
KAMPER KRONIEK

1973

september. Het Stedelijk Orkest met het Tamboerscorps gevenmet
succes acte de presence op het 26ste bloernencorso 'Aalsmeer'.

5 september. Al kwam H.M. de Koningin niet persoonlijk naar Kam
pen - Tilburgwas de uitverkoren stad - haar 25 jarig regeringsjubi
leum werd hier zeer feestelijk gevierd. Indrukwekkend was vooral de
aubade op de Koornmarkt. Daar, waar eens het hart van Kampen
begon te kloppen, herinnerde de burgemeester aan wat hij in het
K.O.V.-programmaboekje schreef: wij willen deze koningin niet
ruilen voor een president of een dictator. Wantdeze koningin, zij is
het!
Ware woorden, want welk land kan bogen op een zo democratisch
en menselijk staatshoofd, dat zo boven alle partijen staat? En Kam
pen mocht feestvieren, deze stad heeft het Oranjehuis nimmer ver
loochend.

8 september. De jeugd van 'Jubilate Deo' neemt afscheid van me
vrouw Erna Kaper-Lische, die jarenlang de leiding heeft gehad van
de zangkoren van deze vereniging.

11 september. Het gaat helaas niet goed met Schokbeton in Kampen.
Het bedrijf vraagt voor een aantal personeelleden een ontslagver
gunning aan. De achteruitgang der oudere industrieen gaat nog
steeds door.

-- De verbouw' 'van onze Stadsgehoorzaal dreigt te stagneren; de
som waarvo de laagste inschrijver (de firma Moes) het werk wil
aannemen, gaat ver boven de begroting van het architectenbureau
uit.

13 september. Het meubilair van de oude Stadsgehoorzaal, annex in
gebrachte goederen, wordt bij opbod verkocht. Het geheel werd
een sof. De veilingmeestergaf er tenslotte de brui aan.

14 september. Groningse sociologen onderzoeken de reacties der Kam
per en Llsselmuidense bevolking op de praktijksanering der huisart
sen in beide gemeenten.

- B. en W. bieden de ontwerpbegroting aan. Het Rijk stelt meer geld
beschikbaar voor steden met een historische stadskern. Daar kun-
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nen we dus van profiteren. Maar Den Haag laat ons in de kou staan,
wat betreft de financiering van de Muziekschool en de Openbare
Leeszaal. Uiterlijk anders fleurig genoeg, deze aanbiedingsbrief: een
kostelijke foto van Miss Ui(t)dag 1973 als 'covergirl'. Er waait toch
weI een frisse wind in het stadhuis.

16 september. Bevestiging en intrede van Ds W. Vis in de Nieuwe Kerk
aan de Broederweg als predikant van de Ger. Kerk (vrijgemaakt,
buiten verband). Naar aanleiding van zijn preek, kreeg deze domine
het onmiddellijk aan de stok met de verslaggever van een der Kam
per kranten. Gelukkig maar, dat niet alle preken die in Kampen
worden gehouden, door onze journalisten verslagen worden.

17 september. De Gehoorzaal is dicht. Nut en Carillon vluchten naar
Zwolle.

- Een teken des tijds: Drs H.I. Tieleman, ontwikkelingseconoom,
gaat aan de Theologische Hogeschool (Oudestraat) colleges geven
over ontwikkelingssamenwerking.

18 september. Monumentenzorg maakt op het laatste ogenblik be
zwaar tegen het bestemmingsplanvan ons nieuwe politiebureau. Te
grootschalig voor de Bregittenstraat en omgeving. Zo denken de
bewoners van deze wijk er ook over.

-- Het Britse bedrijf Bernard Wardle and Company koopt 95%van het
geplaatste aandelenkapitaal van de kurk- en plasticfabriek Schotte
en Zn te Kampen. Waarschijnlijkbetekent dit in de toekomst uit
breiding van het bedrijf, dus welkom vreemdeling!

--- Het rommelt wat in de Stichting BejaardenwerkKampen door een
controverse tussen de projectleider en de beheerster van 'Tafeltje
dekje'. Maar de goedkope Iglo-maaltijden voor bejaarden blijven
gelukkiggehandhaafd.

20 september. Uit het definitieve rapport 'Kopen in Kampen' blijkt,
dat onze stad ondanks de zware concurrentie van Zwolle, toch nog
een zeer belangrijke functie heeft als koopcentrum. Een groot deel
van het publiek wil echter meer warenhuizen.

21 september. 'Onze Werkplaats' bestaat 25 jaar. Mede-oprichter lac.
de Pree schreef het gedenkboek 'Opgang 1948-1973'.
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22 september. Ook in 1974 nog geen geld voor een nieuw gemeentelijk
archief en een nieuw museum. Spijtig! Maar in de eerste helft van
dat jaar hoopt men wel te kunnen beginnen met de bouw van een
sporthal. De jeugd gaat voor!

24 september. Het laatste restje van de Rijksdienst voor de Ilsselmeer
polders verdwijnt: het laboratorium verhuist naar Lelystad.

- De Kamper Vredesweek start in de grote zaal van de Chr. Gerefor
meerde kerk in de Buiten-Nieuwstraat, De leden van het forum, uit
predikanten bestaande, theologiseren er.lustig op los, waardoor de
vraag 'Wat kunnen de kerken in Kampen nu concreet voor de vrede
doen' wel enigszins in gedrang komt~

- Leden van de Kamer van Koophandel uit Zwolle in onze stad harte
lijk ontvangen. De heren werden nog eens geconfronteerd met onze
'tweede brug'-problematiek. Kan nooit kwaad.

26 september. Kampen weer een dag 'het Geneve van het Noorden'.
Dertienduizend bezoekers voor de Theologische Hogeschooldag
der Ger. Kerken (vrijgemaakt binnen verband), afkomstig uit alle
delen van ons land, overstromen onze stad. Vreugde over het feit,
dat Gedeputeerde Staten van Overijssel hun goedkeuring hebben
gehecht aan het besluit van de Kamper Gemeenteraad om grond
tegen een symbolisch bedrag ter beschikking te stellen voor de
uitbreiding van het Hogeschoolcomplex. Vreugde ook bij de Kam
per middenstand die weer goede zaken deed.

29 september. De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft zonder
toestemming van het Gemeentebestuur proefboringen verricht op
het Kampereiland. En dat nemen wij zo maar niet! Demaatschap
pij zal er voor moeten betalen: /500.- per week! Welaten niet met
ons soHen!Er zijn nog rechters in Nederland!

oktober. De heer G.J. Schrijer is veertig jaar lid van het Stedelijk
Orkest. Het ere-metaal siert daarom nu zijn borst. En de heer
G. Frank, directeur van de Juliana van Stolbergschool, is op deze
zelfde dag 25 jaar bij het onderwijs. Nog een jubileum: Helmich
Brandenburg herdenkt op deze dag het feit, dat hij 25 jaar werk
zaam is bij 'Onze Werkplaats'. Vreugde dus in velegezinnen.

2 oktober. Met 7 tegen 5 stemmen besluit de Sportraad tot een ge
meentelijke exploitatie van ons zwembad. Dat muisje echter zal
nog een hele lange staart krijgen! .

233



4 oktober, De bewoners van het Bregittenkwartier (voor ouderen het
sigarenmakerskwartier) blijven protesteren tegen het bouwen van
een nieuw politiebureau in hun buurt.

6 oktober. Onder 1eiding van Willem Hendrik Zwart vertrekken
1611eden van koren uit Kampen, Zwolle, Heerde en Harderwijk
naar Amerika voor een toernee door de Ver. Staten en Canada. Zij
zullen hoofdzakelijk voor de uit Nederland afkomstige immigran
ten concerteren.

- Ondanks de 40 miljoen gulden die Overijssel extra van de regering
heeft ontvangen om de werkgelegenheid in deze provincie te bevor
deren, blijft de situatie in dit opzicht in Kampen zorgelijk. Het
aanta1 industriele arbeidsplaatsen in onze stad steeg in de periode
1959-1972 slechts met 132. Daarnaast een belangrijk verlies in de
dienstensector. En toch is het zo goed wonen en werken in onze
mooie stad!

