
KAMPER KRONIEK

1972

12 september. De Kamper Politiesportvereniging kan goed schieten
(maar bij voorkeur niet op mensen). Zij wint de wisselbeker van de
K.P.S.V. en wachtmeester Van der Wekken sleepte de individuele
eerste prijs in de wacht.

13 september. Voor het eerst sinds vele jaren heeft Kampen weer een
zwem- en poloclub, natuurlijk in deze stad "De Steur" genaamd.

14 september. De bijenhoudersvereniging "Kampen en Omstreken"
bestaat 50 jaar.

16 september. Uit de gerneentebegroting 1973 blijkt o.m., dat het
gemeentebestuur het vrijgekomen gebouw .Lely" graag wil be
stemmen voor het onderbrengen van een Rijksdienst. Als Den Haag
nu maar meewerkt!
. Een werkcommissie houdt zich bezig met de bouw van een nieuw
politiebureau en een sporthal.
De Kamper Trompetters houden in Schoonebeek de eer van hun
stad hoog.

20 september. Een toe te juichen initiatief: in het weekend kunnen de
Kampenaren met eigen ogen zien hoe de restauratie van de Buiten
kerk vordert.

21 september. Onze oud-stadgenoot, Dr. W.1. Kolf, ontwerper van de
kunstmatige nier, krijgt de jaarl. Harvey-prijs van een Israel. insti
tuut voor Hoger Onderwijs in de Verenigde Staten.
De Christelijke gymnastiekvereniging "Wilhelmina" bestaat 50 jaar.

23 september. Het Soester kinderkoor uit Duitsland en het Kamper
Mannenkoor concerteren in de Bovenkerk. Blokfluit, vicol en
accordeon begeleidden o.m. rithmisch gezongen liedjes in de volks
toon. Niet helemaal naar de zin van Hans Wiersma: de Bovenkerk is
geen cafezaal,

26 september. Op een dag bijna 13000 vreemdelingen in Kampen. U
begrijpt het weI, het was weer Hogeschooldag van de Vrijgemaak
ten. De gelovigen hadden de keus uit niet minder dan 14 toespra
ken. Waarlijk, een fenomeen, deze Hogeschooldag. Wij zijn en
blijven toch een stadje met een Christelijke signatuur.

28 september. De Raad geeft namen aan ons nieuwe zwembad en het
sportcomplex "West". De Steur is weer favoriet voor het zwernbad;
Sportpark "De Maten" is ontleend aan de polder "Broeken en
Maten". En dan zullen we in de toekomst nog moeten wennen aan
namen als .Hagenbroek" en "Scheerling".
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In de zgn. Paterskerk komt een vestiging van het T.I.V.O., Bureau
voor School- en Beroepskeuze.
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit: de Raad be
gint te debatteren over de plaats van de te bouwen Sporthal.
Wij blijven een sektarische stad. Zowel de Vereniging tot instand
houding van Christelijke scholen in Kampen als de Hervormde
schoolvereniging wi! een school voor bijzonder lager onderwijs in
Cellesbroek stichten. Het College van Burgemeester en Wethouders
als de Raad hadden wei wat moeite met deze aanvragen, maar beide
verenigingen hadden de wet aan hun zijde.

29 september. "Last Moment" concerteert in de aula van de Theolo
gische Hogeschool (Oudestraat).

30 september. Die Kamper Trompetters toch! Nu weer succes in
Coevorden.

3 oktober. De Kamper Nutsspaarbank blijft floreren; het tegoed-per
centage blijft stijgen en steekt zelfs gunstig af t.o.v. het landelijk
gemiddelde.

4 oktober. Een eventuele verplaatsing van de dag waarop de winkels
in Kampen's middags gesloten zullen zijn, zaait verdeeldheid onder
de leden van de Kamper ondernemersvereniging. De heren waren be
slist niet vriendelijk tegen elkaar.

5 oktober. De Flevo-Mavo bestaat 50 jaar, haar Mulo-jaren meegere
kend. Een kleine 400 oud-Ieerlingen woonden de feestelijkheden
bij. Hoogtepunt, de opvoering van een alleraardigste musical
"Adieu Paris" in de Stadsgehoorzaal.
In de Oudestraat zijn een aantal afvalbakken geplaatst. Helaas ook
dankbare objecten van straatschenders.
In de krant wordt mej. Geer Heering herdacht, die op 31 juli te
Warnsveld overleed. larenlang is mej. Heering directrice van onze
Openbare Leeszaal- en bibliotheek geweest, die zij tot een begrip in
onze stad maakte dankzij haar eerlijk en persoonlijk contact met de
lezers.
De organist van de Bovenkerk, de heer W. H. Zwart, vertrekt voor
een concertreis naar Canada en de Ver. Staten.

11 oktober. De stichting van een prot. Christelijke L.T.S.-school is
definitief van de baan.
Dank zij de vruchtbare samenwerking tussen de Gereformeerde- en
hervormde kerk te Kampen, kan het kerkelijk centrum "Open
Hof" in de Flevowijk in gebruik worden genomen.
In de Schepenzaal vindt een VARA-uitzending "Kampen Centraal"
plaats. Velen deden hun zegje, de meesten gelukkig om de buiten-
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wereld aan het verstand te brengen, dat Kampen niet alleen een
mooie, maar ook voor een ieder een volkomen leefbare stad is,
waar het goed wonen en werken is.

18 oktober. Het Kamper Gemeentebestuur presenteert de "Structuur
nota Binnenstad 1972". Wij zijn mendig en krijgen alle gelegenheid
om mee te praten over de problemen die in de nota worden bespro
ken.
Aan de activiteiten van de Ontspanningsvereniging N.O.P. is defini-
tief een einde gekomen. Het batig saldo van de vereniging, f 3000.-,
wordt geschonken aan de dagverblijven voor gehandicapten te
Kampen en IJsselmuiden.

