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10 september. De kranten bespreken uitvoerig het verschenen
structuurplan.
In dit bestek is het natuurlijk onmogelijk op de details in te gaan.
Wei zullen we ons er op in moeten stellen, dat Kampen in 1980
hoogstens 33000 inwoners zal hebben.

17 september. Door een inbraak is juwelier M. Kale f.5000.- aan
sieraden en juwelen kwijt.

19 september. Katholieken en Protestanten openen samen de Vre
desweek.

20 september. Nakaarten over de Kamper Ui(t) dagen. De winke
liers oordelen over het algemeen gunstig over de resultaten, maar
de onkosten waren weI groot. De heren Van Zuylen en Bolwerk
werd bezworen hun functies niet neer te leggen, zoals zij al
hadden besloren te doen.
Het bestek voor de verbetering van het dijkvak de Zande-Kampen
is gereed.

21 september. Het echtpaar W. van Heerde en J. van Heerde
Boerman, Noordweg, is 60 jaar getrouwd.

25 september. Wethouder W.H. Dalsem opent in de Koommarkt
poort de jaarlijkse expositie van "De Varfdeuze". Hoofdzakelijk
werk van oude getrouwen, zoals Stivarius, J.H. Kok, Brokkel
kamp, Paulien Boele enz. En natuurlijk ook van Kees Kieft.

27 september. Onstuimige ovaties voor de gitarist Alirio Diaz, solist
tijdens het concert van het Overijssels Philharmonisch Orkest in
de Gehoorzaal.

2·8 september. De wijn- en likeurstokerij van Siebrand be staat 50
jaar. In die jaren uitgegroeid tot een nationaal bedrijf. Weer werd
een nieuwe productiehal in gebruik genomen.
Belgische verzetstrijders brachten een posthume hulde aan wijlen
J .W. Siebrand voor zijn illegaal werk in de oorlog.

29 september. In de regentenkamer van de Gast- en Provcniershui
zen wordt de acte gepasseerd, die aan de Stichting Bejaardenzorg
Kampen rech tspersoonlijkheid geeft.
Ruim 12000 personen bezo eken weer de Hogeschooldag van de
Broederweg. Een jaarlijks weerkerend fenomeen, dat zijn weerga
in ons land niet heeft, Predicaties natuurlijk aan de lopende band,
die meestal als "Leitmotiv" hadden: de vervlakking in onze tijd.
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30 september. Kampen heeft een vierde wethouder! De Raad
benoemde Mr. H.A.H. Reinders als dusdanig met 18 tegen 2
stemm en. De strijdbijl tussen hem en wethouder Horchner zal nu
wei begraven worden. Een elegante oplossing.

2 october. Willeke Alberti en Jeroen Krabbe voeren in de Stads
gehoorzaal het blijspel "Twee op de Wip" op. Voor de beide
acteurs werd het een sof, de beJangstelling was uiterst gering.

7 october. In Den Haag worden Kamper belangen verdedigd. De
gerrieentebesturen van Zwolle en Kampen zijn op bezoek bij de
minister van Economische Zaken om o.m. te praten over de
opschorting van de investeringspremie-regeling, de beperking van
de infrastructuursubsidie en de vestiging van Rijksdienstcn in
be ide steden. De minister blcek begrip te hebb en voor de wensen
van beide steden. Het is maar de vraag, of de minister van
Financicn dat ook heeft.

8 october. Bij de uitgeverij Kok is een dichtbundel van onze
oud-stadsgenoot Wim Rademaker verschenen. Talentvol werk.
Jammer dat talentvolle kunstenaars Kampen altijd zo vroeg
verla ten.

In het Kamper Raadhuis neernt de heer M.H. Malcorps afscheid
als dijkgraaf van he t waterschap Ijsseldelta. Wie zal zijn opvolger
zijn?

12 october. De Theologische Hogeschool (Oudestraat) blijft Kam
pen trouw volgens besluit van de Generale synode.

Nog een Kampenaar die op het gebied van de kunst naam begint
te maken; de Kamper graficus Johan EkkeJ ziet zijn ontwerp voor
de kinderpostzegels aangenomen.

14 october. Het kan verkeren ... ! In het voormalige rusthuis van
de Nederlands Hervormde Gemeente aan de 3e Ebbingestraat zal
de eerste baby worden geboren. Maar het leeggekomen rusthuis
werd ook verhuurd aan de Theologische Hogeschool, die er
studenten in onderbracht. En student en trouwen tegenwoordig
vroeg.
Onder auspicien van Nut en Carillon treed in de Stadsgehoorzaal
de dansgroep "Fiesta Gitana" op. Een lust voor de ogen.

16 october. Slecht nieuws voor Kampen: de minister van Econo
mische Zaken wil Zwolle en Kampen niet meer als ontwik kelings
kern en aanmerken. Minister Roolvink zag enkele maanden
geleden nog geen en kele reden, waarom dit zou gebeuren. Maar ja,
toen stonden de verkiezingen ook voor de deur!

19 october. Rients Gratama bezorgt de leden van de ontspannings
vereniging van de N.O.P. een kostelijke avond.
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20 october. Kampen heeft weer een sluitende begroting. Tenminste
als de Raad binnenkort de nieuwe gastarieven aanvaardt. Dat
zullen we er voor over moeten hebben, anders komen we onder
de plak van Gedeputeerde Staten.
Maar ondanks deze sluitende begroting, ziet de toekomst er niet
rooskleurig uit. De opschorting van de investerings-premieregeling
kom t voor Kampen wei op een zeer ongelegen ogenblik. Sedert
het jaar 1959 steeg de industriele personeelsbezetting in Kampen
en IJsselmuiden slechts met 302 personen. Voornaamste oorzaak:
in de niet-gepremiccrde bedrijven nam de werkgelegenheid sterk
af.
Verder staat in de nota te lezen, dat Den Haag in 1972 zal
beslissen of het Almere College een nieuw gebouw krijgt. Het is te
hopen, de school komt nu al lokalen te kort.

Onze nieuwe archivaris gaat andere wegen bewandelen dan zijn
voorganger. Het gerncente-archief gaat royaler open en het
museum De Broederpoort zal beter door de Kampenaren bezocht
moeten worden. Misschien mag de Poort nog wei eens op Zondag
open!

De Commissie, die zich bezig houdt met de eventuele realisering
van een tweede stadsbrug, is haar taak begonnen. Gelukkig, dat
voor een dergelijke Commissie nog moedige en optimistische
lieden te vinden zijn.

20 october. Dit was voor de Nutsspaarbank wei een zeer bijzondere
dag! De opening van het nieuwe gebouw! Nadat de voorzitter
van het bestuur, Drs D. Frielink aile aanwezigen hartelijk welkom
had geheten, hield burgemeester van Tuinen de openingsrede.
Calvijn werd daarin niet vergeten, immers het zijn vooral zijn
aanhangers geweest die, dank zij hun spaarzaamheid en degelijk
heid, de bank in Kampen groot hebben gemaakt. En gelukkig zijn
cr in Kampen nog steeds veel van dergelijke spaarzame lieden.
Ook het Walkate-archief gaf acte de presence. In een der boven
zalen had de beheerder een kostelijke tentoonstelling ingericht en
velen verdrongen zich om de uitgestalde oude prenten, tekeningen
en kaarten van Kampen. Veel belangstelling trokken ook de
albums met ansichten en foto's uit vroegere tijden. Een rijke
verzameling, die nog steeds groeit.

21 october. De Theologische Hogeschool (Oudestraat) neemt ook
de voormalige Koornmarktkazerne in gebruik. Binnen de muren
van dit gebouw zal nu heel wat gekuister taal klinken dan vroeger.

