
KAMPER KRONIEK

'Kampen is een dorp, een stad en een eiland te gelijk'
(BurgemeesterS. van Tuinen}

1974

september. In de Burgwalkerk neemt Ds E.Th. Thijs afscheid van
zijn (Gereformeerde) gemeente met o.a. de markante uitspraak
'Kampen is een stad die er (kerk)toren hoog uitspringt'.

2 september. Het N.V.V. en het N.K.V. zetten 'Uniboard Kampen'
de pin op de neus: vlug een C.A.O. voor het personeel of anders
aktie! De wittebroodsweken van dit bedrijf, dat met zoveelgejubel
in Kampen werd ingehaald, zijn voorbij.

3 september. Het traditionele najaarsuitje van onze Kamper bejaar
den. Een vijftigtal dapperen waagden zich in Giethoorn zelfs in een
punter.

5 september. Onze aanhouder, de heer H. Bastiaan van Gemeentebe
langen, krijgt nul op zijn rekest. Gedeputeerde Staten van Overijssel
wijzen zijn bezwaarschrift tegen particuliere exploitatie van ons
zwembad af. En daarmee is deze kous, naar ik hoop, definitief af.

- De heer J. Kanis, onderwijzer aan de Marnixschool, krijgt de ere
medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau,nu hij
met pensioen gaat.

6 september. Nieuwe mogelijkheden voor Schokbeton Kampen. Het
OGEM-concerngaat 8 miljoen gulden in het bedrijf pompen, zodat
verdere moderniseringmogelijkwordt.

7 september. MevrouwMargot Loesink-Boele(na twintig jaar terug
in Kampen), exposeert in 'De Galerij' van Jan Ultee. En dochtertje
Moniquebewijst daar eveneensartistieke aanlegte hebben.

10 september. Goed nieuws voor onze milieubeschermers. Ten
Noordwesten van Ketelhaven zal een rioolzuiveringsinstallatiewor
den gebouwd.
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11 september. Onze rode ballpoint heeft toch heel wat op zijn gewe
ten. Nu buigen in Den Haag de grijze of kale hoofden der Ieden van
de Raad van State zich over deze kwestie. Zijn de met ballpoint
ingevulde stembiljetten geldig of niet? Politiek geinteresseerd Kam
pen wacht in spanning hun oordeel af.

13 september. Het Christelijk Kamper Mannenkoor D.E.Y. concer
teert met veel succes in de Haarlemse St.-Bavokerk.

16 september. De heer J.B. Keuter herdenkt de dag, dat hij 25 jaar
geleden tot hoofd van de Avercampschool werd benoemd en (wat
tegen zijn zin) zorgen zijn leerlingen er voor, dat deze herdenking
niet ongemerkt voorbij gaat.

- - De Nederlandse boeren zijn (niet geheel ten onrechte) erg boos,
want de prijzen voor hun produkten zijn veel te laag. En dat bete
kent tegenwoordig: aktievoeren! Ook in Kampen hebben wij dat
gemerkt. Onze boze agrariers blokkeerden hier voor enkele uren
onze Ilsselbrug, Ais troost voor het lange wachten, kregen de
slachtoffers, behalve een folder waarin de grieven uiteen werden
gezet, ook nog blokjes kaas aangeboden. Dat kon er blijkbaar nog
weI af. De politie greep wijseJijk maar niet in.

- Bij een event. felle brandin ons stadhuis, zitten de werkers daar als
ratten in de val. B. en W. beramen daarom maatregelen om deze,
ook voor ons zo kostbare levens, voor een dergelijke ramp te be
hoeden.

- Kampen behoudt een blijvende herinnering aan Henk van Ulsen in
zijn creatie als de hoofdpersoon uit het 'Dagboek van een Gek'
door Gogo!. De gemeente aanvaardt een schilderij, vervaardigd door
Joop Sjollema, dat de acteur in deze rol voorstelt.

19 september. Eind 1973 had Kampen ruim 29300 inwoners, dus het
magische getal van 30.000 is nog steeds niet bereikt. Onze stad
heeft nog altijd een vertrekoverschot, dat nauwelijks wordt gecom
penseerd door de natuurlijke groei van de bevolking. Maar Llssel
muiden groeit weI! Een schone gelegenheid om in Kampen een
aktiegroep op te richten met als motto 'Stop Usselmuiden of
annexeer dat dorp'!