8 oktober. Onze oud-stadgenoot, de heer E. Hartman, publiceert een
'thriller' over de knokploegen in de bezettingstijd getiteld: 'Signa
len in de Nacht'.

-- De krant publiceert een ontwerpplan van het 'Bureau Offringa' te
Groningen tot interne verbetering en externe verfraaiing van ons
Oude- en Nieuwe Raadhuis. We werden voora1 getroffen door het
voorstel de buiteningang van het Oude Raadhuis te herstellen en
daarvoor een stenen trap aan te brengen. Historisch juist, zoa1s een
schilderij van A. Beerstraten uit 1664 laat zien, waarop nog de
prachtige zandstenen trap staat afgebeeld die na de brand van 1543
een sieraad van onze stad werd. Later werd deze afgebroken 'van
wege het drukke verkeer in de Oudestraat' en vervangen door een
veel minder fraai en kleiner geval, dat in de 19de eeuw verdween,
maar nog voorkomt op een tekening van C. Springer, gedateerd
4 october 1860. De prachtige kaak, die eens aan de noordzijde van
ons stadhuis stond, zou eigenlijk, als monument, opnieuw moeten
verrijzen.

9 oktober. De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plant
kunde organiseert haar jaarlijkse bloemen- en plantententoonstel
ling. De heer Habekotte blijkt een kei te zijn in het kweken van
chrysanten.
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11 oktober. Een loffelijk initiatief: het gemeentebestuur laat een in
ventaris maken van alle boerderijen op het Kampereiland die uit
een bouwkundig of landschappelijk oogpunt extra aandacht verdie
nen. In 1940 werden alle boerderijen op het Kampereiland in op
dracht van het Frans Walkate Archief gefotografeerd!

- Onze melkfabrieken blijven gelukkig in onze stad: Van Heel inves
teert voor 3 miljoen in het Kamper bedrijf.

16 oktober. Inspecteur C.O. Hindriks neemt afscheid van het Kamper
Politiecorps wegens benoeming in gelijke functie te Hilversum.

- Zou het echt waar zijn, komt een tweede brug in 't zicht? Op de
Provinciale begroting staat een extra bijdrage van [800.000.- voor
o.m. de bouw van een tweede I1sselbrugbij Kampen. Als het Rijk
nu ook nog over (onze) brug komt, kunnen wij hoop hebben.

- Een honderdjarige: mevrouwA.l ..KleinObbink-Kedde, woonachtig
in de Amandelboom.

18 oktober. De Boer's supermarkt op het industrieterrein feestelijk
geopend. Cadeautjes in geld voor de wijkraden van Brunnepe
en de Hanzewijk, Tafeltje Dekje, Huize Klimop en 't Speelwerk.
Hoe onze middenstand ook over deze vestigingmoge denken, het
bedrijf geeft in ieder geval aan ca. 75 personen werk en dat bete
kent voor Kampen heel wat!

18 oktober. Eerste openbare vergadering in de aula van de Theologi
sche Hogeschool (Oudestraat) van de nieuwe vereniging 'Vrienden
van het Kamper Museum'. Na de ondergangvan de 'Stichting Cam
pen' eindelijk weer eens een goed opgezette poging om de bewo
ners van Kampen zelf te interesseren voor alles wat betrekking
heeft op de zo rijke geschiedenis van onze stad. Geeft U op als lid,
f10.- is stellig voor dit mooie doel niet te veel!

-- Tentoonstelling van onze stadgenoot Dick Scholten in de Galery
van de Kamper Boekhandel. Voortreffelijk werk! Een kunstenaar
om te blijven volgen!

19 oktober. Geslaagdjeugdconcert van het Stedelijk Orkest en de big
band 'Last Moment' in de Buitenwacht.

20 oktober. De recreatienota 'Gelderse Ilssel', uitgebracht door de
A.N.W.B.en het 'Koninklijk Nederlands Watersportverbond' keert
zich in vele gevallentegen de recreatieplannen voor de I1sseldeltain
engere zin. Maar de opstellers van deze nota blijken niet bekend te
zijn met het bestaan van het op intergemeentelijk initiatief ontwor
pen schetsplan 'Recreatieve ontwikkeling aan het Ganzediep'.
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25 oktober. De Raad besluit met algemene stemm en tot de bouw van
een nieuw politiebureau in het Bregittenkwartier. De sanering van
deze buurt zal nu met spoed moeten geschieden. Het saneringsplan
uit 1947(! ) is van de baan. Zo zal nu toch hopelijk een van de
ergste 'gaten' in onze binnenstad verdwijnen.

- Ons 'kritisch' raadslid (de heer Bastiaan) ziet in, dat hij te ver is
gegaan toen hij uit de school klapte na een besloten vergadering
over de plaats van onze a.s. sporthal. Tot grote voldoening van de
burgemeester bood hij hiervoor in het openbaar zijn verontscliuldi
gingen aan. Zo is de vrede weer hersteld tussen onze burgervader en
dit kleurrijke figuur in onze Raad.

- De S.G.P.-fractie stelt voor het afsteken van vuurwerk op Zondag
geheel te verbieden, ook in de periode van 27 september tot 1 janu
ari. Niet te realiseren, meent de Raad. Luidende kerkklokken klin
ken op Zondag inderdaad heel wat welluidender dan voetzoekers
en gillende keukenmeiden. Alhoewel, dat lange luiden is ook niet
alles, als je op zondag eens lekker wil uitslapen en vlak bij een van
de vele Kamper kerken woont.

25 oktober. Een muzikale dochter van een muzikale vader: Gerda
Kwakkel, dochter van de vroegere dirigent van de C.O.V. 'Imma
nuel', blinkt uit in het fluitconcert van Johann Christian Bach, ten
gehore gebracht door het Overijssels Philharmonisch Orkest in de
Broederkerk.

- Het in 1936 gebouwde voormalige pakhuis van Smit en ten Hove
aan de IJsseldijk wordt gesloopt. Architectonisch bekeken geen
verlies.

- De heer v.d. Belt 25 jaar congierge van de Hanzeschool. Weerzo'n
man van het oude stempel, die al jarenlang een onmisbare schakel
vormt tussen directie, docenten en leerlingen.

26 oktober. Burgemeester van Tuinen opent officieel Haatlandhaven,
nu de derde fase van dit project voltooid is. '.

28 oktober. Muzikaal contact tussen het Duitse Siedlinghausen en
Kampen.

29 oktober. Burgemeester van Tuinen opent de tentoonstelling voor
religieuze kunst, vervaardigd door pater Thomas Rodl, in de bloe
menwinkel van Gerd Verschoor. Deze 'galery' mag meer van zulk
fijnzinnig en zeer artistiek werk in Kampen exposeren was de wens
van de burgemeester, maar dan in 'een expositieruimte, onze stad

237



waardig'. Of zijn juist dergelijke kleine, intieme tentoonstellingen
zo aantrekkelijk voor het grote publiek.

- Onze Openbare leeszaal is nu ook in het bezit van een discotheek.
Ruim 3000 platen kunnen worden uitgeleend.

- De heer Bulthuis is 40 jaar in dienst van Albert Hein. Als lidmaat
van de Gereformeerde kerk, speelt hij tevens in onze stad een zeer
actieve rol in het kerkelijk leven. De koninklijke onderscheiding
was dus wel verdiend.

30 oktober. Wereldspaardag!Ook de nieuwe Kamper Almanak ver
schijnt.

-- Voorzitter C.A. Kranenburg van de wijkraad Hanzewijk doet een
felle aanvalop de Sport- en recreatieraad die z.i. veel te weinigvoor
de recreatie doet; in het bijzonder komt de Hanzewijk er slecht af.
Ja, dit stadsdeel is helaas van meet afaan het stiefkind van de
gemeente geweest.