22 october. Geen woorden maar daden! De Kamper Aktiegroep
"Prut" haalt 250 Kg. prut uit de Burge!. En dat is nog maar een
begin van deze "prut"aktie.
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25 october. Zanguitvoering van Jubilate Deo, onder leiding van
Roel Kaper. De krant sprak van een "onstuimig, wervelend en
muzikaal zangfeest".

26 october. Op vragen van Kamerleden, antwoordt minister Geertse
rna er van overtuigd te zijn, dat in Kampen geen discriminatie bij
het onderwijs plaats vindt. Genoeg dus over de destijds wat
ongelukkige uitlatingen van wethouder Horchner. Kamerleden
kunnen aan de minister belangrijker vragen over Kampen stellen,
bijvoorbeeld over de opschorting van de investeringspremierege
ling en de gevolgen daarvan voor deze stad.

28 october. Een bewogen raadsvergadering! Tijdens de zitting
loopt een der leden boos weg! Wat was het geval? B. en W.
hadden een crediet aangevraagd voor de aanschaf van een zout
strooi- en een sleuvengraafmachine. Maar de heer Bastiaan van
D.'66 meende zeker te weten, dat beide nuttige instrumenten al
be steld en afgeleverd waren. Hij had ze met eigen ogen gezien. En
dat yond hij geen stijl! Eerst toestemming van de Raad krijgen,
dan pas kopen! En niet omgekeerd. En weg was hij, toen het
antwoord van de wethouder hem weinig bevredigde. Gelukkig
maar voor een minuut of twintig. Toen was ook de directeur van
de Nutsbedrijven aangesneld om te getuigen, dat hier een misver
stand in het spel moest zijn. Maar de twijfel bleef knagen, niet
aIleen bij de heer Bastiaan. Tenslotte zegde B. en W. een
onderzoek toe, waarna de gemoederen voorlopig wat bedaarden.
In principe was niemand natuurlijk tegen de aanschaf van beide
machines.

29 october. ,Wethouder Horchner opent de Protestant-Christelijke
kleuterschool "De Wielewaal" aan de Lamoraal van Egmond
straat.
Ter gelegenheid van Wereldspaardag (voor de Nutsspaarbank op
nieuw een groot financieel succes) verschijnt weer de Kamper AI
manak die velen het vorig jaar maar node misten. Vooral de Kam
per Kroniek "nieuwe stijl" werd door de pers gecommentarieerd
en ook wei een beetje bekritiseerd. Tot grote vreugde van de
redacteur: de rubriek werd ditmaal blijkbaar goed gelezen.

30 october. Contactdag van de afdeling Overijssel van deBond van
Militaire Oorlogsslachtoffers in Kampen. Burgemeester van
Tuinen kon natuurlijk niet nalaten ook nu Kampen aan te prijzen,
terwijl kolonel b.d. Van Velzen (eveneens niet voor de eerste
keer) het regeringsbeleid t.o.v. de oorlogsslachtoffers hekelde.
Waarschijnlijk ging de wens van de burgemeester "moge Kampen
en de nassi U goed smaken." wei in vervulling. <

1 november. Weer een wethouder op het representatieve pad: de
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heer Fien opent de eerste van een serie zogenaamde Kinsal
premiewoningen in de nieuwbouwwijk Cellesbroek.
De oudervereniging van hetAlmere College hield haar jaarvergade
ring. De heer Fehrmann vertelde aan de hand van dia's het een en
ander over de Kamper geschiedenis. Hij kan het maar niet laten!
De rector liet zien hoe het oude gebouw was opgeknapt en brak
de staf over het terugbrengen van het aantal wekelijkse Iesure n
van 32 naar 30. Dat het Almere College ook buitenschoolse
activiteiten stimuleerde, bleek uit enhoesiaste verhalen over
schoolreisjes naar Londen en Parijs en geslaagde werkweken voor
de eindexamenklassen.
Op diezelfde dag werd in de Hanzeschool de teke nler aar A.
Brouwer in het zonnetje gezet, omdat hij 25 jaar aan deze school
had les gegeven.
De Kamper ondernemersvereniging delibereerde over de vraag of
van onze Oudestraat ook een winkelpromenade a la de Diezer
straat in Zwolle gemaakt rnoest worden. De meerderheid wilde
niet dit Zwolse voorbeeld volgen, maar wei, evenals in Zwolle het
geval is, de verplichte winkelsluiting naar de maandagmorgen
verplaatsen. Niet om de mooie ogen van onze zusterstad, maar
juist om de klanten te weerhouden, daar dinsdags inkopen te
doen.
Ten slotte zij nog vermeld, dat Huize "Burghout", eens de
residentie van de "koffie"-Gunninks, nu het bolwerk is geworden
van de Koninklijke Marechaussee,

6 november. De hengelaarsvereniging "Ons Vermaak" bestaat 50
jaar. Ais enige nog in leven zijnde mede-oprichter, wordt de heer
R. Bos gehuldigd.

9 november De heer Bastiaan blijkt zich op 28 october niet geheel
ten onrechte boos te hebben gemaakt. B. en W. geven toe, dat de
sleuvengraver door een reeks van misverstanden zonder toestem
ming van de Raad reeds was besteld en afgeleverd. Maar met de
zoutstrooier had hij het lek ker mis: de heer Bastiaan had de reeds
lang in gebruik zijnde machine voor een nieuw exemplaar aange
zien. Gelijk spel dus en beide partijen hadden daarmee tevreden
kunnen zijn. Maar dit muisje zou nog een langer staartje hebben.

11 november. Kampen is toch niet zo'n rustig en degelijk stadje als
het wel lijkt. En dat weet de politie gelukkig heel goed. Deze
yond in een nacht tijdens huiszoekingen op een vijftal plaatsen
bajorietten, stiletto's en 50 mitrailleurpatronen. En in de voor
malige discobar "The Middle" 115 fototoestellen, in Rotterdam
ontvreemd. En dan spreken we nog niet eens over een reeks van
inbraken in Kampen en I]sselmuiden.
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12 november. Na zoveel boosheid, vermelding van iets goeds. In
Ijsselmuiden wordt "De Terp" in gebruik genomen, het vierde
tehuis voor geestelijk gehandicapten. En daarbij lieten velen zich
van hun bestc zijde kennen. Tal van kerkgenootschappen en
particulieren werkten mee tot de totstandkoming van dit tehuis
voor mensen die zozeer onze hulp nodig hebben.
Voor een be tere samenleving zetten zich ook de wijkraden van de
Hanzewijk en Brunnepe in, want hun doel is er op gericht het
leefklimaat in deze stadsdelen te verbeteren.

15 november. Op 77-jarige leeftijd overlijdt te Kampen de heer
C.H.L. Lijs, mede-oprichter van d~ firma Lijs en Bosch. En wie
vroeger Lijs en Bosch zei, dacht aan steenkolen en olie. De
overledene was een zakenman van formaat die o.m. een warme
belangstelling had voor de Technische school.

18 november. Onrust in het woonwagenkamp bij Kampen. De
bewoners moesten naar het regionale woonwagenkamp bij Zwol
le. Voor dergelijke schilderachtige figuren is helaas in onze
moderne maatschappij nauwelijks meer plaats.

20 november. Burgemeester en Wethouders do en een dringend
beroep op de minister van Ruimtelijke Ordening om ook aan de
steden Zwolle en Kampen te deriken bij het spreidingsbeleid van
de Rijksdiensten. Aileen door het vertrek van de Rijksdienst van
de ljsselmeerpolders verloor Kampen 200 zeer gewaardeerde
inwoners. Is het zo onbillijk om daarvoor compensatie te vragen?