19 oktober. Een "Happy end"! De heer A. Strieker wordt chef-bad
meester-instructeur van het zwembad "De Steur".

21 oktober. Han Hugo Strikker en Yvonne Spijker blijken in de
Expo-hal te Hilversumkeien in het rolschaatsen te zijn.
De R.K.S.v.' "DOS" bestaat 60 jaar.

23 oktober. Het was reeds lang bekend, dat het ging gebeuren: de
Rijksdienst IJsselmeerpolders afdeling Molenstraat, verhuist naar
Lelystad. Kampen is een aantal hoogst capabele inwoners kwijt uit
de toch al magere dienstverlenende sektor.

26 oktober. De winkelsluiting blijft voorlopig op dinsdagmiddag ge
handhaafd. De Raad zwichtte voor een petitie, ondertekend door
250 Kamper ondernemers, die geen winkelsluiting op maandag
middagwilden.

28 oktober. Paul van Vliet vermaakt op kostelijke wijze de leden van
,,'t Nutennetkarreljon". En wie kwamen ook de zaal binnenstap
pen?: 't vrijwel volledige College van Burgemeester en Wethouders
met hun dames! Een verheugende culturele belangstelling ook van
deze zijde. Stellig een stimulans voor het Nut en Carillon. Bedankt,
burgemeester c.s.!

31 oktober. De Kamper Almanak, als traditioneel bijverschijnsel van
Wereldspaardag,komt weer uit. De oplage (2000 exemplaren) was
in een minimum van tijd uitgeput.

4 november. Ons nieuwe zwembad opent onofficieel zijn poorten.
Lang gewacht, maar eindelijk toch gekregen!
St. Caecilia voert de opera "Boccacio" op. Pikante verhalen, kleur
rijk vertolkt. Een dergelijke "frivole" opvoering was een tiental
jaren geleden voor een R.K.-verenigingin Kampen beslist niet mo
gelijk.En maar goed, dat Mgr.Gijsennu onze bisschop niet is!

6 november. Kampen heeft nu officieel een ambtenaar voor de Mo
numentenzorg. Mej. Ir. M. E. A. Rentjes zal in deze stad niet om
werk verlegenbehoeven te zijn.
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8 november. De krant maakt melding van het overlijden van de heer
J. H. Polder, in zijn actieve jaren hoofd van de afdeling Bevolking.
Zijn naam is onverbrekelijk verbonden met de zo geslaagde ten
toonstelling "Scheppende Handen".
De Christelijke Muziekvereniging.Volharding" brengt een bezoek
aan het feestvierende Duitse Soest. De Kamper Majoretten deden
menig Duits jongenshart sneller kloppen. Deze generatie mag het
verleden niet vergeten, maar het oude zeer slijt gelukkig uit.

9 november. Ook de N.C.R.V. schenkt aandacht aan onze stad en
gelukkigniet in negatieve zin.

13 november. De hevige najaarsstorm veroorzaakt in Kampen veel
schade: daken van flats werden afgerukt, boten en jachtjes geraak
ten op drift, auto's werden omver geworpen. Maar de electriciteits
masten aan weerszijden van de IJssel bleven overeind staan. We
kwamen dus niet dagenlang zonder stroom te zitten zoals een aan
tal jaren geleden.

15 november. Een loods van Schokbeton brandt uit. Schade 2 ton.
Officiele opening van het zwembad "De Steur". De directeur-gene
raal voor Volksontwikkeling, speciaal voor deze gelegenheid naar
Kampen gekomen, vond het bad feitelijk te groots voor Kampen.
Maar daar was de burgemeester het terecht helemaal niet mee eens.
Kampen is er trots op een der fraaiste zwembaden van Nederland te
bezitten al heeft het ook 6 miljoen gekost. Het te waterlaten van de
vis, die onze Kamper Steur moest symboliseren, was weer zo'n
flauwe grap die de naam van Kampen geen goed doet; het dier
bezweek natuurlijk onmiddellijk in dat chloorwater.

16 november. Opnieuw een bewijs van de culturele belangstellingvan
ons gemeentebestuur: B. en W. willen actief meewerken aan de
bouw van een nieuwe Openbare Leeszaal en trekken daarvoor een
"werkkapitaal" vanf 50.000.- uit.
In de Kamper ondernemersverenigingbegint de rust terug te keren;
het demissionair bestuur blijft tot 1maart 1973 de belangen van de
verenigingbehartigen.

21 november. Onze sporthal komt in 't zicht: in het voorjaar 1974 zal
het bouwplan vermoedelijk gereed zijn.
De restauratie van onze Bovenkerk is voltooid. Kampens belangrijk
ste monument is, na een triest verval, opnieuw een der schoonste
kerken van Noord- en Oost-Nederland geworden. Dank aan allen
die hieraan meewerkten en dank speciaal aan U, mijnheer Alkema,
die deze restauratie gelijk een tweede Rutger van Keulen bege
leidde. Nu zal dit monument, naar ik hoop, nog eeuwenlang ook
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van Uw meesterschap getuigen! Tal van officiele personen en geno
digden woonden de ingebruiknerningvan de kerk bij.

22 november. Kampen heeft er gelukkig weer een industrie bij gekre
gen, de meubelfabriek ABOVO vestigt zich op ons industrieterrein.
Naar aanleiding van de gemeentebegroting 1973, stellen de raads
leden niet minder dan 225 vragen aan B. en W. Een opsomming
daarvan is te veel voor deze kroniek. Lid te zijn van het College van
B. en W. is toch geen sinecure!
De Kamper Sport- en Recreatieraad behandelt de begroting 1973.
Veel lof, maar ook kritiek op de wijze waarop de zwemlessen
worden gegeven, de vermeende exclusiviteit van de K.1.L.T.K.C.,
en de geringe subsidie voor het jeugdwerk.
De. N.V. Schokbeton bestaat 40 jaar en de heer C. Terlouw, chef
van de betonbewapening was al die jaren in dienst van het bedrijfi.