-- Ruzie in de P.v.d.A.-fractie! De afdeling Kampen-IJsselmuidenzegt
haar vertrouwen in wethouder Mr H.A.H. Reinders op en verzoekt
deze zijn raadszetel ter beschikking te stellen. Het bommetje is
eindelijk geexplodeerd. De kern van het conflict: mogen leden van
de P.v.d.A. die een belangrijke bestuurspost bekleden een eigen
standpunt innemen en verdedigen, of bepaalt de Partij de door hen
te verdedigenvisie?

november. Onze nieuwe inspecteur van Politie, de heer R. Verkerk,
geinstalleerd.

2 november. Er naderen weer verkiezingen! Een zestal P.v.d.A.
Kamerleden bezoeken Kampen. Zij toonden, gelijk goede politici
betaamt, zeer veel belangstellingen begrip voor specifiek Kamper
problemen. We zullen hopen, dat dit begrip ook na de verkiezingen
nog aanwezig is.

3 november. St. Caeciliavoert met kleur en fleur 'Les Saltimbanques'
op.

- Dank zij het initiatief van de wijkraad, grate schoonmaak in de
Hanzewijk.

-- De heer M. de Wilde 50 jaar lid van de Chr. muziekvereniging
A.M.D.G.

4 november. Oliecrisis:eerste autovrije zondag! Wat een rust!
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6 november. Feestelijke opening van de nieuwe Juliana van Stolberg
school. Een gebouw om jaloers op te zijn! Terecht veellof voor de
directeur, de heer G. Frank.

- Het artistieke leven in Kampen komt steeds meer op gang. Onze
stadsgenoot Piet van Dijk exposeert in de galery van de Kamper
Boekhandel. Volgens Hans Wiersmabehoort zijn werk tot de cate
gorie 'fantastisch realisme'.

7 november. Het nieuwe verpleeghuis van Myosotis in gebruik geno
men.

- In 1974 zullen in CellesbroekZuid 155 woningen, te bouwen door
'Eenvoud', gereedkomen.

8 november. De voormalige Luttekeschool (in de oorlog in gebruik
bij de distributiedienst) is afgebroken. Een gebouw dus verdwenen,
waaraan vele oude Kampenaren met een zekere weemoed zullen
terugdenken.

10 november. De voorgenomen ruilverkaveling in de polder Masten
broek werpt haar schaduwen vooruit. Ook de natuurbeschermers
doen een duit in het zakje. De meerderheid van B. en W. te Kam
pen is tegen het bestaande plan, Ilsselmuiden daarentegen is v66r.

14 november. De Kamper Sport- en recreatieraad vergadert, maar zon
der de heer Bastiaan die deze bijeenkomst weinig zinvol vindt.
Volgens hem was de begroting door allerlei instanties toch al vol
doende uitgekauwd, Zijn afwezigheid werd, zachtjes gezegd, be
treurd.

15 november. Het grootste gedeelte van het zogenaarnde sigarenkwar
tier zal niet worden afgebroken, maar blijft woonwijk.

17 november. Ook de Kamper Horecabedrijven hebben het moeilijk
door de autoloze Zondag. Ontslag van personeel dreigt.

-- Uit het jaarverslag van de Kamper Nutsspaarbank 1972 blijkt, dat
het spaarderstegoed tot bijna 146miljoen gulden is gestegen.

21 november. Ook de Kamper huisvrouwen in de ban van de oliecrisis:
er wordt weer flink gehamsterd.

- Een gemene streek: een dief gaat er vandoor met de geluidsinstalla
tie van onze bejaardensocieteit. Een mooi gebaar: de firma Kale in
de Oudestraat biedt de bejaarden gratis een nieuwe installatie aan.
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22 november. De verbouwing van de Stadsgehoorzaal nu begroot op
2.771.000.- gulden, ruim 9 ton meer, dan aanvankelijk was ge
raamd. Toch maar doen, zeggen B. en W. terecht. Lapwerk is er in
het verleden op dit gebied genoeg gedaan.

- In een chaotische bijeenkomst van de Culturele commissie was het
weer eens Kampen op z'n smalst. Heftige discussies of in de geres
taureerde Gehoorzaal vaste of verplaatsbare stoelen zullen geplaatst
worden. Ik herinner mij nog, hoe na een toneelvoorstelling van de
K.L.C. de stoelen in de zaal in de kelder onder het toneel werden
geramd. Laat ons dat bespaard blijven, als wij in Kampen eindelijk
eens een smaakvolle zaal hebben. Enfin, gelukkig blijken verschuif
bare stoelen op een hellende vloer technisch niet mogelijk te zijn.

- Nap de Kleine en Rudolf Jansen concerteren onder auspicien van
Nut en Carillon in de Muziekschool.

24 november. Traditionele aankomst van St. Nicolaas met 'de stoom
boot uit Spanje'. De Buitenhaven was einddoel. Onze burgemeester
schijnt nog zeeroversbloed in zijn aderen te hebben, want hij be
treurt het, dat onze Heilige niet eerst een schip met geld geenterd
heeft. Stamt hij soms nog af van de beruchte Friese zeerover Grote
Pier? Die Friezen toch! 'Vremdelyce Christlieden' om met toe Boe -
cop te spreken.

26 november. Na de fusie van de Vereniging Spaarbank voor de ge
meente Apeldoorn, gaat de Bondsspaarbank te Kampen ook een
fusie aan met de Stichting Bondsspaarbank Meppel-Steenwijk!

28 november. Boeiende lezing van de heer W. van der Hoven over oude
ansichten voor onze 'Vrienden van het Museum'.

29 november. De meerderheid van het College van B. en W. van Kam
pen is tegen het ruilverkavelingsplan Mastenbroek, maar de Raad
stemt v66r.

- Onze Raad geeft - zij het met bloedend hart - zijn fiat aan een
aanvullend crediet voor de verbouwing van de Stadsgehoorzaal.
Gouverner, c'est prevoir. Ook de 4 miljoen voor het nieuwe politie
bureau komen er.

- Gerinkel in de glazen: B. en W. voelen, in tegenstelling met de
Sport- en recreatieraad, niets voor een gemeentelijke exploitatie
van ons zwembad. Dit College adviseert over te gaan tot een
N.V. Sportfondsenbad Kampen. Welke partij zal aan het langste
eind trekken? Geduld, beste lezer.
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3 december. B. en W. van Kampen geven commentaar op de nota
'Overijssel '85'. Het College gunt Zwolle graag een zonnige toe
komst, maar niet ten koste van Kampen. Onze stad heeft weI dege
lijk de mogelijkheden om, dankzij een sterk verbeterde infrastruc
tuur, in de toekomst een zeker niveau te bereiken.

-- De gemeentebegroting is, dankzij een eenvoudige 'toelichting' van
onze gemeentelijke voorlichter, de heer Kummer, ook voor niet
ingewijden (en wellicht ook voor een aantal raadsleden) leesbaar
gemaakt. Tot nu toe was zij, zoals de heer Kummer Shaw geestig
citeerde, 'een samenzwering tegen leken'.

4 december. De heer B. Siebrand 40 jaar in dienst bij Berk.

5 december. De heer C. Neervoort 60 jaar lid van de De Broederband;
zestig jaar lang dus was zijn lijfspreuk: jongens vocht oe umblad an,
deur kump de Broederband an!

6 december. Het waterschap 'De Usseldelta' zal in de toekomst het
waterstaatkundig beheer van het Kampereiland overnemen.

~ Onder auspicien van Nut en Carillon concerteert het Esterhazy
kwartet in de Lemkerzaal.

-- De Nederlands-hervormde kerk te Usselmuiden heeft een tweede
luidklok die de herinnering aan wijlen de heer l.w. Siebrand levend
zal houden. Gegoten door Petit en Fritsen te Aarle-Rixel,

~ Prof. Dr. G.N. Lammens aanvaardt zijn ambt als buitengewoon
hoogleraar in de liturgiologie aan de Theol. Hogeschool (Oude
straat)

- In de Theologische Hogeschool (Broederweg) draagt Prof. L.
Doekes het rectoraat over aan Prof. J. Kamphuis.