22 november. De heer Plaisier, sprekend voor de metaalbond van
het N.V.V., meent dat de Kamper ondernemingsraden nog veel te
weinig inspraak in de bedrijven hebben.
Een gedeelte van de vrijgekomen Vloeddijkkazerne zal verhuurd
worden aan de Stichting Vorming Bedrijfsjeugd voor Zwolle en
Omstreken. Oorspronkelijk was dit gebouw ook bedoeld om
jonge mensen te herbergen: het werd namelijk als wee shu is
gebouwd.

23 november. Onze molen "d'Olde Zwerver " of beter "de molen
van Reijnders" is in verval. En we hebben hem in 1952 niet met
zoveel kosten en moeite verplaatst om hem uiteindelijk toch te
laten verpieteren. B. en W. denken niet aileen aan restauratie,
maar ook aan de mogelijkheid de wieken weer te laten draaien.

25 november. De nieuwe gas-tarieven worden, zoals te verwachten
was, door de Raad goedgekeurd. Maar de heer Brink zorgde voor
een verrassing : uit de meeropbrengst wil hij f.l00.000,- reser
veren voor een te bouwen sporthal. Wel zag wethouder Reinders
aanvankelijk geen verb and tussen gas-tarieven en een sporthal,
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maar de Raad nam het sympathieke voorstel van de heer Brink
aan.
De "eerste steen" voor onze sporthal is dus ge!egd. Laten we
hopen niet al te lang te moe ten wachten op de tot standkoming
van een dergelijk gebouw. Geen zwembaddrama a.u.b.!
Tijdens deze ze!fde raadszitting kwam nogmaals de sleuvengraaf
machine op de propp en. Verscheidene raadsleden wilden meer
licht in deze duistere geschiedenis. Wethouder Reinders hield vol
niet te weten wie het ding had besteld, wie dan wel bleef een
mysterie, dus voor het verstand niet geheel toegankelijk.

"Farce Majeure" kende deze kwestie blijkbaar niet, toen ze op de
Nieuwe Markt het Kamper publiek amuseerde, anders hadden de
heren van de N.C.R.V. er vast we! op ingehaakt. Maar ze
vermaakten het publiek, waaronder veel spijbelende school
kinderen, we! met andere Kamper perikelen.

26 november. De nieuwste uitbreiding van de Lagere Technische
school wordt in gebruik genomen. Vee! blije gezichten, waaronder
die van oud-burgerneester Oldenhof. En ze!fs een vrolijk gezicht
van de directeur van het aannemersbedrijf, dat f.500.000,
toelegde op deze nieuwbouw.

29 november. J aarlijkse intocht van St.Nicolaas. Een goede dag
voor de burgemeester die geprezen werd voor hetgeen hij voor
Kampen had gedaan. Hij kreeg ook nog klapzoenen van de twee
zwarte Pie ten met verdachte vrouwelijke vormen.

4 december. De aktiegroep "Prut" opnieuw in aktie: Verkoop van
fosfaatloze wasmidde!en op de Plantage. Gratis reclame o.a. voor
de Klokfabrieken.
in de Buitenwacht en de Hanzestad de gebruike!ijke jaarIijkse
tentoonsteIIingen van kanar ies, konijnen, kippen, hanen enz. Tres
etormes de se trouver ensemble.

Ter gelegenheid van de 117 e Dies natalis houdt prof. dr. J. Plomp
een herdenkingsrede in de aula van de Theologische Hogeschool
(Oudestraat). De spreker bleek nogal huiverig te staan tegenover
Overheidsuitkeringen aan de Kerken.
En in de Theologische Hogeschool (Broederweg) droeg prof. dr.
C. Trimp het rectoraat over aan prof. dr. J. Bouma.

14 december. Twee oude rivalen kornen nader tot elkaar: de
Kamper en de Brunneper Oranjeverenigingen zuIlen gezamenlijk
in 1972 ter gelegenheid van Koninginnedag de lampionoptocht
organiseren. Een mijlpaal in de geschiedenis; al in de Middel
eeuwen wilden de Brunnepers zoveel mogelijk alles zelf doen.
In de toekomst zuIlen de nota's van de Nutsbedrijven nag
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eenvoudiger worden. Dat nag is me niet helemaal duidelijk, deze
keer begreep ik er weer niets van.

21 december. De P.v.d.A.-fraktie biedt de Raad een discussie-no ta
aan over het Openbaar Vervoer in Kampen. Daarin een niet malse
critiek op het gemeentebestuur: een slechte service en een groot
exploitatie-tekort.

Indrukwekkend Kerstconcert van D.E.V. onder leiding van Klaas -
J. Mulder in de Bovenkerk.

22 december. Laatste Raadsvergadering in 1971. Belangrijkste
punt; voorstel van B. en W. aan de Raad tot vaststelling van het
bestemmingspJan "buitengebied". De Raad gaat accoord, mits de
dagrecreatie de rust in de natuur in deze gebieden niet verstoren
zal.
Getrouw aan haar principes, wil de S.G.P. niet meewerken aan de
aanschaf van een televisie-toestel voor een Christelijke school. Zij
vertrouwt de kinderen liever toe aan de onderwijzer, dan aan dat
stomme ding.

23 december. Wethouder Horncher heeft Den Haag niet kunnen
overtuigen. De Kroon verwerpt de bezwaren van Kampen tegen
de aanleg van een 220 kV-lijn van Ens naar Zwolle. De teerling is
geworpen, nakaarten heeft geen zin meer.

Bij Berk gaat het niet goed. Twee honderd man zullen korter
moeten gaan werken. Zoiets is meestal een veeg teken.
Het Kamper Stedelijk museum heeft de hand kunnen leggen op
een tweetal schilderijen, resp, van J. Buytendijk en A. Vinke.
Vooral topografisch zijn ze interessant.

1972

1 januari. Het Gemeentebestuur verrast de Kamper gezinnen met
een fraaie Nieuwjaarskaart, een reproductie van een 17e eeuws
gezicht op Kampen, geschilderd door Claes Bellekien (of
Bellequin, de famiJie kwam uit Frankrijk). Dit in plaats van de
gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie. Wat mij betreft; een goede ruil!

Burgemeester van Tuinen kijkt terug op het jaar 1971! Geen
zwaarwichtig betoog, maar een gezellig, sterk persoonlijk praatje
met veel grapjes doorspekt, zoals we dat al van hem gewend zijn.
Maar tussen de regels door toch veel informatie over de gang van
zaken in 1971 in Kampen.

2 januari. Pastoor G.A. van Schaick neemt afscheid van de
parochie IJsselmuiden. Een zeer gezien geestelijke, bij wie de
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liefde voor de mede-mens centraal stond. Tijdens zijn pastoraat
werd de R.K.-kerk geheel gerestaureerd.
Nog een afscheid; Dr. Ph. de Bruyn legt zijn praktijk neer. Een
huisarts pur sang en bekend om zijn voortreffelijke diagnose. Dr.
W. Arntzen zet de praktijk voort.

4 januari. De Provincie geeft subsidie voor de verbindingsweg
Flevoweg-industrieterrein Haatlanderhaven en voor de reco nstruc
tie van de ontsluiting van de openbare loswal op de Greente. In de
toekomst dus accomodatie genoeg voor onze industrieen,
Ret Calvijnlyceum heeft goede schakers! De school werd
kampioen in het door het Osbo georganiseerde schaaktoernooi
voor school teams.
Notaris J. van Willigen neemt afscheid van zijn clientele, Veertig
jaar lang was hij de vertrouwensman van vele Kampenaren. Zijn
opvolger is Mr. P. Pel, in Kampen ook geen onbekende.