- De wethouders Mr H.A.H. Reinders en A.H. Dalsem hebben genoeg
van de moeilijkheden met hun achterban en bedanken voor hun
funkties. De eerstgenoemde zonder bittere woorden, de laatstge
noemde toch wel een beetje teleurgesteld.
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_ Een goed besluit: in de wijk Cellesbroek komt geen hoogbouw.
__ De Kamper Raad gaat accoord met de fusie tussen de Engelenberg

stichting en het ziekenhuis te Emmeloord.

21 september. In Kampen overlijdt zeer plotseling de zo bekende
tandarts I.S. Polak. Na tijdens de oorlog ondergedoken te zijn ge
weest bij de familie Bosmaop het Kampereiland, ging deze tandarts
van Joodse origine over tot de Gereformeerde kerk. Maarzowel hij
als zijn vrouw bleven steeds meeleven met het wel en wee van de
staat Israel.

__ In het kader van de Vredesweek wekken de kerken op om een
grotere belangstelling te tonen voor onze gastarbeiders, 'de vreern
delingenbij ons thuis'.

24 september. Ondanks het slechte weer stroomden weer 13000 gere
formeerden naar Kampen om daar de TheologischeHogeschooldag
der Vrijgemaakten (binnen verband) bij te wonen. Een fenomeen,
dat elk jaar weer verbazing wekt maar ook bewondering afdwingt
voor zoveel trouw en opofferingsgezindheid.

27 september. Ondanks scherpe kritiek van de in de oppositie zijnde
P.v.d.A.-fraktie, gaat de meerderheid van de Raad accoord met het
door de 'regeringspartijen' opgestelde basisaccoord.

_ De heer J. van Heerde 25 jaar in dienst bij 'Onze Werkplaats'.
__ De heer T. Evink neemt om gezondheidsredenen afscheid als mu

ziekleraar van de Juliana van Stolbergschool.
3 oktober. De bouwvereniging 'Kampen' levert felle kritiek op het

Kamper gemeentebestuur, dat volgens haar nagelaten heeft een
'bouwteam' samen te stellen, waardoor nieuwe bouwplannen van
de grond hadden kunnen komen. En het zint 'Kampen' helemaal
niet, dat de gemeente een volgens haar onbegrijpelijke voorkeur
toonde voor particuliere beleggers.

_ Een werkgroep brengt een 'Milieu-nota Kampen' uit. En daaruit
blijkt, dat er vele zaken zijn die ons milieu kunnen verpesten zoals
geluidshinder, uitlaatgassen,mestlucht enz. Bekende zaken.

5 oktober. Tijdens het door de TROS georganiseerdeBigBand Fes
tival in Tivoli te Utrecht, sleepte de Kamper Big Band 'Last Mo
ment' de eerste prijs in de wacht. Ook al vertrost, zou minister Van
Doorn zeggen.

_ Onze Stadsherberg, ook weI het Kamper visitekaartje genoemd,
heeft het financieel moeilijk en doet daarom een beroep op C.R.M.
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10 oktober. Onze Openbare Leeszaal en Bibliotheek gaat in de toe
komst ook dia-series uitlenen.

- Blijkens een Koninklijk Besluit, zijn de stembiljetten die met ball
point zijn ingevuld, ongeldig. Dit betekent herstemming in de Fle
vowijk en ook, dat Kampen met een onvolledige Raad en zonder
wethouders zit. De burgemeester voelt zich eenzaam, maar niet
alleen.

- Henk van Uisen inspireerde de schrijfster Marie Doudart de la Gree
tot het schrijven van haar boek 'De SpeIer'.

- De bewoners van het Bregittenkwartier leggen, het lange wachten
op de gemeente moe, zelf maar een groenstrook in hun buurt aan.

11 oktober. Onze oud-stadgenoot Prof. Dr. J. Veenhof houdt in Am
sterdam zijn inaugurele rede in verband met zijn benoeming tot
hoogleraar aan de Vrije Universiteit in de vakken dogmatiek, dog
mageschiedenis en symboliek.

-_ De Christelijke Besturenbond bestaat 75 jaar.

13 oktober. Ds K. Welbedacht wordt als Gereformeerd predikant te
Kampen in de Burgwalkerk bevestigd ..

14 oktober. In Zwolle overlijdt de heer John van Elburg, tijdens zijn
leven zeer bekend als conferencier, cabaretier, presentator enz. In
1935 richtte hij het bekende gezelschap 'De Ghesellen van den
Spele' op.