8 december. Onze Commissaris van Politie acht de parkeernota, uit
gebracht door de verkeersdeskundige Ir J. van Dijk, niet reeel,

~ Kees Mossel kampioen van de Sportschool 'Jetze van Dijk'.

14 december. Onder auspicien van Nut en Carillon brengt Jasperina de
long in de Zwolse Buitensocieteit haar kostelijke 'Grote Egotrip'.

~ De Raad begint met de behandeling van de (sluitende) gemeente
begroting. Lof en critiek. De fractie-voorzitter van de S.G.P. be
klaagt zich o.m. over het feit dat de begeleidende nota van B. en W.
'een rede zonder bede' is. Ja, die is ook al geschrapt in de troon-
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rede, een tijdsverschijnsel dus. Of we daar nu zo verrukt over moe
ten zijn, is een andere vraag.
De heer Veltman (Ger. kiezers) vreest, dat de gemeente zich in '73
te veel op de hals haalde. 'Houd de hand op de portemonnaie', is
zijn raad. Mevrouw Bijlsma-Lankamp (P.v.d.A.) verwijt B. en W.
teveel aandacht voor de binnenstadproblemen en te weinig voor
andere wijken. Verder zijn haar bezwaren: te geringe inspraak van
de burgerij, onbillijke milieubelasting (de industrie is de grote boos
doenster) en falend personeelsbeleid. De heer Mensink (K.V.P.)
pleit voor meer wijkraden. De CH/AR-fractie raadt een voorzichtig
en terughoudend bestuur aan en de heer Hemminga (V.V.D.) heeft
weinig kritiek op en veel lof voor de gevolgde gedragslijn. Zoveel
hoofden, zoveel zinnen dus. Jammer, dat de heer Bastiaan wegens
ziekte ontbrak, geen echt vuurwerk dus. Burgemeester Van Tuinen
verdedigde daarna hartstochtelijk de prioriteit van de binnenstad
problemen 'als vege erfenis uit het verleden' en verheugde zich er
over, dat in Kampen tenminste nog het ambtsgebed in ere wordt
gehouden. Ook zijn wethouders verdedigden hun standje met veel
vuur met als resultaat, dat de begroting werd goedgekeurd. Na het
aannemen van de begroting werden zowel de heer Kluvers (28 jaar
hoofd van financien) en de heer Kuipers (bijna evenlang hoofd van
de bodekamer) gehuldigd. Beiden, elk op hun terrein, voorbeelden
van voortreffelijke gemeenteambtenaren.

15 december. De vereniging 'Vogelweelde' bestaat 50 jaar.

20 december. De 'Vereniging tot Stichting en Instandhouding van
Christelijke scholen' probeert nog eens toestemming te krijgen voor
het stich ten van een Lagere School in de wijk Cellesbroek. De
Kamper gemeenteraad wilde destijds weI meewerken, Gedeputeer
de Staten van Overijssel vernietigde echter dit besluit. De Kroon zal
moeten beslissen.

- Voor en tegenstanders van de ruilverkavelingsplannen Mastenbroek
vliegen elkaar nog steeds in de haren, maar .....

- B. en W. bekritiseren de nota 'Overijssel '85'. Twijfel of Kampen
in 1985 werkelijk 36.000 inwoners zal hebben. Hoelang al hangen
we tegen de 30.000 zielen aan.

21 december. De ruilverkaveling gaat door! De boeren in de polder
gaven de doorslag. Geen tweede Tubbergen dus.
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22 december. Kerkelijk Kampen in Kerststemming. Verscheidene ko
ren brengen geestelijke liederen ten gehore. D.E.V. toog daarvoor
zelfs naar het Concertgebouw in Amsterdam!
En Prinses Beatrix en Prins Claus brachten zowaar een (zorgvuldig
geheimgehouden) bezoek aan het bejaardenhuis 'De Amandel
boom'. De Kerst-Inn was weer een groot succes en, heel wat anders,
op Tweede Kerstdag organiseerde de Kamper Rij- en Jachtvereni
ging en de Ponyclub Toi Toi onderlinge wedstrijden in het Hippisch
Centrum aan de Zwartedijk.

27 december. In de Raad staken de stemmen over het hete hangijzer:
gemeentelijke of particuliere exploitatie van het zwembad. De dis
cussie duurde tot diep in de nacht. Ook de dorpspolitiek kwam om
de hoek kijken.

~ Ds. Sonnenberg dreigt een 'bistro-bodega' als buurman te krijgen,
tenzij daar in verband met het opstalrecht door de gemeente geen
stokje voor gestoken wordt. Enige raadsleden vrezen, dat met zo'n
buurman de kwaliteit van domine's preken weleens minder zou
kunnen worden. Enfin, toen bleek, dat deze bistro geen bar a la
Tropicana of een Pretty Center zoals Zwolle 'rijk' is zou worden,
mocht de bistro er komen.

28 december. Blijkens een 'Open brief in het 'Rode Contact' zal wet
houder Reinders zich niet candidaat stellen voor de Raad. Te ver
wachten, het boterde immers allang niet meer tussen hem en de
P.v.d.A.-raadsfractie.

29 december. Het eerste team van de Sportschool Jetze van Dijk
wordt kampioen van het district Oost-Nederland van de Judobond,

31 december/1 januari. Zowaar een rustige Oudejaarsavond en nacht.
Natuurlijk wel veel geknal,maar dat hoort er nu eenmaal bij.

1974

januari. Een aardige verrassingvan de gemeente: een mooie Nieuw
jaarskaart voor de burgerij met een gezicht op Kampen, geschilderd
door F.J. Buitendijk. En burgemeester van Tuinen mijmert in de
krant over de toekomst van onze stad en ons land. Wat zal 'Keer
punt 1973' ons brengen? Hij is in ieder gevalgeen voorstander van
polarisatie in de politiek.
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7 januari. De registers 1811-1872 van de Burgerlijke stand en het
Bevolkingsregister 1840-1909 worden op de film gezet.

~ Feest in Ilsselmuiden, Wilsumen Za1k.De kerktorens zijn gerestau
reerd en in de toekomst za1ook de eeuwenoude Schultekamer te
Zalk herste1dworden.

12 januari. Meerlicht op de gewe1fschi1deringenin onze Buitenkerk. De
oudsten dateren vermoedelijk nog uit de tijd van Rutger van Ceu
len, de anderen uit wat 1atere tijd. Claes Bellekin bracht in het
midden van de 17de eeuw eveneens kleurrijke gewe1fschilderingen
aan.

13 januari. Een grote brand verwoest twee panden van de spee1goed
zaak van de firma Grootjen in de Oudestraat. Gelukkiggeen slacht
offers.

14 januari. De postduivenvereniging'De Snelpost' bestaat 25 jaar.
~~ De ook in Kampen zo bekende archeoloog, de heer G.D. van der

Heide, is benoemd tot adjunct-directeur van het Zuiderzeemuseum
te Enkhuizen. Hij ontvangt de 'erepenning' van de gemeente
Noordoostpolder. Een groot verliesvoor Oost-Nederland.

17 januari. Mogelijk resultaat van een renovatie-excursie naar Mid
delburg: een Fonds Stadsherstel. Renovatie vail het zogenaamde
Keizerkwartier en het Bregittenkwartier heeft voorrang.

24 januari. Het gemeentebestuur koopt werk aan van onze stadgenoot
WobbeAlkema.

~ Het oude rusthuis van de N.H.-gemeente aan de 3de Ebbingestraat
wordt afgebroken.

~~ De Vereniging van Vrienden van het Kamper Museumweer actief:
werkgroepen voor archeaologisch onderzoek en veldnamen.

29 januari. Mevrouw J.A.A. Koers-Reys, weduwe van architect Koers,
ontvangt wegens dertig jaar trouwe dienst, het Kruis van Verdienste
van het Roode Kruis.