25 november. De "stoomboot uit Spanje" meerde weer aan de oever
van de IJssel, tot grote vreugde van duizenden kinderen. Ditmaal
was de goede Sint omgeven door tamboers, lyraspelers, majorettes
en natuurlijk ook door Zwarte Pieten. De H. Nicolaas zelf zou zijn
ogen hebben uitgewreven. En wat wacht ons het volgende jaar? Een
volledige jaszband aan boord?

29 november. Onze stadsgenoot Daan van Dijk exposeert in de bloem
sierwinkel van Gert Verschoor in de Broederstraat.
Kampen is ter stembus gegaan. Forse winst voor de P.P.R. (de
favoriet van de jeugd), de V.V.D. en ... van de Boerenpartij! Ook
de P.v.d.A., de A.R. en G.P.V. kregen meer stemmen. Verlies voor
D'66, de C.H.U. en D.S.'70. De Kamper katholieken bleven de
R.K. Volkspartij trouw. Voorlopig behoeft Andriessen zich over
onze stad geen zorgen te maken.
Onder auspicien van het Nut en Carillon voeren Bob de Lange c.s.
in de Stadsgehoorzaal "De kleine Hut" van Andre Roussin op. Om
met koningin Victoria te spreken: we were not amused.

30 november. Kampen treedt toe tot het recreatieschap West-Over
ijssel.

4 december. De heer en mevrouw Been-Russel 60 jaar getrouwd.
5 december. B. en W. wensen de schrijver Sybren Polet (S. Minnema,

geboren en getogen te Kampen) geluk met de aan hem toegekende
Herman Gorterprijs. .
Prof.Dr. J. Douma draagt het rectoraat van de Theologische Hoge
school (Broederweg) over aan Prof.Dr. L. Doekes.

8 december. Begrafenis van de heer J. Mulder, vele jaren ambtenaar
voor de Kamper sportzaken.
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9 december. De flatbewoners in de Flevowijk protesteren tegen een
voorgenomen huurverhoging door de bouwvereniging Eenvoud.
Onder auspicien van Nut en Carillon musiceert in de Lemkerzaal
het Ensemble "Musica da Camera".

16 december. De Raad behandelt de Gemeentebegroting. Algemene lof
voor de voortvarendheid van het College van B. en W. De AR/
CHU-fractie breekt zowaar een lans voor de bouw van Openbare
scholen. De heer Bastiaan oefent felle critiek uit op het regerings
beleid t.O.V.onze goede stad (al zijn hoop zal nu weI op het kabinet
Den Uyl gevestigd zijn). De heer L. van Dijk vindt, dat het veel
eisend mensdom van deze tijd veel te horizontaal denkt, maar ver
tegenwoordigt dan ook de S.G.P. De Raad nam echter de begroting
aan, ondanks de bezwaren tegen aanzienlijke verhoging van de
gemeentelijke heffingen. De lust en moeten nu eenmaal betaald
worden uit de lasten.
De veiling Kampen bereikte een record-omzet van 18 miljoen gulden.

18 december. Minister Boersma is aanwezig bij de officiele opening
van het nieuwe bedrijfspand van "Onze Werkplaats".

21 december. Na zijn ambtenaar voor Monurnentenzorg, krijgt de
burgemeester nu ook zijn kabinetchef. Het is de heer C.A.C.M.
Nuyten uit Den Bosch. Naast een Fries, een Brabander; als dat
maar goed gaat. ..

24 - 26 december. Weer een bijzonder geslaagde Kamper .Kerst-Inn",
Echt de moeite waard om het organiserend cornite financieel te
steunen. En de buitenlandse werknemers overwinnen gelukkig
steeds meer hun aanvankelijke drempelvrees.

26 december. Kerstuitvoering van D.E.V. in de Bovenkerk met o.a.
Debussy's "Invocation".

31 december. Toch nog sombere klanken aan het einde van het jaar.
Volgens de Kamper ondernemers kunnen de Kamper winkeliers
eerlang door de slechte parkeersaccomodatie niet meer concurreren
tegen de omringende steden. Het leven wordt alsmaar duurder en de
lieve jeugd(?) maakte het Oudejaarsavond en nacht weer veel te
bont. Commissaris Klaassen tilt aan het laatste niet te zwaar: dit
"Mekka der Gereformeerden" zit nu eenmaal landelijk in een gla
zen huisje, maar noch hij, noch de burgemeester vinden het toch
leuk, dat Kampen weer in Nederland over de tong gaat. We moeten
eindelijk eens van die slechte image af.
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1973

januari. In zijn terugblik op 1972 toont Drs. van Tuinen de buiten
wereld gelukkig ook nog een ander Kampen, een stad met zijn
perikelen, maar ook een stad waarin hard wordt gewerkt. Een be
lachelijk kleine akker misschien volgens de V.P.R.O., maar een
akkertje, dat wel degelijk modern wordt bewerkt, mede dank zij
onze tuinier, Van Tuinen.
Onze stad heeft nu 29.163 inwoners, 250 meer dan het vorige jaar
en een vestigingsoverschot in 1972 van 14 personen. Stellig geen
spectaculaire groei, maar we gaan toch weer wat vooruit.
Het echtpaar Felix 25 jaar koster van de Nederl. Herv. gemeente te
IJ sselmuiden,

2 januari. De Kamper ondernemers willen geen parkeermeters in de
binnenstad, weI een blauwe zone en parkeergarages.

