog.

30 juni. Afscheid van Dr. J. Bosch als rector van het Joh.
Calvijnlyceum in de Stadsgehoorzaal.
Promotiebijeenkomst van het Joh. Calvijnlyceum.

2 juli: Hans Brouwers wint een tennistoernooi te Deventer.
12 juli, Opening van de tentoonsteUing van werken van de

kunstenaar Paul Citroen in de Koornmarktpoort.
17 julio Uit de krant blijkt, dat de 15-jarige IJsselmuidenaar

Wim Korenberg een Fransman tijdens zijn vacantie voor
de verdrinkingsdood heeft behoed.

2 augustus. De heren K. Meuleman en A. Akse gekozen als
wethouders van IJsselmuiden.

4 augustus. De Chr, Muziekvereniging "Euphonia" te Wil
sum bestaat 50 jaar.

5 augustus. Ds. Meesters neemt afscheid van zijn gemeente
wegens vertrek naar Medemblik.

9 augustus. Een stroomstoring van 2 uur veroorzaakt tien
duizenden guldens schade in Kampen.

12 augustus. Reinier Krediet van D.O.S. wordt Nederlands
kampioen hink-stap-sprong op de Nenyto Sintelbaan te
Rotterdam, met een sprong van 14.52 m.

14 augustus. Kardinaal B. Alferink gast op het feest ,,100 jaar
Smale", dat deels te Kampen, deeIs op de boerderij van de
familie Smale werd gevierd.

16 augustus. Drama bij de Zwolse Hoek. Het motorschip
"Liberty" zinkt, waarbij een kind verdrinkt.

19 augustus. Opening van de jaarlijkse expositie van "De
Varfdeuze".

29 augustus. Ds. G. Heijerman neemt afscheid van de Geref.
Kerk te Kampen in de Westerkerk.
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De boerderij van de heer H. Netjes op het Kampereiland
brandt uit.

30 augustus. Ds. W. D. Jonker, predikant te Johannesburg,
benoemd tot hoogleraar aan de Theol. Hogeschool (Oude
straat).
Ds. G. Brinkman neemt een beroep naar 't Harde aan.

5 september. Het echtpaar A. Landman te IJsselmuiden 60
jaar getrouwd.
Rijkswaterstaat wil een nieuw verkeersonderzoek bij onze
brug houden. De bouw van een tweede IJsselbrug zal hier
door wel weer vertraagd worden.

11 september. Zeventien oud-Hoofd-cursisten van de lichting
1912-'13 houden te Kampen een reiinie.
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