31 januari. De kogel is door de kerk! Ons zwembad zal door een parti
culiere instelling worden beheerd. De heer Bastiaan (tegenstander)
roerde zich weer geducht.

februari. De fabricage vanMaja-zeepwordt in Kampen gestaakt.
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2 februari. Weer een lid van de oude garde overleden. Op 73-jarige
leeftijd overlijdt de heer F.1.C. van der Werdt oftewel] 'Frans van
't Moortje'. De overledene was o.m. jarenlang secretaris van de
Kamper Oranje Vereniging, namelijk in de tijd van Dr 1acobze en
'Pa Selles',

5 februari. Kampen heeft een Cine-club. Doel het vertonen van films
die onderwaardeerd zijn.

- In verband met het gevaar van wilde recreatie, zullen de boten,
gelegen bij de stadserven aan het Ganzendiep moeten verdwijnen.

7 februari. Kampen in het T,V.-programma van de N.C.R.V. 'Muziek
in uw Straatje'.

-- Een interessante vondst: bij verbouwingswerkzaamheden in de
campingzaak van de heer R. Kale, wordt een prachtige haardsteen
gevonden uit het jaar 1554, getooid met het wapen van Karel V.
Een waar museumstuk.

12 februari. Onze oud-stadgenoot G.L. ('Gait') Berk houdt een koste
lijke causerie over zijn 'botterfilm' voor de leden van de watersport
vereniging ZC'37.

14 februari. Op 95-jarige leeftijd overlijdt te Kampen de heer ChI. Ver
meulen, vakbondspionier van de S.D.A.P. in onze stad. De heer
Vermeulen was tevens mede oprichter van het Algemeen Zieken
fonds voor Kampen en van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.

_ Verontrustende berichten over de gang van zaken bij Berk en
Schokbeton. Ontslagen dreigen!

15 februari. Tot grote vreugde van de Wijkraad van de Hanzewijk
wordt de Rondweg voor het autoverkeer gesloten.

22 februari. Ds W.G. de Vries, schoonzoon van wijlen Prof. K. Schil
der, promoveert aan de Theologische Hogeschool (Broederweg) op
een dissertatie getiteld 'Calvinisten op de Tweesprong'.

- De Sport- en Recreatieraad blijft dwars liggen en hoopt nog steeds
op gemeentelijke exploitatie van ons zwembad. Is het democratisch
nog zo door te blijven meieren, nu in de Raad de beslissing gevallen
is?

-- De dames M.H. en 1.M. van Hasselt schenken de gemeente een
schilderij van 1hr F.J .A. Graafland, dat een gezicht op Kampen
voorstelt. Waarschijnlijk familie (een zoon? ) van de bekende schil
der 1hr R.A.A. ('Rob') Graafland. Ook het Walkate Archief heeft
werk van F.J .A. Graafland.
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23 februari. De jaarlijkse jeugddag van de Bond van Nederlandse Ama
teurfotograven wordt in Kampen gehouden. De Kamper club
'Phoenix' is gastheer.

25 februari. De Commissaris van de Koningin, Mr J.L.M. Niers, brengt
een bezoek aan Kampen. Zijn compliment aan ons gemeentebe
stuur: een stad met vele problemen, maar die zich van deze proble
men bewust is en ze tracht meester te worden.

27 februari. De ziekenhuizen van Kampen en Emmeloord gaan een
fusie aan.

28 februari. Sensatie in de Gemeenteraad. De heer W. Brink van de
P.v.d.A. loopt boos weg! Cause celebre was natuurlijk weer de be
heersvorm van ons zwembad. De burgemeester voelde er niets voor
deze weer aan de orde te stellen, nu de Raad een definitief besluit
had genomen. De tegenstanders van particuliere exploitatie moeten
niet eeuwig blijven doordrammen.

2 maart. J aarlijkse feestavond van het Almere College in de Meerpaal
te Dronten. Leraren en leerlingen voerden gezamenlijk het toneel
stuk 'Biedermann en de brandstichters' op. En 5 Havo hield weer
de reputatie van deze klas hoog.

5 maart. Drs A. Bos, conrector van het Johannes Calvijnlyceum, be
noemd tot rector van de Christelijke Scholengemeenschap te Bui
tenpost.

6 maart. De heer en mevrouw G.W. Liefers-Bos 55 jaar getrouwd.
-- In Kampen wordt gewerkt aan een centraal TV-antennesysteem en

weI in het bijzonder voor de binnenstad.

7 maart. Onder auspicien van de Vrienden van het Kamper Museum
houdt de heer T. Teunissen een boeiende lezing over wandtegels.
Ret is hem toevertrouwd, hij heeft zelf een prachtige collectie.

9 maart. Een goed initiatief: de ouders van de wijk Cellesbroek rich
ten zelf een speelplaats voor de kinderen van dit stadsdeel in. Ret is
mij altijd een raadsel, dat de gemeente niet voor zo iets nuttigs
zorgt.
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10 maart. De Kamper Jehova's Getuigen hebben een nieuwe 'Konin
krijkszaal'. Met eigen krachten (de opofferingsgezindheid is bij deze
religieuze sekte opmerkelijk groot) werd het pand Burgwal36 daar
toe verbouwd. Het meubilair was grotendeels uit de Stadsgehoor
zaal afkomstig. Er zit nu weI een ander soort toehoorders op deze
stoelen dan weleer!

12 maart. De heer J. Bartelink 50 jaar lid van de Kamper Hoenderclub.

13 maart. In Kampen overlijdt plotseling mevrouw J.A.A. Koers. Haar
grote verdienste voor o.m. het Roode Kruis is al eerder vermeld.

- Is nu de Zondag of de maandag de eerste dag van de week? Voor de
theologen, en de hoogleraar Dr J. van Bruggen(Theol. Hogeschool,
Broederweg) geen vraag, de zondag natuurlijk, maar onverlaten zijn
bezig de maandag tot de eerste dag van de week te promoveren.

14 maart. De functies en bevoegdheden van de Sport- en Recreatieraad
zullen in de toekomst gescheidenworden.

18 maart. De Statenverkiezingen komen in het zicht: vijf kamerleden
van verschillende kleur bezoeken Kampen en zeggenhun zegje over
de landspolitiek in de Stadsherberg.

19 maart. Burgemeester van Tuinen en wethouder Dalsem op bezoek
in Den Haag. Als men toch Rijksdiensten verplaatst, laat men daar
dan ook aan Kampen denken. De minister toonde natuurlijk veel
begrip voor de Kamper situatie, maar Excellentie, geen woorden,
maar daden!

21 maart. Tot directeur van de Stadsgehoorzaal is benoemd de heer
H.H. Smit, leraar aan de Middelbare en LagereDetailhandelsschool
voor Drente.

22 maart. Te Kampen overlijdt de heer B. van Putten die jarenlang
raadslid voor de S.G.P. is geweest.

- Jaarlijkse schoolavond van het Calvijnlyceum.Voortreffelijk caba
ret, ballet en een aardig toneelstukje. Bij gebrek aan ruimte in
Kampen, ook al in de Meerpaal te Dronten.

- Het 'Schrijverscontact' op bezoek bij het uitgeversbedrijf van Kok.
Tijdens de ~lunch kostelijke conferen:ce van Johan Noordman
(zoon van de theoloog Prof. Noordman)
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26 maart. Gruwelijke, en na later is gebleken ook zeer tragische
moord, op een driejarig meisje in de Hanzewijk.

27 maart Statenverkiezingen! In Kampen grote winst voor de V.V.D.
en P.v.d.A., verlies voor de drie grote confessionele partijen. Cata
strophe voor D'66.

28 maart. Nu D'66 ten onder dreigt te gaan, is in Kampen een nieuwe
partij 'Gemeentebelangen' opgericht. Lijsttrekker de heer Bas
tiaan!

-- Onder auspicien van Nut en Carillon concerteert het Collegium
Musicum Judaicum in de Lemkerzaal. Op zeer bijzondere wijze
werd hier de gedachtenwereld van het Joodse volk in gebaar, zang
en muziek uitgedragen.

30 maart. Kampen heeft (weer) een stedelied, de tekst (in dialect) is
van de heer J.B. Keuter, muziek van Tiem Evink en Chris Maas.

april. De Chr. Nation. school op het Kampereiland bestaat 50 jaar.