3 januari, Slagerij van der Weerd krijgt een "proefgevel Oud-Kam
pen". Tijdens de Kamper Ui(t)dagen zouden in de Oudestraat tal
van winkels van dergelijke antieke gevels worden voorzien. WeI
leuk, maar ook een beetje kitsch. .

5 januari. Geen goed begin voor Zwolle en Kampen in het Nieuwe
jaar. Minister Langman vindt in de eerstkomende jaren extra steun
aan deze beide steden onnodig. Maar ministers komen en gaan ....

6 januari. Het bejaardenwerk in Kampen beschikt nu over een eigen
kantoor en de Wijkraad Hanzewijk komt met een eigen krant uit.

11 januari. Onder auspicien van Nut en Carillon concerteert het
Mendelsohn trio in de Lemkerzaal.
Ook de bouwvereniging "Eenvoud" gaat de huren verhogen.
Het bouwbedrijf H. Moes B.V. bestaat 40 jaar.

15 januari. De Kamper ondernemers tekenen protest aan tegen de ves
tiging van een grote superrnarkt (B.V. de Boer uit Assen-Hooge
veen) op ons industrieterrein.

17 januari. Begrafenis van wijlen de heer W. Koers, in Ieven een be- .
kend architekt in Kampen.

18 januari. De eerste paal voor het Duitse industriebedrijf Kunz wordt
op de Greente in de grond geslagen.

19 januari. De sportschool J. van Dijk wordt ondergebracht in het
voormalige verenigingsgebouw "Het Gouden Hart".
Het Rapport van de Commissie "Tweede IJsselbrug" verschijnt.
Een zuidelijke oeververbinding ter hoogte van de Venedijk blijkt de
meest gewenste te zijn. Maar wie zal in de toekomst deze brug
bouwen? Rijkswaterstaat of, gelijk in de Middeleeuwen, Kampen
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zeif. Maar 500 jaar geleden was onze stad rijk en nu .... En
fin, de zaak schijnt weer in beweging te zijn.

25 januari. Wit en blauw zijn officieel de kleuren van de Kamper vlag.
Eindelijk dan toch: in 1386 berichtte Kampen al aan de stad Naar
den "dat onse teken is wit ende blau! "
Kampen besluit toe te treden tot de Districts-geneeskundige-en Ge
zondheidsdienst (D.G.G.D.). Enkele raadsleden waarschuwen tegen
overschaduwing van Kampen door Zwolle.

26 januari. Kritiek van de heer Bastiaan (D'66) op het toezicht in ons
nieuwe zwembad.

29 januari. Afscheid van de heer B. Hennephof, hoofd van de Enge
lenbergschool wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef
tijd. Een onderwijsman met een geheel eigen stijl en een bijzonder
goede kijk op zijn leerlingen. Wanneer de heer Hennephof zei "ge
schikt voor het middelbaar onderwijs", tien tegen een, dat de leer
ling dit ook was. Bedankt, heer Hennephof voor aile goede leer
lingen die van uw school op het Almere College kwamen.

31 januari. De heer J. Knoeff, vanaf 1 nov. 1946 in dienst van het
Kamper Nieuwsblad , neemt afscheid als aquisiteur van dit blad.
februari. Mej. G. Selles met pensioen. Wat hebben wij goede her
inneringen aan u, Mej. Selles gedurende al die jaren, dat u het
Almere College op zo'n voortreffelijke wijze schoon hield.

11 februari. In zijn "tweede tehuis", het kerkgebouw, overlijdt plot
seling de koster van de R.K. kerk, de heer M.J. van Mierlo.

20 februari. Ook de Kamper Verkeerscommissie voelt het meest voor
een "blauwe zone" in de binnenstad.

22 februari. De heer De Jager benoemt tot hoofd van de Engelenberg-
schoo!.
De Theologische Hogeschool (Oudestraat) groeit uit het pak en zal
uitbreiding krijgen op het terrein van de vroegere fabrieksgebouwen
van de firma Siebrand aan de Groenestraat. Een mooie gelegenheid
om tevens ons fraaie "Linneweverspoortje" grondig te restaureren.

24 februari. De V.V. "Kampen" neemt het nieuwe clubhuis "Nooitge
dacht" in gebruik.
maart. Dr. Okke Jager uit Hilversum benoemt tot wetenschappe
lijk hoofdmedewerker aan de Theologische Hogeschool (Oude
straat ).
Met ingang van 1 april kunnen de inwoners van IJsselmuiden aIleen
een arts kiezen, die in hun eigen gemeente woont. De Kamper
artsen blijven aan deze zijde van de IJsse!. Tijdbesparing, want
huisartsen hebben een druk leven.
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2-4 maart. Internationale polowedstrijden in ons nieuw zwembad.
Veel (ook buitenlands) lof voor ons mooie bad en de voortreffelij
ke organisatie. We zijn nog niet zo achterlijk, heren van de
V.P.R.O.! Nederland won het zeslanden toernooi.

5 maart. Een cadeautje voor onze jaiige burgemeester (60): de muni
tieschepen gaan uit het Zwartewater verdwijnen.
Geen schijngevels tijdens de Kamper Ui(t)dagen in de Oudestraat.
Te duur.

6 maart. Een oud begrip wordt tot nieuw leven gebracht, via espels
krijgen de Kamper burgers concrete inspraak in het structuurplan
binnenstad. Nu nog . officiele afkondigingen door middel van
.Jcerckespraeck" .

7 maart. Onder auspicien van het Nut en Carillon vermaakt de groot
meester van de Nederlandse cabaretkunst, Wim Kan, zijn publiek
op kostelijke wijze. Wist u, dat Kampen aan de Borgelligt en ons

. nieuwe zwembad maar 6 dagen open is, want op zondag komen de
Zwollenaren zich hier verschonen!
Het echtpaar F. Kanis-van de Belt 65 jaar getrouwd!