16 oktober. Een dertiental buitenlandse journalisten bezoeken onze
goede stad. Drs van der VIis licht hen voor over de rijke geschiede
nis van Kampen; Ir. Babs Rentjes vertelt van onze grootse plannen
om de binnenstad te renoveren.

17 oktober. De gemeente gaat belasting heffen op onroerend goed en
voelt meer voor taxatie door deskundigen, dan voor eigen aan
gifte door de belastingplichtigen. Safety first! Belastingbetalen is
nu eenmaaJ niet zo erg populair.

- B. en W. van Kampen oefenen kritiek uit op de begroting van de
Districts Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. Onze bijdrage
wordt steeds hoger. Schaalvergroting is blijkbaar niet altijd voorde
liger!

-_ Protesten van Het Oversticht en verscheidene milieugroepen tegen
een eventuele bovengrond verloop langs de hele Europa-allee van de
110 Kv hoogspanningslijn Zwolle-Kampen. Ook B. en W. zien niets
in zo'n ontsierende rij van masten.
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30 oktober. Wereldspaardag en ook de Kamper Almanak wordt weer
uitgedeeld (en verzonden). Uw redacteur is niet alleen erkentelijk
voor de vele lovende woorden, maar ook voor de (milde) kritiek.
Een mens is nooit te oud om te leren!
november. In Den Haag overlijdt onze oud-stadgenoot Ir. M. Kla
serna, hoofd van de Dienst Zuiderzeewerken. Een van die 'polder
mensen' die in het verleden veel betekend hebben voor het Kamper
gemeenschaps-Ieven.

2 november. Geslaagde toneelavond van 'de Kat' in de grote zaal
van de Hanzestad.

~ Bij twee Kampenaren treft de politie een groot aantal wapens aan.
Volgens de 'heren' bij wijze van hobby verzameld. Maar dan een
gevaarlijke en verboden hobby, dus al dat wapentuig wordt door de
politie in beslag genomen.

5 november. Het kinderverblijf 'De Klimop' en het dagverblijf voor
oudere gehandicapten 'Meerburg' bestaat nu 5 jaar.

6 november. Een belangrijke dag voor Kampen! De geheel verbouw
de Stadsgehoorzaal wordt feestelijk geopend. Tal van Kampenaren
bewonderen het fraaie en doelmatige interieur. Hulde aan de heer
H. Smit en zijn medewerkers. Natuurlijk tal van festiviteiten met
medewerking van verscheidene bekende oud-stadgenoten als Gerard
Hengeveld en Henk van Ulsen. En laat ons de ludieke speech van
onze burgemeester niet vergeten! 's Avonds opvoering door het
Rotterdams toneel van het wel wat ondeugende 'Figaro trouwt', zo
ondeugend, dat dit muisje nog een staartje zou hebben.
Een ding moet mij van het hart. De taak van Het Nut en Carillon,
die jarenlang onder moeilijke omstandigheden voortreffelijke to
neel- en muziekavonden in onze stad verzorgden, is nu door de
nieuwe struktuur van onze Gehoorzaal, vrijwel verleden tijd. Enige
vriendelijke woorden in het openbaar over de verdiensten van deze
beide verenigingen hadden er bij deze gelegenheid m.i. wel af ge-
kund.

7 november. En daar heb je dan het staartje van die ondeugende
opvoering van Figaro. Het raadslid H. Veltman (Ger. Kiezers) stelt
B. en W. vragen over dit stuk, dat hij zedenkwetsend vond en
waarbij volgens hem tevens een ijdel gebruik werd gemaakt van de
naam des Heren. Betekent dit nu censuur vooraf op de stukken die
de directeur wil brengen?
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12 november. Ook in Kampen neemt de werkeloosheid, gelijk overal
in ons land, toe en natuurlijk wordt ook hier de bouw het zwaarst
getroffen.

13 november. Herverkiezingen in de Flevowijk. De raad wordt ver
sterkt met de heren L.H. van Dijk (G'p'y.), H. Aalders (AR(CHU)
en C.A. Kranenburg (P.v.d.A.). Het doek is gevallen. Onze 'ball
point affaire' is ten einde. Nu, het werd ook tijd.