9 januari. De parochie 1]sselmuiden haal t zijn nieuwe pastoor, de
heer ] .R.A. van Kooten in.

11 januari. Prof. Dr. van Giffen spreekt voor de Kamper afdeling
van de Nederlandse Geologische vereniging over een door hem
gedaan onderzoek van een hunebed bij Liineburg.

15 januari. Ret medisch Angola-cornite verzamelt in Kampen 940
dekens, bestemd voor de oorlogsslachtoffers in de Portugese
kolonie Angola.

20 januari. Ret Overijssels Philharmonisch Orkest concerteert on
der leiding van de Engelse gastdirigent Terence Lovett in de
Stadsgehoorzaal. Soliste de violiste Vera Beth. Een uitstekende
uitvoering, die door vele jongeren werd bezocht. Verheugend!

'21 januari. In de Raad beginnen de begrotingsdebatten. De fracties
hadden lof voor het gemeentebeleid, maar spuiden natuurlijk ook
kritiek. Allemaal te veel om hier op te sommen. Laten we
volstaan met de wijze woorden van onze burgervader: breng in
aile gevallen Kampen zo positief mogelijk in het land naar voren!
Op het structuurplan voor de binnenstad zullen we nog even
moeten wachten, want dit is een zeer moeilijke zaak. Maar er
wordt aan gewerkt.

De Raad nam met algemene stemmen een motie aan, waarin het
opschorten van de premie-investeringsregeling wordt betreurd en
waarin wordt aangedrongen op de vestiging van Rijksdiensten in
Kampen.
Ondanks aile kritiek, werd de begroting 1972 toch met algemene
stemmen aangenomen. Volgens de burgemeester "de enige troost,
na diep verdriet ". En dat verdriet was: geen mandaat voor B. en
W. om drie nieuwe ambtenaren aan te stellen, een voorlichtings-
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ambtenaar, een ambtenaar belast met de zorg voor de monu
menten en een kabinetchef. Goedkoop zijn dergelijke heren
natuurlijk niet, maar de zuinigheid kan ook de wijsheid bedriegen.

27 januari. Prof. Dr. Runia spreekt in de aula van de Theologische
Hogeschool (Oudestraat) zijn inaugurele rede uit, Een fascinerend
onderwerp: Prediking en historisch-kritisch onderzoek!
De regenten van het Weeshuis willen de term en "College van
Regenten" en "regenten" vervangen door het doodgewone
"Bestuur" en "bestuursleden". Maar de meerderheid van de Raad
wil er niet aan.
Ais ik het woord "regent" lees of hoor, moet ik inderdaad altijd
denken aan die deftige, betuttelende, zeer van hun eigen
belangrijkheid overtuigde dames en her en die in vroegere eeuwen
ook vaak de bestuurderen waren van velerlei liefdadig
heidsinstellingen. Naar deze maatstaven gemeten is het woord
"regent" inderdaad uit de tijd. Maar whats a name?
De tegenwoordige regenten van het weeshuis zijn gelukkig
moderne mens en die democratisch handel en en denken. Indien
iedereen hiervan overtuigd is, kan het geen kwaad vast te houden
aan een benaming, die toch altijd de bekoring heeft op een oude
traditie te berusten.

1 februari. Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht promoveert de
Kamper huisarts H. Pot op een proefschrift getiteld "Post
menopauze-oestrus en Artericlerose". Promotor was Prof. F. de
Waard. Zijn laatste (scherts}stelling was: daar Kamper uien
tegenwoordig maar al 'te vaak nationale produkten zijn geworden,
dreigt Kampen de roem van producent te verliezen. Ik heb die
roem altijd maar een twijfelachtige eer voor Kampen gevonden.
Het gaat goed met de scheepswerf Peters. Opnieuw loopt een
kustvaarder van stapel en de werf heeft nog opdrachten voor de
bouw van drie binnenvaarttankschepen in portefeuille.

3 februari. In de bouwputten voor het nieuwe verpleeghuis aan de
Burgwal worden kleine archaeologische vondsten gedaan, o.a.
Siegburgaardewer k.

4 februari. Mevrouw van Tuinen opent de nieuwe psychiatrische
kliniek van de Engelenberg Stichting. Het Kamper ziekenhuis
heeft er een belangrijke afdeling bij gekregen die plaats biedt aan
25 patienten. Deze kliniek onderstreept de regionale betekenis
van ons ziekenhuis.

7 februari. Het concept "structuurplan binnenstad" is gereed.
Tijdens een bijeenkomst met de Kamper Ondememers toonde
burgemeester het niet aIleen met gerechte trots, maar klapte ook
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al uit de school. Het plan om een nieuw groot winkeicentrum in
de buitenwijken te stichten, heeft men laten varen, de binnenstad
moet het middelpunt van ons zakenleven bIijven. Wei zuIIen hier
in de toekomst de ambachten en industrieen moeten verdwijnen.
Verder veel aandacht voor he t historisch aspect van onze stad.
Een goede zaak, deze gespreksavond, we weten nu , dat er niet
meer gehandeld wordt "chez vous, sur vous et sans vous".

9 februari. Diverse straten in de nieuwe wijk Cellesbroek hebben
nu namen gekregen. Eerlijk gezegd moet ik er wei aan wennen.

10 februari. De stedebouwkundige Ir. van Ree bIijkt niets voor een
dubbelstadfunctie voor Kampen te voelen. Dus geen satelietstad
aan de overzijde van de rivier.

11 februari. Onder auspicien van Nut en Carillon concerteren "The
Philadelphia Chamber Soloists" in de Lemkerzaal. Een prachtig
concert in een bijzonder stijlvoIIe omgeving. Heel wat sfeervoIIer
dan in een meestal niet half gevulde Stadsgehoorzaai. AIleen het
onderbrengen van de solis ten tijdens de pauze baarde zorgen.

12 februari. Een boeiende tentoonsteIIing van de Kamper afdeling
van de Geologische vereniging in de Open bare Leeszaal.
AI he eft Kampen een Protestant-ChristeIijke signatuur en is het %
katholieken hier gering, de Kamper Carnavalsvereniging "de
Ui-delvers" vieren toch in de Buitenwacht uitbundig feest. Er was
zelfs een echte Prins Carnaval, Gerardus V!

14 februari. De Kamper Sportraad is voorstander van een particu
liere exploitatie van ons nieuwe zwembad en hoopt dat de heer
A.J. Strieker, die hele generaties Kampenaren het zwemmen heeft
geIeerd, daarbij een belangrijke rol zal speIen. Een sympathieke en
wei verdiende aanbeveling.
Burgemeester van Tuinen prijst uw redacteur in verband met de
aanbieding van het symbolische eerste exemplaar van zijn boekje
"Kampen, vroeger en nu " aan het gemeentebestuur. Er was ook
behoefte aan. Het bijzonder aardige boekje van wijlen Joan
Ennema over Kampen was allang uitverkocht en natuurIijk ook
niet helemaal meer bij de tijd. .

15 februari. Kampen, dat al zoveel kerken bezit, heeft nu ook een
moskee! Ondergebracht in het pension voor Turkse gastarbeiders
in de Oudestraat. Het is gelukkig alweer eeuwen geleden, dat
Europa sidderde voor "het Turken gevaar". Nu zijn we blij, dat ze
gekomen zijn en gunnen deze sympathieke vreemdelingen graag
hun eigen bedehuis.

17 februari. Het zuiveringschap "West-OverijsseI" gaat aan de slag.
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Natuurlijk kost deze strijd tegen de milieuvervuiling geld en de
aanslagen over 1971 zijn dan ook verzonden.
De stichting "Open Jeugdwerk Kampen" verkeert in een impasse.
Zij krijgt geen rijkssubsidie. Misschien kunnen de regenten van het
Weeshuis redding brengen.