8 maart. Het gaat goed met ,:t Speelwerk", nu al 382 cursisten.

14 maart. Het Eindhovens Barok-ensemble concerteert in de Lernker
zaal.
De uitgever J. Kok, adjunct-directeur van de Uitgeverij J.H. Kok
B.V. is benoemd tot Publication manager van de Wereldraad van
Kerken te Geneve.

18 maart. Onze oud-stadgenoot Henk Kalter wordt in de Kamper paro
chiekerk door kardinaal Alfrink tot priester gewijd.

20 maart. De burgerij krijgt espelsgewijze en via verenigingen en in
stellingen, inspraak in de Structuurnota Binnenstad 1973.
In verband met een grondige rest aura tie en uitbreiding, gaat de
Stadsgehoorzaal 15 september a.s. voor een vol jaar dicht. Bet ziet
er naar uit, dat Kampen nu eindelijk ook een schouwburgzaal zal
krijgen, die aan moderne eisen voldoet. Nu weigeren sommige
gezelschappen eenvoudig te spelen in deze volkomen verouderde
zaal.
"Grote Avond" van het Almere College in de Meerpaal te Dronten,
een wervelend geheel, met als hoogtepunt het optreden van de
eerste Havo-eindexarnenklassers. .
De milieu-actiegroep .Prut" wil van de polder Mastenbroek een
nationaal landschapspark maken. Of dat lukken zal, is natuurlijk de
vraag, maar toch goed dat op dit prachtige homogene polderland
schap de aandacht wordt gevestigd.
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27 maart. Te Hattem overlijdt de heer J.P. ten Hove, die jarenlang
directeur van de bekende sigarenfabriek Smit en ten Hove is ge
weest.

28 maart. Moeilijkheden in de Sport- en Recreatieraad. Een aantalle
den vinden, dat de structuur niet deugt en de secretaris/ambtenaar
te veel "solist" zou zijn.
Een ware uittocht van dokters begint: Dr. Wolbers neemt afscheid
van zijn patienten,
De oude stadsmuur en verdedigingstoren achter de panden IJssel
kade 56-59 wordt gerestaureerd. Toch jammer dat dit stukje oud
Kampen onzichtbaar voor het grote publiek is. Maar ik geniet er
elke dag van!
De Raad neemt een voorstel tot rehabilitatie van de Zwartendijk
aan. Weer een stukje natuurschoon juist op tijd gered, mede dankzij
onze milieubeschermers.
Nut en Carillon krijgen, ondanks enige kritische opmerkingen uit
de fractie der Gereformeerde kiezers, een flinke subsidieverhoging
van de gemeente.

31 maart. Dr. H. Pot legt zijn praktijk neer.
2 april. Ook het echtpaar Woudstra neemt afscheid van hun patien

ten.
4 april. Het interim-rapport .Kopen in Kampen" maakt heel wat

tongen los. Voorlopige conclusies o.m.: verdere groei van het
Kamper winkelapparaat in de naaste toekomst ongewenst, wei
moet dit apparaat beter functioneren. En natuurlijk: meer parkeer
ruimte!

10 april. Opening in de Koornmarktpoort van een foto-tentoonstel
ling met als onderwerp het gewest Zwolle.

16 april. De kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de 2e Ebbinge
straat is een nieuw orgel rijk met een fraaie orgelkast in Renais
sancestijl.

17 april. Dr. G. Melles promoveert aan de Theologische Hogeschool
Oudestraat op een proefschrift over Albertus Piggius (of Pigge), een
bekende 16e eeuwse Kamper R.K. theoloog.

19 april. De Ned. Hervormde kerk te IJsselmuiden krijgt toch haar
torenuurwerk.

24 april. Burgemeester van Tuinen is boos op de journalist Jan Brok
ken van het dagblad "Trouw" (ongetwijfeld zijn lijfblad) die in een
jolige bui fantaseerde hoe er, vanwege een spelfout, omgesprongen
werd met een rapport van de Natuur- en Vogelbeschermingswacht
.Llsseldelta". Ja, zo nu en dan loopt je gal over door sommig kran
tengeschrijf.
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25 april. De heer en mevrouw Dr. P. Pel 50 jaar getrouwd.
27 april. Koninklijke onderscheidingen voor burgemeester Verburg en

drs. J.J. Knibbe te I1sselmuiden en wethouder A. Fien en de heren
W.H. Alkema en J. Karel te Kampen.
De voetbalclub Go-Ahead is kampioen van klasse 2D.

30 april. Kampen viert weer traditioneel uitbundig de verjaardag van
H.M. de Koningin. Geen Oranje-zonnetje ditmaal helaas.
mei. Opening van de nieuwe Christelijke basisschool "De Wegwij
zer" in de stadswijk Cellesbroek.

2 mei. Eerste openbare vergadering volgens de "geinstitutionaliseer
de" inspraakprocedure structuurnota Binnenstad. Het vakjargon
wordt steeds moeilijker te begrijpen. Enfin, het kwam er op neer,
dat vertegenwoordigers van instanties hun zegje mochten doen over
deze nota. En dat deden ze!

3 mei. Een grote dag voor Madeleine Last (6e klas Willem van Oran
jeschool). Uit handen van de Koningin ontvangt zij een eerste prijs
in de wedstrijd "Vrije Expressie".