14 november. Weer een bekende stadsgenoot dood. Op 71 jarige leef
tijd overlijdt de bekende musicus en dirigent Chris Hengeveld, een
broer van de pianist Gerard Hengeveld. Vanaf 1956 heeft de overle
dene de leiding gehad over ons eens zo roemruchtig Stedelijk Or
kest; vanaf 1958 dirigeerde hij ook het Zwo1s Syrnfonie-orkest.

~ Het leven wordt steeds duurder! B. en W. dringen aan op verhoging
van verscheidene gemeentelijke belastingen. Vooral voor electrici
teit zullen wij veel meer moeten gaat betalen.

16 november. Drs J.J. Wijchers protesteert bij de Gedeputeerde Sta
ten van Overijssel tegen de bouw van de torenflat tegenover De
Vijverhof. Een laatste wanhopige poging om de bouw van dat on
ding te verhinderen.

~. De opera- en operettevereniging St.-Caecilia voert in de Gehoorzaal
'Der Bettelstudent' van Millocker op. Goede wijn behoeft geen
krans en de pastoor zal zich over de inhoud wel niet geergerd
hebben.

18 november. Toch jammer! Ondanks een dringend verzoek van de
Bond Heemschut om de historische wasserij van Van der Kamp als
monument te behouden, blijkt de meerderheid van de Raad van
Usselmuiden hier niets voor te voelen.

20 november. Een heuglijke dag voor onze oud-Gedeputeerde, de
heer J. Haverkamp, en zijn vrouw. Zij zijn 50 jaar getrouwd!

22 november. De Broederband bestaat 50 jaar. Het feestconcert
wordt verzorgd door het Hattemse Fanfarecorps 'Ons Genoegen'.

~ Een boeiend spektakel: onze Nieuwe Toren wordt door middel van
een unieke heftruck vanaf 46 meter hoogte aan alle kant en gefoto
grafeerd. Helaas niet voor de aardigheid, maar in verband met de
aanwezigheid van lang niet denkbeeldige scheuren en verzakkingen.
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23 november. In het boek 'Historische kerken in Overijssel' vindt
men o.m. interessante artikelen over de Kamper Boven- en Buiten
kerk en hun respectievelijke orgels.

- Traditionele aankomst van St.Nicolaas in onze 'gek-goede stad' zo
als de burgemeester onze populaire Heilige verwelkomde. (Je zal je
toch verspreken en per ongeluk 'goed-gekke stad' zeggen ...).

--- Uit een interview met een verslaggever van de Leeuwarder Courant
blijkt, dat onze burgervader (eens geschiedenisleraar en verzetsman)
zich in Kampen ('een he Ie bijzondere stad') best thuis voelt. Maar
in Overijssel is en blijft hij toch een Fries in ballingschap!

28 november. Wij hebben een nieuwe Sport- en Recreatieraad, al
sputterde de P.v.d.A. weI wat tegen de samenstelling daarvan en
was ook wethouder Bastiaan daarover niet helemaal content.

- Ook de bouw van het nieuwe belastingkantoor in ons Groene Hart
(dat al aardig aan het verstenen is) kon de goedkeuring van de Raad
wegdragen. Hiertegen werd vanaf de openbare tribune door de ak
tiegroep 'Prut' geprotesteerd en weI door middel van een groot
spandoek. 'Weg met dat ding', zei de burgemeester boos, 'ik zie
Hare Majesteit liever'.

- De stichting KAFI en de Kamper makelaars zullen gezamenlijk de
onroerend goed-belasting in Kampen voorbereiden. De berekening
blijft een nog onopgelost probleem. We zullen maar gelaten het
resultaat afwachten.

-- Voor een goed doel hebben wij veel over! Kampen en I1sselmuiden
brengen gezamenlijk niet minder dan f 250.000,- op voor de aktie
'Geven voor leven' .

- De vereniging 'Vrienden van het Kamper Museum' blijkt aan te
slaan bij de bevolking en ging daarom over tot het kiezen van een
definitief bestuur. Daarna hield de heer 1. Pluis een boeiende Iezing
over 'schepentegels'.

- Met ingang van 1 jan. 1975 wordt de heer 1. Bultman bedrijfsleider
van het zwembad 'De Steur'.

- Een trieste herinnering! Dertig jaar geleden kwamen, na razzia's te
Rotterdam, duizenden gedeporteerden, in zes rijnaken gepakt, voor
de wal van Kampen op doortocht naar Duitsland. Alles werd hier in
het werk gesteld om het ontzettende leed te verzachten.