21 februari. Het derde deel van "De archieven van de Gemeente
Kampen" verschijnt. De samensteller is weer onze voorrnalige
arhivaris, de heer J. Don. Een mooi stuk werk, maar ik mis een
index op de persone n- en plaatsnamen.

22 februari. Dat vele Kampenaren de Evangelische Omroep goed
gezind zijn, spreekt haast weI vanzelf. De N.O.S. nam dan ook ten
behoeve van deze omroep, koorzang op van het Nederlands
Hervormd kerkkoor in de Bovenkerk.

24 februari. Een honderdjarige: Jacob Snoeijer in de l e Ebbinge
straat woonachtig. Rookt nog 10 sigaartjes per dag, dus heeft
geen vrees voor longkanker.

3 maart. De Kamper bejaarden hebben dan toch eindelijk hun
eigen, goed geoutilleerde societeit in de Boven Nieuwstraat.

6 maart. De garage van het taxibedrijf Boonstra in de Groene
straat brandt geheel uit.

9 maart. Inaugurcle rede van Prof. dr. J .C. de Moor in de aula van
de Theologische Hogeschool (Oudestraat).

16 maart. De gymnastiekvereniging Wilhelmina bestaat 50 jaar.

17 maart. In de wijk Cellesbroek wordt de eerste paal geslagen voor
de nieuwe Christelijke huishoudschool. De nieuwe Gereformeerde
kerk aldaar nadert zijn voltooiing. Gelegen aan de Wederiklaan.
Wie het niet wee t: een wederik is een sleutelbloemachtige plant.

18 maart. Na kleuterklassen, nu ook (Christelijke) peuterklassen in
Kampen. In de toekomst onderwijs van de wieg tot het graf.

23 maart. Onbekende onverlaten hebben tonnen olie geloosd in he t
buitenwater van het tuindersgebied De Koekoek in IJsselmuiden.
Je zou ze.!

23 maart. Zeer succesvolle "Grote Avond" van Utile Dulci in de
Buitenwacht te Zwolle. Opgevoerd werd o.a. "De Herbergierster"
van Goldoni. Maar het is toch wei spijtig, dat de uitvoeringen van
het Calvijnlyceum en het Almere College door de groei van deze
scholen, niet meer in Kampen, maar elders moeten plaats vinden.
Onder auspicien van Nut en Carillon concerteert het Amati
kwartet in de Lemkerzaal.

22 maart. Onze oud-stadgenoot, de heer K(laas) R. Veenhof
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promoveert in Leiden cum laude op een proefschrift, getiteld
"The aspects of Assyrian trade and its terminology".

24 maart. Honderdvijftien in Nederland studer ende student en uit
de ontwikkelingslanden, brengen een bezoek aan Kampen. Dank
zij burgemeester van Tuinen, kennen ze nu ook een Kamper
Ui-verhaal.

25 maart. De Christelijke Kamper Harmonie A.M.D.G. concerteert
in de Burgwalkerk. Maar David met de harp op het orgel hoorde
nu eens geen gewijde muziek, maar zelfs blues!

26 maart. In een nota verklaren B. en W. tegen het instellen van
meer functionele commissies te zijn, maar geen bezwaar te
hebben tegen het openbaar worden der zittingen van de
Commissies van bijstand Nutsbedrijven en Slachthuis, Onderwijs,
Sociale aangelegenheden en Straatnaamgeving.

1 april., Onze nieuwe archivaris, de heer van der Viis, neemt het
Kamper publiek heerlijk bij de benen. Meldt het vinden van onze
tot nu toe onbekende stadsbrief. Kampen kreeg al in 987
stadsrechten en werd gesticht door kooplui uit Bretagne. En als
klap op de vuurpijl: er stond toen al in Brunnepe een kasteel. Er
zijn er heel wat in getrapt.
Geen I Aprilmop is, dat met ingang van 28 mei de stadsbus een
kwartierdienst gaat rijden.

6 april. De Kamper woonwagenbewoners moeten nu toch uiterlijk
1 mei vertrekken. Ze zijn hierover zo verontwaardigd, dat ze
juridische bijstand hebben gevraagd en een beroep op de minister
deden. Betreurenswaard deze gang van zaken, feitelijk zetten we
stadsgenoten buiten de deur.
Het Stedelijk Orkest bestaat 130 jaar. De Amsterdamse Politie
kapelluistert het feest op.

10 april. Toen de Hanzewijk pas bestond, werd dit stadsdeel
vanwege de slechte onderlinge verhoudingen der bewoners wei
eens Korea genoemd. Ook nu blijken deze nog verre van ideaal te
zijn, vooral door het vandalisme van de jeugd. Gebrek aan
recreatiemogelijkheden wreekt zich. De wijkraad zal proberen een
betere atmosfeer te scheppen.

11 april. Uit het jaarverslag van het Museum De Broederpoort
blijkt, dat ons museum in 1971 door 4339 betalende bezoekers
werd bezocht. Als een te recht bezwaar werd aangevoerd, dat de
expositie de laatste tien jaar zeer statisch was geweest. Of de
poort zo ongeschikt is als museum is een andere vraag. De toegang
moge vooral voor oudere mensen verre van ideaal zijn, daar staat
tegenover, dat een bezoek aan zo'n oude poort voor vele mensen

227



op zich zelf al een attractie is. De verrassing is dan meestal des te
groter, wanneer daarin nog zo'n rijke verzameling is te vinden. En
wat een blikvanger is zo'n mooie poort voor een museum!
De burgemeester opent officieel het bejaardencentrum "de
Vijverhof". De wachtlijst is al zo groot, dat de bouw van een
tweede centrum volkomen verantwoord zou zijn. Maar waar halen
we het geld vandaan? Een grote dag voor oud-secretaris van den .
Erik, die steeds heeft geijverd voor de totstandkoming van dit
gebouw.
En de volgende dag open de burgemeester Van Tuinen alweer de
dependance van de Stichting Vorming Bedrijfsjeugd in de
voormalige Vloeddijkskazerne. Opnieuw een aardige, persoonlijke
speech. Toch een prestatie als je het zo druk hebt met andere
ambtsbezigheden.

15 april. Slecht nieuws voor de zomer: de kolk van Seveningen
mag, wegens de slechte toestand van het water, niet als zwembad
worden gebruikt. En ons nieuwe bad is eerst in het najaar gereed.
lJ sselmuiden zal het druk krijgen.
De Kamper moskee wordt officieel geopend. Wijze woorden van
de heer Mehmed Turan, sprekende namens het Turkse consulaat:
wanneer iedereen gelooft in God, dan is er een vorm van
samengaan, met respect voor elkaars opvattingen mogelijk.

19 april. Hoewel het waterschap zelf, Ir. F.L. Dijksterhuis als nummer
een, op de voordracht had geplaatst, voIgt de heer A. van der Wal
de heer Malcorps als dijkgraaf van het waterschap I.J sselrnond op.
Mr. J .L.M. Kiers benoemd tot Commissaris van de Koningin in de
provincie Overijssel. De scheidende "Commissar is, Jhr. Dr. van
Nispen tot Pannerden kwam ook Kampen vaarwel zeggen. Een
bommelding bij de krant bleek een volkomen misplaatste grap te
zijn.

22 april. De minder goede gang van zaken bij Berk culmineert in
ontslagaanzegging aan 80 werknemers. Bij Backfield N.V. worden
eveneens 27 mensen ontslagen. We raken zo lelijk in het slop.
Mede dank zij tactisch optreden van de Kamper politie,
vertrekken de woonwagenbewoners, die zich nabij Cellesbroek
hadden genesteld, zonder moeilijkheden naar elders.