4 rnei. Herdenking van de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog.
Op 71-jarige leeftijd overlijdt te Kampen Dr. C.G .B. ten Kate, oud
rector van het Gemeentelijk Lyceum, nu Almere College. Rector
ten Kate was de man, die in 1933 de school van de ondergang
redde en geen moeite was hem daarna te veel om "zijn" school in
stand te houden en tot bloei te brengen. Zijn zeldzame plichtsbe
trachting (hoe vaak brandde 's avonds laat nog licht in de rectors
kamer) was een lichtend voorbeeld voor docenten en leerlingen.
Maar Dr. ten Kate was ook een wetenschapsrnens, een zeer bekend
ornitholoog, getuige zijn vele publicaties op dit gebied. Te kort
heeft hij van zijn zo welverdiend pensioen mogen genieten.

5 mei. Bevrijdingsdag!
Het Nederlands hervormde rusthuis aan de 3e Ebbingestraat wordt
afgebroken. Op de vrijgekomen grond zullen service-flats worden
gebouwd.

8 mei. Het vandalisme van de bar-bezoekers op Zaterdagavond (en
nacht) in de Oudestraat en de Buiten Nieuwstraat gaat aile perken
te buiten. Het is daar vaak een walgelijke vertoning. Na half een
zullen nu 's nachts geen nieuwe bezoekers in de bars worden toege
laten. Natuurlijk een lapmiddel, de mentaliteit van de "dames en
heren" zal moeten veranderen.

10 mei. In verband met de bouw van kleedruimte voor de schoolsport
achter het voormalige DOS-terrein, bekritiseren verscheidene raads
leden het planologisch beleid van het gemeentebestuur. In het ver-
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leden ook nooit het sterkste punt van ons gemeentebestuur ge
weest.

12 mei. De Broederband is gastheer van het R.K. kerkkoor "St. Caeci
lia" uit het Duitse Siedlingshausen.

14 mei. Een korte vreugde(?) : de Lucas Pesie B.Y. beeindigt de ex
ploitatie van ons nieuwe zwembad. Maar wie wordt nu de exploi
tant, de gemeente of weer een particulier?

15 mei, De familie Antonides betrekt de tweeduizendste woning van
de bouwvereniging "Kampen"! Toch moet, volgens wethouder
Dalsem, de bouwproductie in de eerstkomende jaren nog verdub
beld worden, ondanks het feit, dat ons inwonersgetal vrijwel niet
groeit. Ret is te hopen, dat de binnenstad dan niet leeg gaat lop en.

17 mei. Weer een verlies in de dienstverlenende sector: de mare
chausseebrigade gaat ons verlaten. Huize Burghout komt dus weer
vrij.
C.O.V. Immanuel concerteert onder leiding van Klaas J. Mulder in
de Bovenkerk.

19 mei, Na gerestaureerd te zijn, hangt het gobelin "Clytia, door
Apollo verlaten" weer in onze trouwzaal.

22 mei, Een mooie aanwinst! de gemeente koopt een aquarel van
J.C.K. Klinkenberg (1852-1924), waarop het Oude Raadhuis met
omgeving is afgebeeld.
Expositie van de .Varfdeuze".

23 mei. De heer C. v.d. Velde, procuratiehouder van de uitgeversmij.
Kok, vijftig jaar in dienst bij dit bedrijf.

24 mei. Onze stadgenoot Prof. J. van Bruggen, promoveert te Utrecht
op een proefschrift, getiteld "Na veertig jaar".

26 mei. De St. Tarcisius zeeverkennersgroep laten hun nieuwe sloep,
zelf afgebouwd, te water.
juni. Tijdens de Kamper Ui(t)dagen zal de Oudestraat "experimen
teel" worden versierd volgens een plan, uitgewerkt door Ir. J. Ver
beek. Wait and see!

6 juni. De espelsgewijze inspraak in het structuurplan binnenstad gaat
van start. Sprekers genoeg op de eerste vergadering in de Theologi
sche Hogeschool, Broederweg.

7 juni. Meer dan 3500 wandelaars, die de Kamper Vierdaagse uitlie
pen, feestelijk binnengehaald.
De heer R. Afman (geref. kiezers) bedankt als raadslid; zijn opvol
ger word t de heer J. Post.
Ret Chr. Mannenkoor D.E.V. concerteert in het Duitse Soest.

12 juni. B. en W. van Kampen zijn niet eenstemmig over de plaats
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waar onze sporthal gebouwd zal moe ten worden. Maar het ding
komt er, en dat is het belangrijkste.

14 juni. Ds. J. Schinkelshoek benoemt tot voorganger van de Oud
Gereformeerde gemeente te Kampen. Drie jaar lang was hij reeds
.Jerend" ouderling bij deze gemeente,
De espelvergadering Buitenkerk-Keizershoek toont aan, dat de bar
bezoekers in dit espel nog steeds bar lastig zijn.

19 juni. Jan Langstraat uit Rotterdam winnaar van de KG-ronde voor
nieuwelingen.

20 juni. Heftige beroering onder vele Kamper. botenbezitters. De ge
meente Kampen wil per 1 oktober aIle boten weren aan de Kamper
zijde van het Ganzendiep. Beteugeling van wilde recreatie, zegt het
gemeente-bestuur. Geef deze botenbezitters eerst inspraak, B. en
W.!
Kampen en de Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn het one ens
over het bestemmingsplan "Buitengebied". Verschil van mening
o.a. over de bebouwingsstroken, aanlegvergunningen en het bou
wen van tweede huizen.
Weer een nieuwe predikant in Kampen: ds. DJ. van Stelten wordt
in de Nieuwe Kerk bevestigd. Hij vertrekt binnenkort naar Z.-Afri
ka en is dan de derde zendeling die namens de Geref. Kerk (buiten
verb and) in samenwerking met een aantal steunbiedende kerken in
Natal werkzaam zal zijn.
Jaarlijks uitstapje van de Kamper bejaarden.