2 april. In de Koornmarktpoort een bijzonder geslaagde tentoonstel
ling op het gebied van keramiek, georganiseerd door de heer Johan
Bakker (de Vries 'Onder de Toren'). Boeiende lezing van Mevrouw
P. Wassenbergh-Clarijs over de geschiedenis van het porcelein en
van het gebruiks- en sier-aardewerk.

- In de Bovenkerk concerteerde 's avonds de Chr. Oratoriumvereni
ging Immanuel onder leiding van Klaas J. Mulder.

- Te koop in de boekhandel een aardig plaatjesboek over Kampen,
samengesteld door de gem. archivaris van Zierikzee, de heer Keikes.
Titel: Kampen, Hanzestad aan de I1sselstroom.

15 april. Onze Trompetters trompetteren zelfs met succes in Frankrijk
en wel in het plaatsje Dencin.

18 april. De heer Ir J. Koldijk beeedigd als hoofdingeland van het wa
terschap 'De I1sseldelta'.

19 april. Brr, nog altijd die ellendige zwembadaffaire! Ret personeel
van ons zwembad en de leden van de zwembadcommissie negeren
een oproep van de wethouder om op het gemeentehuis deel te
nemen aan een gesprek over de nieuwe exploitatievorm in tegen
woordigheid van de vereniging'Sportfondsenbaden'. Wat een verve
lend gechicaneer!
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20 april. JaarIijkse contactdag van de Nederlandse muntenverzamelaars
in Kampen, georganiseerd door de jonge Kamper vereniging 'Mone
ta Campensis'. Onze archivaris de heer van der VIis houdt een
causerie over de Kamper munt.

25 april. Tijdens een zogenaamde 'openbare commissiariale ver
gadering' over 'Samenleving en bestuur in de regio Zwolle', tonen
de Kamper raadsleden zich weinig enthoesiast over de vorming van
een gewest Zwolle. Dit moet niet uitlopen op een Zwolse overheer
sing!

- Felle kritiek in de Raad op de onderhandse gunning aan de firma
Moes te Zwolle van de bouw van ons nieuwe politiebureau. Waar
om geen Kamper aannemer?

27 april. Legt de Sport- en recreatieraad nu eindelijk het hoofd in de
schoot? Ret dagelijks bestuur van deze instelling stelt voor een
N.V. Sportfondsenbad ter plaatse op te richten.

30 april. Kampen viert als van ouds weer uitbundig de verjaardag van
onze Koningin. De zo bekende lampionoptocht verregende helaas
een beetje.

- Onze stad kreeg ook een paar spetters van de jaarlijkse Iintjesregen.
De burgemeester, geassisteerd door zijn echtgenote, reikte op char
mante wijze de onderscheidingen uit en wel aan mej. E.J. Nip
(helaas wegens ziekte in de Engelenbergstichting) en aan de heren
G. Kombrink, W.R. Rutgers en C.N. Fehrmann. In I1sselmuiden
spelde burgemeester Verburg de heer J. van Ittersum, heemraad van
het waterschap 'IJsselmonding', de gouden eremedaille verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau, op de borst.

mei. Een dag later was er ook feest in de Vermuydenstraat. Ret
Kamper echtpaar A. de Jager-Lindeboom was niet alleen 50 jaar
getrouwd, maar de heer De Jager was eveneens 50 jaar verbonden
aan de Zwolse Courant. En de heer G. Leurink (bij velen bekend als
'oom Gait Leurink') werd op die dag gehuldigd omdat hij niet
minder dan 60 jaar lid van het Stedelijk Orkest was.

7 mei. De bouw van onze Sporthal is rond! Kosten vermoedelijk een
kleine 4 miljoen, Ret plan van architect J.R.F. Veltkamp te GOOf
is het meest aantrekkelijke.

- Gezonde dernocratisering: nieuwe statuten voor de woningbouw
vereniging 'Eenvoud', waardoor alle huurders lid van deze vereni
ging kunnen worden en medezeggingschapkrijgen in het te voeren
woningbeleid.
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9 mei. De kunstenaar Barend Thijs Voerman exposeert monochrome
steenplastieken in "t Pothuus' van de heer en mevrouw Kieft.

11 mei. "t Speelwerk' exposeert in de Koornmarktpoort. Dankzij de
heren van 't Oever en Ekkel kunnen nu op de bovenverdieping van
de poort ook weer de zo interessante middeleeuwse beelden, die
eens ons Oude Raadhuis sierden, bestudeerd worden.

13 mei. Waarschuwing van de Ondernemersvereniging Kampen: restau
ratie en renovatie van oude gebouwen en oude stadgedeelten best,
maar niet zo, dat Kampen een dood stadje wordt. Vergeet niet de
betekenis van Kampen als aantrekkelijk winkelcentrum.

~ De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, dus we krijgen
weer hoog bezoek. Kopstukken van de V.V.D., waaronder Hans
Wiegel himself, bezoeken Kampen. Bittere woorden van wethouder
Dalsem: 'we hebben hier in Kampen de indruk, dat we mooi buiten
de boot zijn gevallen'.

14 mei. Komt nu echt een tweede brug bij Kampen in 't zicht? Minis
ter Westerterp van Verkeer en Waterstaat belooft het volgende jaar
geld (veel geld graag) voor een nieuwe brug op zijn begroting te
zetten. Maar waar die brug komt, is nog steeds niet zeker. Zou
burgemeester van Tuinen haar nog plechtig kunnen openen?

~ Ook de P.v.d.A. komt met zwaar geschut: Ed van Tijn spreekt in
de Hanzestad. Voorstander van een eventueel 'programmacollege'
van B. en W. en het recht tot terugroeping van een gekozene in het
gemeentebestuur, indien deze zich niet aan de partijlijn houdt.
Toen de socialisten nog niet zo machtig waren, kwamen zij vaak
hartstochtelijk op voor een afspiegelingscollege, vooral in het Zui
den van ons land ..... Enfin, de Kamper volgelingen van Ed zullen
zijn woorden ter harte nemen zoals later zal blijken.

15 mei. Schooldag van de Theologische Hogeschool in de Oudestraat.
Nimmer was het aantal studenten (400) zo groot, maar het aantal
predikantsplaatsen daalt voortdurend. Het doctoraal examen wordt
de nominale afsluiting voor aIle studenten. In Nederland gaat het
wemelen van doctorandi!

20 mei. Onze stadsevangeliste 'juffrouw Hendriks' is dood! En met
haar verdwijnt weer een zeer specifiek stukje oud-Kampen. Een
journalist heeft haar wel eens 'een Dolle Mina, ter wille van het
Evangelie' genoemd. Een merkwaardige, maar een moedige vrouw
die haar rotsvast geloof uitdroeg als in de dagen van Paulus.
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25 mei. B. en W. gaan in principe accoord met de aanwijzing van de
Kamper binnenstad als beschermd stadsgezicht.

27 mei. Kampen kiest een nieuwe gemeenteraad. De grote winnaar
blijkt de nieuwe partij 'Gemeentebelangen' te zijn met de heer
Bastiaan als lijsttrekker. De verwachte groei van de V.V.D. bleef
uit. WeI kreeg deze partij voor het eerst een zetel in de Raad van
II sselmuiden.
Maar de Kamper uitslag is niet definitief! In enkele stemlokalen
werd, in plaats van het rode potlood, een rode ballpoint gebruikt,
en let op, daar komt een hoop geharrewar over!