25 april. B. en W. zijn tot de conclusie gekomen, dat de
aanwezigheid van ambtenaren geen beletsel is voor openbare
commissie-vergaderingcn.
De Ijsselkade krijgt een stootrand. Minder risicos voor par
kerende auto's.

26 april. De gemeentelijke huishoudschool exposeert en showt.
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27 april. Laatste uitvoering van de ontspanningsvereniging N.O.P.
die 17 jaar lang in Kampen voor een reeks van voortreffelijke
uitvoeringen op velerlei gebied heeft gezorgd. Nut en Carillon
zullen nu hun beste been moeten voor zetten. Doen ze ook graag,
mits zij meer leden krijgen. "Cultuur" is tegenwoordig ook
schreeuwend duur.
De Raad besluit met 13 tegen 8 stemmen aile commissie
vergaderingen openbaar te maken.
Tijdens deze raadsvergadering vlogen links en rechts elkaar in de
haren in verband met de door de burgemeester zo gewenste
ambtenaren voor Voorlichting en Monumentenzorg, benevens een
kabinetschef. De rechterzijde, door de burgemeester de Twaalf
Apostelen genoemd, maakte het de Hoofdapostel niet gemak
kelijk. Het ziet er toch naar uit, dat deze zijn zin zal krijgen.

mei. Kampen viert weer uitbundig de verjaardag van H.M. de
Koningin. Er gebeurde te veel om op te noemen. Maar de Kamper
en Brunneper Oranjeverenigingen hebben eer van hun wer k gehad.
Bij de lampionoptocht waren nu zelfs praalwagens. We krijgen een
steeds zuidelijker temperament.
Natuurlijk werden ook lintjes uitgedeeld. Oud-burgemeester
Berghuis kreeg de Leeuw, majoor Metselaar werd ridder in de
Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

4 mei. Kampen herdenkt opnieuw de doden uit de tweede
Wereldoorlog. De plechtigheid bij het monument aan de
Saboriierekade bewees, dat zij die voor he t vaderland vieien, nog
niet zijn vergeten. Predicaties in de Bovenkerk toonden aan, dat
verscheidene domine 's zich de wereld na onze bevrijding anders
hadden voorgesteld.

5 mei. Bij Berk worden ruim honderd werknemers ontslagen,
meer dus nog, dan al werd gevreesd.

6 mei. Onze stadsgenoot Kees Kieft exposeert in de Koorn
marktpoort. "Onze meest besproken en uiteenlopend gewaardeer
de kunstenaar" schreef de krant terecht. Maar het was in ieder
geval weer een avontuurlijke ontmoeting met deze "Casanova van
het Palet".

11 mei. De heer S. Kuipers, hoofdbode van het stadhuis, is 30 jaar
in dienst van de gemeente Kampen. Een ambtenaar om trots op te
zijn, een man met een grote innerlijke beschaving en gevoel voor
"stijl". En niet alleen dat, ook een zeldzaam behulpzaam mens,
zoals ik zelf zo vaak heb mogen ondervinden. We zullen U als
bode allemaal erg missen, mijnheer Kuipers, nu U op eigen
verzoek een andere functie bij de gemeente krijgt.
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13 mei. De wit-blauwe vlag hangt uit bij het stadhuis. De Kamper
Politie Sportvereniging bestaat 50 jaar. De Stichting Dagverblijven
Gehandicapte kinderen wordt er bijna 1200 gulden beter door.
Hoe, dat is het geheim van de politie.

18 mei. De Theologische Hogeschool (Oudestraat) heeft nu 360
studenten en neemt daarmee de derde plaats in onder de
theologische faculteiten in Nederland. Het mosterd zaadje, 111
1852 geplant, heeft dus weI gedijd.

20 mei. Uit de nota van de V.V.V. Kampen blijkt, dat men ook van
deze zijde weinig ingenomen is met de winkelsluiting op dinsdag.
Ook hierin wordt gepleit voor de maandag. Tevens klachten over
de te geringe hotelaccomodatie in onze stad.
Het gemeentelijk museum verwerft door schenking een aantal
schilderijen van wijlen de Kamper schilder Jan Hondius, die in de
Ver. Staten is overleden.

24 mei. Ondanks een drukke praktijk, promoveert weer een
Kamper huisarts. De heer H.K. Muller mag zich doctor noemen,
na gepromoveerd te zijn op cen proefschrift "Een orienterend
somato me trisch en densitometrisch onderzoek" oftewel "Oor
logsverklaring aan de bestaande gewichtstabllen". Tal van
Kamperiaren, artsen, rotarians en andere vrienden woonden in
Leiden deze promo tie bij. Zijn laatste (scherts)stelling: Indien
niet op last van prins Maurits in 1620 de vroedschap in Kampen
was "omgezet", zou in Kampen nu een remonstrants seminarium
gevestigd zijn, in plaats van twee theologische hogescholen van
gereformeerde signatuur. Maar in Dordt werd gebulderd "lte, ite,
dimittimini ", vertaald: "gaat, gaat, gij wordt ontslagen", toen de
Remonstrantse predikanten daar verschenen.
B. en W. van Kampen stellen de Raad voor over te gaan tot
stichting van een gemeentelijke muziekschool.
Uit het jaarverslag van de Openbare Leeszaal blijkt, dat B. en W.
bereid zijn uit te zien naar een nieuwe behuizing voor deze
ins telling. Als het zover is, zou ons mooie Gothische Huis dan
geen geschikt museum zijn? Stellig ook een blikvanger en
prachtig centraal gelegen.

25 mei. Kampen en Zwolle (wat zijn we het eens tegenwoordig)
besluiten gemeenschappelijk een onderzoek in te stellen naar de
structuur van de werkgelegenheid in hun gemeenten.

26 mei. Op uitnodiging van de kiesverenigingen van de A.R.P. en
de C.H. U. bezoeken een aantal Kamer- en Statenleden onze stad
om een indruk te krijgen van onze verkeersproblemen. De heer
Peters pleitte o.m. voor een beter bevaarbare IJsselmond. En
natuurlijk kwam ook de tweede brug ter sprake,
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1 juni. De heer A.E. James, directeur van de Openbare Leeszaal
en Bibliotheek vertrekt naar Rijswijk. Zijn opvolgster wordt mej.
J. van Assen.

2 juni. Een groot spandoek ontsiert onze mooie Broederpoort.
Reclame.voor ons museum: prachtig! ,maar zo niet!
De gemeenteraad van het Duitse Soest is twee dagen de gast van
ons gemeentebestuur.
De molen "d'Olde Zwarver" is geheel gerestaureerd en dank zij de
heer Den Ouden, zullen in de toekomst de wieken ook weer gaan
draaien.
De heer Willem Nicol uit Zuid-Afrika promoveert aan de Calvijn
academie en de Koreaan Soon Gil Huh aan de Theologische
Hogeschool Broederweg.

3 juni. J ubileumconcert van het 130-jarig oude "Het Stedelijk
Orkest".

10 juni. De Eudokia-kerk in Cellesbroek officieel in gebruik
genomen door de vrijgemaakte geref.kerk die tot dusver in de
gehoorzaal vergaderde. Een modern en markant bouwwerk.

12 juni. Op 64-jarige leeftijd overlijdt te Zwolle Ds. C.H. Linde
boom, predikant der (vrijgemaakte) Gereformeerde Kerken in
Kampen. In 1944 was hij de eerste gereformeerde predikant die,
met 28 ouderlingen, werd afgezet.