21 juni. Triest! Wegens gebrek aan expositieruimte in Kampen zijn de
16e eeuwse kapitale schilderstukken van de fam. Maler en Mechtelt
toe Boecop uit de Gast- en Proveniershuizen voor onbepaalde tijd in
bruikleen gegeven aan het Provinciaal Overijssels museum te
Zwolle. Het is te hopen, dat ze spoedig weer in onze stad kunnen
terugkeren.

23 juni. De Chr. Kamper Harmonie A.M.D.G. bestaat 50 jaar.
Een afscheid op het Calvijnlyceum. Drs: DJ. Buwalda, door zijn
leerlingen (en docenten") gewoonlijk "Bu" genoemd, gaat defini
tief met pensioen, na zijn school niet minder dan 36 jaar te hebben
gediend. Een markante figuur, die op de valreep markante uitspra
ken deed, zoals: "onze tijd is er een die oplossingen vanuit de mens
verwacht. Vergeefs, de grootste geesten van de Antieken hebben dit
niet bereikt, wat zullen de koekebakkers van deze eeuw dan weI
bereiken?"

27 juni. Bij de Europese bibliotheek verschijnt een boek .Jiet hart van
Nederland; steden en dorpen rondom de Zuiderzee", waaraan o.m.
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onze archivaris de heer van der Viis meewerkte. Een boek om te
kopen, Kampenaren!

28 juni. Het zwembad Seveningen wordt aan de beheerder van de
camping Seveningen verhuurd.
B. en W. onthullen plannen om gezamenlijk met de gemeente
Dronten een dependance van het Almere College in Dronten te
stichten. Maar dan zal Den Haag wei toestemming moeten geven.
Onze jagers zullen meer pacht voor hun terreinen moeten gaan
betalen.
Strijd om de .vuilbuis"van de firma Staal; een doom in het oog van
onze milieu-beschermers.

29 juni. Promotie .mieuwe stijl" van het Almere College in de Stads
gehoorzaal. De rector herdenkt zijn voorganger Dr. ten Kate en
spreekt de hoop uit, dat het Almere College over een jaar of vijf in
een nieuw gebouw gehuisvest zal zijn.

30 juni. Sylvia de Kleine clubkampioene van de ponyclub Toi Toi.
Drieseree Schinkel is onze Kamper Ui(t)dag Miss geworden. Naar
de foto te oordelen, een charmant meisje. En een die met kennis
van zaken de problematiek rondom de Kamper Ui(t)dagen wist te
benaderen. Een schot in de roos dus.
juli. Op eigen verzoek heeft onze stadgenoot, de heer T. Teunissen,
ontslag genomen aIs directeur van de N.V. Schokbeton. Aan een
prachtige, geheel door eigen kracht en inspanning verworven carrie
re, is hierdoor een einde gekomen. Kampen kan nu gaan profiteren
van de hobbies van de heer Teunissen: oude tegels, geologie en
archaeologie.

4-7 juli. Tentoonstelling internationale orientatie beeldhouwkunst in
de Koornmarktpoort.

5 julio Eerste Kamper Ui(t)dag in een tropische hitte. Toch veel be
zoekers. De koe hangt weer aan de toren, de versieringen deden het
goed, maar de verfstrepen op straat waren al grotendeels verbJeekt
of weggesleten. Velen hadden ze daarvoor trouwens al met gemeng
de gevoelens aanschouwd.
Wethouder Dalsem verwacht (dan toch eindeJijk) dat nog voor
de winter het open jeugdwerk in de voormalige jeugdherberg van de
grond zal komen.

6 juli, Onze oud-stadgenoten Dr. J(an) en zijn broer Dr. K(laas)
Veenhof zijn gelijktijdig benoemd tot gewoon hoogleraar aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam en wei resp. in de dogmatiek en de
oud-Oosterse talen. Twee knappe zonen van een eveneens zeer be
gaafde vader.
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7 julio Koop, behalve het boek .Hart van Nederland", ook het koste
lijke boekje van onze oud-stadgenoot Eelco Elzenga .Langs oude
Overijsselse Kerken", opgedragen aan de heer W.H. Alkema.

10 julio Het dagelijks bestuur van de Sport- en recreatieraad doet een
voorstel om wederom een particulier ons nieuwe zwembad te laten
exploiteren. De Voorzitter, wethouder Reinders, krijgt het hier
door aan de stok met zijn eigen partij, de P.v.d.A. Ja, dat over
kwam Han Lammers ook in Amsterdam, toen hij achter de groene
tafel kwam te zitten inplaats van er VOOL

14 julio De heer en Mevrouw Kieft geven het naast hun woning gele
gen pothuis een ideale besternming, het is voor kleine exposities
geschikt gemaakt. Er is nu werk van de pottebakker Theo Gene
mans uit Heerde te zien (nog uit de school van Chris Lanooy). En
bij de voormalige Hagenpoort heeft de pottebakker Klaas de Leeu
we zijn "Galerie 2000" ingericht. Ook op artistiek gebied komt er
in Kampen meer leven in de brouwerij. Dat blijkt eveneens uit de
boeiende fototentoonstelling "Ooggetuigen" in de Koornmarkt
poort.

19 julio De sportraad stelt een beslissing over de wijze waarop ons
nieuwe zwembad geexploiteerd zal worden, uit.
Slechts 8% van de ondernemers zien geen heil in de Kamper Ui(t)
dagen.

23 julio De Volkstuinvereniging "Onze Tuin" sleept een derde prijs in
de wacht van de landelijke volkstuincomplexenkeuring. De vereni
ging heeft ruim honderd leden en een grote wachtlijst.