30 mei. Het spectakel om een zeteltje meer of minder in de Raad
begint. De P.v.d.A.-fractie vraagt herstemming in een aantal stem
bureaus (3 stemm en meer op deze partij uitgebracht, zou een extra
raadszetel opgeleverd hebben ten koste van het G.P.V.). Er blijken
bij het tellen inderdaad fouten te zijn gemaakt. Tevens duikt een
nieuw probleem op: mogen de hokjes der stembiljetten weI met
een ballpoint rood gemaakt worden, zoals in enkele stemlokalen is
gebeurd? De wet schrijft een rood potlood voor!
Resultaat van een dagje overtellen: de P.v.d.A. krijgt er een zetel bij
en het G.P.V. komt niet in de Raad. Maar daarmee zijn we nog niet
uit de narigheid. Nu wordt de vraag gesteld of de stembiljetten die
met een ballpoint ingevuld zijn, wel geldig zijn. Het allereerst had de
heer Schinkel (P.v.d.A.) hiertegen bezwaar gemaakt, maar deze
trok zijn bezwaren in na de voor de P.v.d.A. zo gunstig verlopen
hertelling. Nu gaat echter het G.P.V. hiertegen protesteren, bijge
vallen door de A.R. C.H.U. en V.V.D. Een Kamper delegatie, be
staande uit afgevaardigden van de drie laatstgenoemde partijen
houdt in Den Haag ruggespraak met gelijkgestemde kamerleden.
Aan de minister zullen over deze kwestie schriftelijk vragen worden
gesteld. En zo blijft Kampen zitten met een voorlopige uitslag en is
onze ballpointaffaire vet gedrukte kopjes voor de landelijke pers
geworden.

~ Onze oud-stadgenoot Henk van Ulsen gaat zijn 25-jarig jubileum als
beroepsacteur in zijn geboortestad Kampen vieren. Bij wijze van
inleiding tot dit heugelijke gebeuren opent wethouder Horchner in
de Koornmarktpoort een tentoonstelling van zijn lievelingsschilder
Jan Voerman Sr., eveneens een geboren Kampenaar.
De Raad besluit tot exploitatie van ons zwembad door een hier ter
stede op te richten N.V. Sportfondsenbad. Hiermee lijkt de teerling
definitief te zijn geworpen. Maar daar denkt de heer Bastiaan nog
steeds anders over!
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31 mei. Klaas J. Mulder en de gebroeders Brouwer concerteren in de
Nieuwe Kerk.

4 juni. B. en W. van Kampen blijken meer voor een gewest Zwollete
voelen, dan de Raad.

- juni. Komt nu werkelijk onze tweede brugverbinding in 't zicht?
Minister Westerterp is nu officieel bereid aan de tot standkoming
me de te werken. De aanleg Rijksweg 50 Kampen-Ramspol wordt
uitgesteld.

7 juni. De heer W. Kluvers, hoofd van de afdeling financien, gaat met
pensioen. Terecht door de burgemeester getypeerd als een mens die
sober en met veel zelfbeheersing werkte. Hij zweeg- ...en betaalde!
Tijdens de drukbezochte receptie spelde Mevrouw van Tuinen, de
heer Kluvers het ridderkruis van de Oranje-Nassau-orde op de borst.

8 juni. Nog een afscheid! De heer L. Neymeyer verlaat de Kamper
Muziekschool.

11 juni. De Raad staat huiverig tegenover een zwaar gewestZwolle.

13 juni. Einde van de jaarlijkse traditionele Avondvierdaagse,waaraan
niet minder dan 3715. wandelaars deelnamen. Het defile liep een
beetje in de soep.

14 juni. Zal in de Kamper geschiedenisbekend blijven staan als 'de dag
vanHenkvanUlsen'. 'sMiddagsin de Koornmarktpoort opening van
een portrettententoonstelling van de jubilerende acteur, waarbij zijn
oude leraar C.N. Fehrmann herinneringen ophaalde aan Van Ulsens
jonge jaren in Kampen doorgebracht.
's Avonds het klapstuk! Nadat Henk de stampvolle zaal van het
Citytheater had doen genieten van zijn groot talent, nodigde de
burgemeester, na een bijzonder geslaagde toespraak, alle genodig
den uit het feest in het stadhuis te komen voortzetten. En dat werd
me een feest! Terwijl de drankjes en hapjes royaal werden geser
veerd en oude, vaak zeer oude bekenden van vroeger elkaar uitbun
dig begroetten, reed Henk van Ulsen in een open landbouwer 'met
gevolg' eerst door de stad, waarna hij, staande op het balkon van
het stadhuis, het stralend middelpunt was van een grootscheepse
aubade. Een prachtig feest, maar ook een onbegrijpelijk feest voor
al die gasten uit het Westen die Kampen van horen zeggen, alleen
maar kenden als een stijf en zwaar op de handzijnd stadje, waar
weinig of niets te beleven valt. Ze weten nu beter!
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15 juni. Het nieuwe tennisbanencornplex achter de Jacob Catsstraat
wordt officieel geopend. Lang gewacht, maar toch gekregen. Chris
tien vari der Hoeven en Paul de Groot jeugdkampioenen 1974 van
Kampen.

20 juni. In de aula van het Calvijnlyceum reikt rector Dr H.M. Mulder
aan niet minder dan 120 leerlingen het einddiploma Gymnasium,
Atheneum of Havo uit. Heel wat schooltassen hingen daarna triom
fantelijk aan een uitgestoken vlag.

21 juni. Na 37 dienstjaren bij het onderwijs, waarvan 31 doorgebracht
op het Almere College te Kampen, neemt conrector C.N. Fehr
mann in de Meerpaal te Dronten afscheid van zijn collega's, leerlin
gen en oud-leerlingen. En aangezien hij en uw kroniekschrijver de
zelfde persoon zijn kan ik alleen maar schrijven: Zoveel hartelijk
heid, zoveellof en vriendelijke woorden ..., waaraan heb ik dit alles
verdiend?

22 juni. Mevrouw Alica Hofman-Marsman wordt onze (lieftallige) hos
tess tijdens de Kamper Ui(t)-dagen.

- Een mooie opdracht voor Schokbeton: belangrijke medewerking
aan de bouw van het nieuwe Huis van Bewaringte Amsterdam.

24 juni. De heer Bastiaan geeft het inderdaad niet op en vraagt Gede
puteerde Staten van Overijsselhet raadsbesluit tot particuliere ex
ploitatie van ons zwembad te vernietigen. Maar hij zal nul op zijn
rekest krijgen.

27 juni. Ook al een volhoudster: het Geref. Politiek Verbond protes
teert schriftelijk tegen de vastgestelde stemuitslag van de Raadsver
kiezingen. Resultaat: onze vroede vaderen besluiten met 11 tegen
7 stemmen tot herstemming in stemdistrict 7.

- De bewoners van de omgeving van de Buitenkerk en het Keizers
kwartier blijven klagen over de aldaar gevestigdebars. Vriendelijke
vermaningenvan de politie halen blijkbaar niets uit.

- Onze V.V.V. wordt gereorganiseerd en zal o.m. niet meer als reis
bureau mogen functioneren.

29 juni. Clubkampioenschappen van de Kamper ponyc1ub Toi Toi.
Winnaarvan het algemeenklassement Robert Dekker.
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1 julio De heer H. Selles 40 jaar in dienst bij Kanis en Gunnink.
- Het gezeur is nu definitief uit, ons zwembad wordt overgedragen

aan de N.V. Sportfondsenbad Kampen.

4 julio Geen herverkiezing in de Flevowijk. Twee leden van de
P.v.d.A. dienen hiertegen een bezwaarschrift in. Onze 'ballpoint
affaire' komt in Kampen steeds meer in het politieke vlak te liggen.
De P.v.d.A. verwijt de Christelijke partijen, met uitzondering van
de K.V.P., haar een extra zetel te misgunnen. Wenst daarom voorlo
pig niet met de confessionelen en de V.V.D. over de samenstelling
van een nieuw College van B. en W. te praten.

- De Nota Hanzewijk wordt gepubliceerd. Indien dit stadsgedeelte
verbeterd wordt, zullen de bewoners inspraak krijgen. Meer groen
in deze wijk!

- Eerste Kamper Ui(t)dag 1974. Ondanks veel regen toch grote be
langstelling. Kampen krijgt op de Koornmarkt stadsrechten val1
hertog Reinoud II van Westfalen. Ach, dat ik dit nog mag beleven!
En onze koe hangt gelukkig weer aan de trans van de Nieuwe To
ren!