14 juni. De Kamper Raad geeft zijn fiat aan de vestiging van een
doch teronderneming van het Duitse bedrijf Kunz en Co Holzwerke
te Gschwend (bij Stuttgart) op Haatlanderhaven. Hierbij kon nog
geprofiteerd worden van de Investeringspremieregeling. Kampen
krijgt er in de toekomst ruim tweehonderd arbeidsplaatsen bij en
die kunnen we best gebruiken. Daarbij is het nog een "schoon"
bedrijf, zodat niet voor milieuvervuiling gevreesd behoeft te wor
den. Hulde aan allen die zich inspanden om dit fraaie resultaat
te bereiken!

17 juni. De krant zet terecht de heer Alkema in het zonnetje die 15
jaar lang toezicht heeft gehouden op de restauratie._ van de
Bovenkerk. Zijn kunstzinnige aanleg (de heer Alkema is een
bekend schilder) en grote technische kennis maakten hem tot de
aangewezen persoon om toezicht te houden op de restauratie van
een kerk, die feitelijk niet veel meer dan "een hoop stenen" was,
maar onder zijn leiding weer een van de mooiste kerken van
oost-Nederland werd. Dat Rijk en Gemeente deze man passend
mogen eren, als zijn taak binnenkort is volbracht.

19 juni. Radio Bremen zendt onder leiding van de presentator Gerd
Lubke uit vanaf de Kamper Koornmarkt. Een alleraardigst
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programma, waaraan o.m. Chris Maas en zijn kinderkoor
meewerkten. En burgemeester van Tuinen zong natuurlijk weer
de lof van Kampen, alsof hij nooit 25 jaar burgemeester van
Dokkum was geweest.

20 juni. Met Schokbeton gaat het gelukkig weer be ter, de
orderportefeuille is ten minste goed gevuld.

21 juni. Ondanks het slechte weer, kon de Kamper Oranje
Vereniging 400 bejaarden toch weer een mooie uitgangsdag
bezorgen.

23 juni. De heren H.H. Plantenga en Dr. C.N. Fehrmann ont
vangen, tengevolge van hun 25-jarig jubileum, respectievelijk als
bestuurslid van de Kamper Nutsspaarbank en als beheerder van
het Frans Walkate Archief, de ere-penning in zilver van de
Nederlandse Spaarbankbond.
Anoniern protest door het plaatsen van borden met opschriften
als "dit is vrij zwemwater" tegen de sluiting van de Seveninger
kolk. Het is ook een zure geschiedenis.

27 juni. Een speciale antenne van 35 meter hoog verzorgt nu in de
Hanzewijk de tv-on tvangst van 1500 woningen. Zelfs de ontvangst
van het derde Duitse tv-net is mogelijk. En geen ontsierend
mastbos van antennes meer op de daken. Dat alles, dank zij de
woningbouwvereniging "Kampen".

29 juni. De heer A. Brouwer neemt als tekenleraar afscheid van de
Hanzeschool wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.
In verb and met de aankoop door de gemeente van het pand
Ijsselkade-hoek Marktgang, vraagt het raadslid Veltman zich
bezorgd af of men wei op deze manier door .moet gaan met het
do en van incidentele aankopen om gemeentelijke diensten onder
te brengen. Volgens hem gebrek aan visie.
Onze gasperikelen. De N.V. Gazo blijft Kampen dwars zitten.
Raadslid Bastiaan formuleerde het bondig; "de jongens van Gazo
staan voor de po ort van Kampen. Het is alleen de vraag of we ze
tegen kunnen houden ". 't Ziet er niet best uit.
Defensie heeft de gemeente Kampen voorgesteld de munitie
schcpen van het Zwartemeer over te brengen naar het Kattendiep.
We schijnen die dingen maar niet kwijt te kunnen raken. En
volgens de Vogelwacht Ijsseldel ta komen we zo aileen maar van
de regen in de drup. '
Young American Musicians Abroad" musiceren in de Broedcr
kerk. Ondanks de jeugd van velen (allemaal tussen de 15 en 22
jaar) kwalitatief uitstekende ensembles. Maar wei luidruchtig
Geen bezwaar voor de tegenwoordige jeugd ..
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30 juni. Promotiebijeenkomst "nieuwe stijl" van het Almere
College in de Stadsgehoorzaal. Geen ellenlange speeches, maar
amusante en geestige parodieen op het schoolleven en het doen en
laten der docenten. WeI uitte rector van Koldam (niet voor de
eerste keer) kritiek op de regering in verband met de situatie
waarin het Nederlandse onderwijs zich op het ogenblik bevindt.
Het N.E.I. publiceert een belangrijk rapport "Zwolle en Kampen
na tien jaar stimulering". Het profijt van deze stimulatie blijkt
vooral voor Kampen niet groot te zijn geweest.

1 julio Het Volksbadhuis aan de Oudestraat voorgoed gesloten.
Het sanitair in Kampen is wel verbeterd, sinds wijlen Dirk van
Dijk daar de scepter zwaaide.

8 julio Op 65-jarige leeftijd overlijdt te Kampen de bekende
uitgever de heer J.A.G. Kok. Treffend was tijdens de rouwdienst
vooral de wijze waarop de heer Steunenberg, de tegenwoordige
directeur, de overledene herdacht. Hij tekende Jacques Kok als
een uitgever pur sang, wiens beleid gekenmerkt werd door. vaste
lijnen, door objectiverend zoeken naar het wezenlijke. Zijn
aristocratie maakte Kok enerzijds tot de mens die niet gemakke
lijk benaderbaar leek, anderzijds tot de man die onverbreekbare
banden wist te scheppen. Prof. Ridderbos wees op de grote
belangstelling van de heer Kok voor de Kamper gemeenschap die
hij op velerlei wijze zo voortreffelijk heeft gediend. Zijn groot
Godsvertrouwen is hem een grote steun geweest in de lange tijd,
dat hij leefde op de grens van leven en dood.
Zo hebben ook zijn Rotaryvrienden hem leren kennen. Als
Jacques Kok het woord nam, wist men dat een man ging spreken
die met zorgvuldig gekozen woorden, onmiddellijk doordrong tot
de kern van de zaak. Honderden brachten deze zo bekende
Kamper burger naar zijn laatste rustplaats.
Jan Dokter en Jaap Hofmann exposeren in de Koornmarktpoort.
Bij de opening was het gemeentebestuur niet vertegenwoordigd.
Ook op het Raadhuis waren de gclederen door de vacantie sterk
gedund. Toch wel jammer voor de exposerende kunstenaars.

9 julio Onze brug is defect. Kan niet meer worden omhoog
gebracht. De reparatie duurt drie dagen. Naar voor vele schippers,
maar minder gemopper van wachtende automobilisten over "die
ellendige Kamper brug, die nu we er over moeten, ook nog
opengedraaid wordt ook".

11 julio De regionale Omroep Noord en Oost, ofwel de RONO, zet
Kampen een half uurtje in het zorme tje. Meteen een goede
reclame voor de komende Kamper Ui(t)dagen.

13 julio Het feest der Kamper Ui(t)dagen begint. De koe (door het
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bestuur heilig verklaard, dus geen kritiek meer) hangt weer aan de
toren. De belangstelling is de eerste dag al overweldigend, mede
dankzij de vele attracties uitgedacht door het actie-cornite zoals
het uitbeelden van oude beroepen, de standwerkers en het
vertonen van instructieve dia's over Kampen in de Theologische
Hogeschool, georganiseerd door het Gem. archief. De winkeliers
waren dan ook zeer tevreden over de straatverkoop. En daar was
alles om begonnen!