24 julio Na 25 jaar belangrijk werk te hebben verricht, heft de Stich
ting "Het Kamper Sportpark" zich zelf op. De belangen van aile
Kamper Sportverenigingen worden nu op onpartijdige wijze door
het gemeentebestuur en de Sport- en Recreatieraad behartigd.
Behalve Rose de Fruits, gemaakt van Nederlands fruit, brengt de
firma Siebrand nu ook een Nederlandse sherry op de markt. Geen
oordeel, nog niet geproefd!

26 juli. Laatste Kamper Ui(t)dag. Matig weer en toch opnieuw een
groot succes. Deze dagen zijn, volgens de burgerneester, niet meer
weg te deriken uit de Kamper samenleving. Als slot een daverende
taptoe waaraan, voor het eerst in de geschiedenis, aile zes Kamper
muziekcorpsen meededen.
Als door een wonder is een deel van Kampen aan een ramp ont
snapt. Een zelfdoener boort (in de meest letterlijke zin van het
woord) in zijn grachtenhuis aan de Vloeddijk gelegen, een munitie
depot van het Verzet uit de laatste wereldoorlog aan. Bijna ontplof-

263



ten o.m. een bazooka en 20 trottylstaven. De mijnopruimingsdienst
maakte het gevaarlijke spul onschadelijk. Kampen haalde hierdoor
weer eens de Iandelijke pers.

27 juli. Dries van Wijhe wint de Siebrand-ronde.
1 augustus. Ds. J. 0. Mulder, predikant bij de Vrijgemaakte Geref.

kerk (buiten verband) gaat met emeritaat.
9 augustus. Inspecteur van Politie C. 0. Hindriks in dezelfde funktie

te Hilversum benoemd.
10 augustus. De bouwvereniging "Eenvoud" gaat 155 eengezinswo

ningen in de wijk Cellesbroek bouwen.
De parochie Kampen komt een half miljoen gulden te kort als haar
bijdrage tot de restauratie van de O.L.V.-kerk of Buitenkerk. Laat
iedere Kampenaar zijn steentje bijdragen om dit tekort te dekken.
Deze kerk is immers een van onze belangrijkste monumenten.

14 augustus. Het "American Youth Symphony and Chorus" concer
teert in de Bovenkerk. Vooral het koor was subliem.

15 augustus. De heer E. J. Bast, die het grootste deel van zijn leven in
het voormalige Nederlands-Indie door heeft gebracht, exposeert
zijn Indische schilderijen bij de Kamper Boekhandel. Tempo doe
loe!

16 augustus. De gemeente voorlopig schaakmat? De botenbezitters,
die hun jachtjes, punters enz. aan de Kamper kant van het Ganzen
diep hebben gerneerd, vragen visvergunningen aan. De pachters zijn
nu verplicht hen toegang tot hun land te verlenen.
Aan een lange traditie komt een einde, het laatste restant van ons
garnizoen verdwijnt. Toch spijtig, al zal weI niet, zoals in 1839 bij
het vertrek van de Jagers van Kleerens "een talrijke menigte met
betraande ogen een ver eindweegs" zijn meegelopen om onze laat
ste soldaatjes uitgeleide te doen.

17 augustus. In de wijk Cellesbroek wordt de nieuwe open bare kleu
terschool "Johan Friso" in gebruik genomen.

18 augustus. Overlast, veroorzaakt door de Lijempf-melkfabriek, doet
de omwonenden protesteren. Zij zijn niet gesteld op gratis vette
melkpoeder, dat op hen neerdwarrelt. De directie belooft maatrege
len te nemen.

20 augustus. De heer H. J. van Mierlo is veertig jaar lid van het Stede
Jijk Orkest. En de heer D. Prins, docent aan de Hanzeschool, is
evenveel jaren bij het onderwijs.

23 augustus. "Onze" juffrouw Hendriks wordt 85 jaar. Een en vijftig
jaar daarvan bracht zij op haar manier het evangelie aan stadgeno
ten en vreemdelingen. Het heilige vuur is er nog wel, maar de benen
willen niet meer.
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De Evangelische Omroep filmt in de Kamper Schepenzaal een hu
welijk, als onderdeel van een documentaire "Het huwelijk".

25 augustus. De Brunneper Oranjevereniging bestaat 50 jaar.
Ter gelegenheid van het a.s. regeringsjubileum van H.M. de Konin
gin, maakt de N.C.R.V. televisie-opnarnen in de Bovenkerk, met
medewerking o.m. van de Verenigde Koren en het Chr. Mannen
koor "Door eendracht verbonden".

27 augustus. Burgemeester van Tuinen opent in de voorm. Nieuwe
Marktschool in het kader van het a.s. regeringsjubileum een ten
toonstelling van opstellen en kindertekeningen door Kamper leer
lingen vervaardigd. Goed, leuk en grappig waren ze.

28 augustus. Het gebruik van de parkeerschijf is nu verplicht in de
Oudestraat, Plantage en Hofstraat.
Forumavond voor de a.s. eerste-jaarsstudenten Theol. Hogeschool
Oudestraat. Uitspraak o.m. "Kampen is een stad met een woud van
kerkelijke congregaties".

29 augustus. In de Stadsgehoorzaal wordt de heer A. 1. ten Hove ge
huldigd, administrateur van het Almere College en 36 jaar lang de
"Spil" van deze school. Een flinke "reiskas", bijeengebracht door
leerlingen en oud-leerlingen, docenten en oud-docenten en het
niet-onderwijzend personeel was zijn zo welverdiende "ereprijs".

30 augustus. Kampen legt het af tegen de Gazo. De gemeente draagt
het gasleidingnet en de apparatuur over aan de N.V. Gazo, trekt het
beroep tegen deze overdracht bij de kroon in en gaat met de N.V.
Gazo een overeenkomst aan inzake de gasvoorziening van I1sselmui
den in het gebied ten Zuiden van de IJssel van deze gemeente
gelegen.
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