- Expositie van oude kaarten, prenten, foto's en oude ansichten in de
nieuwe expositieruimte van het Walkate Archief in de Nutsspaar
bank. Elke donderdagmiddag in het vervolg geopend van 2-4 uur.
Toegang gratis.

6 julio Een hoog puntental voor de Kamper Trompetters op het ze
vende Wereldmuziekconcours te Kerkrade.

10 julio De Bondsspaarbank te Kampen beter beschermd tegen roof
overvallen.

11 julio Openluchtshow op de Plantage van de Chr. muziekvereniging
A.M.D.G., het Jeugdkorps van de Jonge Trompetters en het Kam
per Trompetterscorps zelf.

- Tweede Kamper Ui(t)dag. Veel zan, veel festiviteiten en veel be
zoek.

13 julio Tentoonstelling 'Klein Formaat' van jonge Nederlandse kunste
naars in de Koornmarktpoort.

15 julio In 1976 zal in de wijk Hagenbroek waarschijnlijk met de bouw
van een nieuwe school voor het Almere College worden begonnen.
Maar Den Haag is misschien schriel, denkt aan een semi-permanent
gebouw.
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- Gedeputeerde Staten van Overijssel achten het gebruik van een
rode ballpoint bij het stemmen veroorloofd. Herstemming dus vol
gens dit College in Kampen overbodig. Vreugde bij de Kamper
P.v.d.A., maar't verhaal is nog niet uit ..... !

16 julio Op 66-jarige leeftijd overlijdt de ook in Kampen zo bekende
pianist Jacques Schutte. Ouderen onder ons zullen zich nog goed
het duo Schutte en De Raaff herinneren.

18 julio De Kamper Christelijke Besturenbond bestaat 75 jaar. Het is
de oudste bond in Nederland binnen het Christeliik Nationaal Vak
verbond. Feitelijk voortgekomen uit de op 18 juli 1909 opgerichte
'Bestuursbond der werkliedenverenigingen te Kampen'. Deze Bond
was zijn tijd ver vooruit, daar zij inter-confessioneel was.

-- De derde Kamper Ui(t)dag. Het bezoekersrecord gebroken!

25 julio Nieuws over onze Gehoorzaal. Volgens de directeur komen er
geen rangen behalve goedkope plaatsen op het schellinkje. Voor de
jeugd tussen 15 en 25 jaar wordt het landelijk geldig cultureel pas
poort ingevoerd. Deze "nieuwigheden" kenden de leden van Het Nut
en Carillon reeds lang. Ook deze verenigingen heb ben nimmer rangen
(noch standen) gekend en honoreerden tevens het culturele pas
poort.

- Laatste Kamper Ui(t)dag. Het bezoekersrecord opnieuw gebroken.
Als climax's avonds het vuurwerk "De Brandende IJssel".

30 julio Als maar de ballpointaffaire! Ondanks de uitspraak van Gede
puteerde Staten, zetten wij hier in Kampen geen punt achter deze
zaak. Zowel de Raad (met een kleine meerderheid van stemmen)
als de burgemeester gaan bij de Kroon in beroep. Volgens de burge
meester, de kern van de zaak: zijn alle middelen veroorloofd, mits
het bewuste hokje van het stembiljet maar rood wordt gemaakt.
Waard, om in hoogste instantie te worden uitgemaakt?

- Te Emmeloord overlijdt plotseling onze oud-stadgenoot Mr. R.
Bosch, vooral in onze stad bekend als examinator in de afgifte van
rijvaardigheidsbewijzen. De overledene was hier jarenlang penning
meester van de Oranjevereniging.

augustus. Ook Kampen betrokken bij de demonstraties der Neder
landse boeren tegen het landbouwbeleid van de regering. Boze agra
riers blokkeren van 10-12 uur zowel de Kamper brug als de voor
naamste toegangswegen tot onze stad. Zij willen niet de stiefkinde
ren van welvarend Nederland zijn.
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6 augustus. Eindelijk dan toch zullen na onbegrijpelijk lange ver
waarlozing, de oude 16de en 17de eeuwse pandjes in de Burgwal
straat worden gerestaureerd.

8 augustus. De gemeente grijpt in! De Kamper bars krijgen in het
weekend geen ontheffing meer van de norm ale sluitingstijden, in
dien aan het wangedrag der bezoekers van sommige bars geen einde
komt. "Uit, goed voorU", maar nietop z'n Buiten Nieuwstraats.

9 augustus. De kunstenaar J.A. Fock van Coppenaal exposeert in de
Koornmarktpoort.

10 augustus. De oudste Kamper voetbalclub K.H.C. bestaat 60 jaar. De
tijd is gelukkig voorbij, dat deze club verplicht werd zijn gehele
terrein met een hoge schutting te omgeven, omdat ook op Zondag
werd gespeeld.

13 augustus. Het Gemeentehuis van Ilsselmuiden komt onder de ha
mer.

15 augustus. Een (besloten) vergadering over de toekomstige verdeling
der wethouderszeteis gaat niet door, daar de P.v.d.A.-fractie de
vergadering verlaat wegens het op formele gronden niet toelaten
van de heer Schinkel.

- Wethouder Dalsem (P.v.d.A) wil geen nieuwe termijn als wethouder
van Kampen. Moeilijkheden met zijn fractie evenals wethouder
Reinders. Links tegen Nieuw-links?

19 augustus. De P.v.d.A.-fractie haalt bakzeil en neemt wel deel aan
een openbare vergadering van de in de Raad vertegenwoordigd zijn
de politieke partijen in verb and met de a.s. wethoudersverkiezing.
Maar zij valt toch uit de boot! In een tweede vergadering wordt
het minimum programma van de socialisten niet aanvaard, waarna
deze besluiten geen wethouders te Ieveren. Nu zuIlen worden voor
gedragen de heren H. Bastiaan (Gemeentebelangen), A. Fien (AR!
CH), drs Horchner (AR!CH) en drs R. Kruidhof (Ger. Kiezers).
'Gemeentebelangen' heeft het nu ook bij de Kamper P.v.d.A. ver
bruid.

20 augustus. Dankzij de Kamper Oranjevereniging gaan ongeveer
400 bejaarden weer een dagje uit. SaIland en Twente werden ver
kend.
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22 augustus. De heer W. van Voorst, hoofd van de Dr Nawijnschool
(nu 'De Wegwijzer') veertig jaar bij het Christelijk Onderwijs.

-- Aile Kamper gevelwanden zullen op verzoek van Monumentenzorg
in kaart worden gebracht. Werk aan de winkel voor Ir Rentjes.

26 augustus. Tentoonstelling van het werk der Kamper Fotoclub
'Phoenix' in de Koommarktpoort.

28 augustus. Honderd jaar geleden, dus in 1874, stichtte de gemeente
Kampen een eigen gasfabriek. Daarvoor werd sinds 16 september
1854 door een particulier bedrijf gas geleverd. In de Lemkerzaal
een aardige tentoonstelling op het gebied van gas en alleswat daar
mee samenhangt. En we krijgen van het bedrijf allemaal een gulden
en een doos lucifers per keurig uitgevoerde circulaire cadeau.

- Een enorme brand verwoest de polyester-afdeling van de fabriek
voor transportmiddelen Holvrieka-Motra. Geen slachtoffers, wel
grote schade.

29 augustus. Met 17 tegen 3 stemmen gaat de Raad accoord met een
voorstel van B. en W. de binnenstad van Kampen tot beschermd
stadsgezicht te verklaren. Ondanks bedenkelijke gezichten van een
aantal raadsleden, die wijzen op de belangen der middenstanders in
onze stad. Behouden, wat al behouden is, redden, wat nog te red
den valt. WeI toevertrouwd aan onze burgemeester met zijn histori
sche achtergrond en aan Ir Rentjes, onze monumenten bescherm
ster.

30 augustus. Belangrijkeopdracht voor Schokbeton: mag de sierbeton
gevelelementenleveren voor een groot kantorencomplex in Amster"
dam.
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