14 julio De Juliana van Stolbergschool geheel door brand verwoest.
Oorzaak onbekend. Een geluk bij een ongeluk: het gebouw was al
afgeschreven. Maar de nieuwe school zal pas in het najaar gereed
zijn, dus geen grote vacantie voor de zo gedupeerde directeur, de
heer Frank.

20 julio Les petits chanteurs de St. Jean de Passy zingen in de
Bovenkerk en brengen charmante Franse Renaissance muzie k ten
gehore in dit statige Gotische gebouw. De levenslustige zangertjes
waagden zich zelfs aan een Spaans liefdesliedje. Die lichtzinnige
Fransen toch!
Opnamen in Kampen voor het N.C.R.V.-radioprogramma
"Pleisterplaats". Bekende Kampernaren bewezen met de daad hoe
goed he t toeven is in deze stad. En in de Stadsherberg!
De Kamper Trompetters hebben succes in Nijmegen.

27 julio De volkstuinvereniging "Onze Tuin" wint de eerste prijs
tijdens een landelijke tuinkeuring.

1 augustus. H. Snoey winnaar van de Siebrand wielerronde.

2 augustus. De bewoners van Ebbinge- en Groenestraat kunnen
hun plezier weer eens op. Na een hevige regenbui stonden hun
straten en kelders blank. Evenals de Directie van De Faam in
IJsselmuiden, vragen zij zich af, wanneer eens afdoende maat
regelen tegen deze wateroverlast genomen zal worden.

3 augustus. De vlag in top! Het hoogste punt van ons in aanbouw
zijnde verpleeghuis (Burgwal-Burgwalstraat-Boven Nieuwstraat) is
bereikt.
Maar elders in de stad wordt gemopperd. Een 750 P.K.
dieselmotor vergalt overdag het leven van de bewoners der flats
aan de Lorie- en Vermuydenstraat gelegen. Het gemeentebestuur
ziet zelfs geen kans de put nog te dempen, nu het kalf al
verdronken is.

9 augustus. De Europa-allee (wat een weidse naam toch) krijgt
aansluiting op de Kamper straatweg. Helaas nog lang niet op onze
zo lang verbe ide tweede oeververbinding.
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10 augustus. De veremgmg "Hendrick de Keyser", reeds lang
eigenaresse van de 16e en 17e eeuwse pandjes in de Burgwalstraat,
zal deze mooie monumentjes gaan opknappen. En dat werd ook
tijd!
De damesconfectiefabriek DAMO N.V. gaat 1 october sluiten.
Niet wegens gebrek aan orders, maar wegens gebrek aan
personeel! En dat terwijl de werkgelegenheid in Kampen aan het
teruglopen is.

11 augustus. Het bestuur van de Kamper Ondernemingsvereniging
protesteert tegen het plaatsen van parkeermeters in de Oude
straat. Veel zal het niet helpen, want ze zijn al besteld! Wei ziet
het er naar uit, dat deze vereniging meer succes zal hebben met
haar actie de winke!sluiting naar de maandagmorgen te ver
plaatsen.

18 augustus. Op 55-jarige leeftijd overlijdt de heer Johannes van
Dijk, een man die zowel op kerkelijk als sociaal gebied, vee! voor
onze stad heeft betekend. De overledene was o.m. geruime tijd
voorzitter van de A.R.-fractie in onze Raad.

20 augustus. In de Burgwalkerk neemt Ds. S.S. van Dijk afscheid
van zijn gemeente. Een oecomenisch ingeste!d predikant, getuige
zijn medewerking aan het nieuwe kerkelijke centrum in Flevo
wijk.
Heftige beroering in vele Kamper gemoederen! De Kamper
Sport- en Recreatieraad besluit de N.V. Lucas Pesie te Amersfoort
nummer een te zetten op de candidatenlijst voor exploitanten
voor ons nieuwe zwembad. Hetgeen betekent, dat onze zo
sympathieke badmeester A.J. Strieker vrijwe! kansloos is gewor
den. Door middel van een petitionnement breken meer dan 1200
Kampenaars bij het gemeentebestuur nog een lans voor de heer
Strieker. Daarbij komt nog, dat kritiek wordt geuit op het geldig
verklaren van de beslissende stem. Een nare geschiedenis, in de
eerste plaats wei voor de heer Strieker, die niet gehee! ten
onrechte gemeend had een goede kans te maken exploitant van
het nieuwe bad te worden. Een troost voor hem, zij he t een
schrale, dat zo ve!en hem deze functie van harte hadden gegund.

19 augustus. Tijdens de in Duiven gehouden Euro-taptoe winnen
de Kamper Trompetters de zogenaamde "Pers" prijs.

24 augustus. Schokbeton heeft een nieuwe kantine. Zoals de krant
schrijft een soort superrestaurant in vergelijking met het oude
"schaft"lokaal. Voor onze stad is het te hopen, dat ook deze
kantine spoedig te klein zal blijken te zijn. Maar de Directie van
Schokbeton is al blij, dat deze can tine nog gebouwd kon worden
in deze minder florissante tijd.
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26 augustus. He t Kamper Trompettercorps heeft veel succes in Delft.

29 augustus. De burgemeester krijgt toch zijn zin. Kampen krijgt
een kabinetchef en twee ambtenaren, respectieveIijk belast met
de voorlichting en de monumentenzorg.

31 augustus. Onder enorme belangsteIIing, word t in de Raad de kwes
tie van de exploitatie van ons nieuwe zwembad besproken. Juri· -
disch bIijkt de gemeente toch vast te zitten aan de N.V. Pesie.
Herroeping van het besluit van de Sportraad zou de gemeente een
hoop geld kunnen gaan kosten. Pesic N.V. blijf t dus de exploi
tant van ons nieuwe bad. AI met al is deze heIe affaire een minder
prettig gevolg van het besluit van de Raad een stukje macht over
te dragen aan een functionele raad. Maar al doende zal men wei
leren.

september. In de Koornmarktpoort opent wethouder Horchner
een bijzonder interessante topografische tentoonsteIIing die be
trekking heeft op het Kamper veri eden en ingericht werd door de
gemeente-archivaris, de heer Van der Viis. Tot nu toe wel goed
bewaard in het gemeentelijke archief, maar wegens onbekendheid
bij het grate publiek helaas ook onbemind. Een goede gedachte
ook, deze fraaie coIIectie vast te leggen in een (gratis te verkrijgen)
catalogus.

5 september. Nog een voorbeeld, dat op cultureeI gebied een frisse
wind door het stadhuis waait: ons gemeentebestuur heeft zijn
coIIectie relatie-geschenken uitgebreid. In een kostelijk boekje,
getiteld "Een uitgestoken hand" verwelkomt Hans Wiersma namens
het gemeentebestuur op originele wijze nieuwe burgers. En voor
de liefhebbers een tweetal vogelvluchtperspectief·plattegronden
van he t hedendaagse Kampen en de IJsseIdeIta, getekend door
Fred Julsing sr., een waardige navolger van de 17e eeuwse kaar
tenmaker Johannes Bleau.

In de ouderdom van 82 jaar overlijdt te Coevorden onze oud
stadsgenoot, de heer H.G. Breuker, die jarenlang dirigent was van
het opera- en operettegezeIschap "St. Caecilia".

6 september. B. en W. bieden de Kamper Raad de (sluitende) begro
ting 1973 aan.

7 september. De heer H.J. Held neemt wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, af'schcid van de Sallandsche Bank,
waaraan hij meer dan vijftig jaar was verbonden,

Een nieuw politiebureau komt in het zicht en zal waarschijnIijk
gebouwd worden tussen de Ebbingestraat en de Bregittenstraat.
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