30 november. De jeugd is onberekenbaar. Zeer weinig belangstelling
voor de popgroep 'Altitude' in de Stadsgehoorzaal. Tegenvaller
voor de heer Smit.
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6 december. Prof. J. Kamphuis draagt het rectoraat van de Theolo
gische Hogeschool (Broederweg) over aan Prof. Dr. J. van Bruggen
en Prof. Dr. J. Plomp draagt het rectoraat van de Theologische
Hogeschool (Oudestraat) over aan Prof. Dr. J.T. Bakker. Beide
rectoraatsoverdrachten gingen met geleerde referaten gepaard.

7 december. Succesjes voor Kamper kunstenaars. Prins Claus krijgt,
ter gelegenheid van het congres van de Nederl. reizigers en handels
agentenvereniging te Rotterdam, een beeldje van onze stadgenoot
Kobus Sloep ten geschenke en een linoleumsnede van Beatrice
Kluivers.

8 december. De Kamper Ondernemersvereniging publiceert een rap
port, waarin haar visie wordt gegeven op het renovatiestreven van
de gemeente. Zij wil dit streven wel positief benaderen, maar is ook
voorstandster van optimale bedrijfsuitoefening. Nu maar naar een
compromis gezocht.

10 december. Het stafcorps van het Leger des Heils luistert de tweede
feestavond van de jubilerende Broederband op.

II december. Mej. W. Stephan 40 jaar in dienst van 'Berk'.
-- Een blijvende herinnering: Wilm Edelbroek exposeert in de Stads

gehoorzaal de foto's die hij maakte tijdens de opening van onze
schouwburg. En Wobbe Alkema laat zien, dat hij niet aileen een
voortreffelijk restaurateur van oude kerken is, maar ook een uitste
kend schilder die in zijn jonge jaren al zijn tijd ver vooruit was.

13 december. Na heel wat geharrewar, zal het dagelijks bestuur van
de Sport- en Recreatieraad bestaan uit de heren D.H. van Gelder,
S.J. Oegema en R. Lenstra. De heer H. Krans werd, zoals men in de
17e en 18e eeuw hoffelijk zou zeggen, 'vergeten'.

14 december. De ene broer doet niet onder voor de ander! Onze oud
stadgenoot Prof. Dr. K.R. Veenhof houdt nu te Amsterdam zijn
inaugurele rede, wegens zijn benoeming aan de Vrije Universiteit
tot hoogleraar in het Akkadisch, Ugaritisch en de geschiedenis van
het Nabije Oosten in de Oudheid.

17 december. Kerstmis nadert. Kerstconcert van het Hervormde
Kerkkoor, Meisjes- en Kinderkoor in de Bovenkerk.

~- De heer T.P. de Vries neemt met ingang van I febr. 1975 ontslag
als directeur van de Gem. Sociale Dienst.

240



.i8 december. De heer C. Wiersma volgt de heer C.A. Kranenburg op
als voorzitter van de wijkraad Hanzewijk.

19 december. De heer Dokter heeft het weer klaar gespeeld! Niet
alleen blijft de Stadsherberg als hotel-restaurant voor Kampen be
houden, maar het gebouw zal ook grondig worden gemoderniseerd.

~~ Gezeten op een antieke stoommachine, verbreekt de burgemeester
het wit-blauwe lint, dat de voltooide verbinding tussen de Europa
allee en de Kamper straatweg nog scheidde. Het zal hem als, burge
meester van Kampen wel niet gegeven zijn met zo'n oude machine
onze tweede brug te bestormen.

~ - Onze Raad is nu werkelijk compleet. Installatie van vier nieuwe
leden, de heren L.H. van Dijk (G.PV.), R. Kist (Gem. Belangen),
H. Aalbers (AR/CHU) en C.A. Kranenburg (P.v.d.A.).

21 december. Hoog water, zelfs het Ganzendiep treedt buiten zijn
oevers.

26 december. Kerstconcert van D.EV. met medewerking van de Chr.
muziekver. 'Advendo' in de Bovenkerk.
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27 december. Traditionele kringtentoonstelling van de Kamper
Sportfokkers in de Buitenwacht.

28 december. Als laagste inschrijver, is de kans groot, dat de firma
Moes ons nieuwe belastingkantoor zal gaan bouwen.

- Nog een paar dagen en de fusie tussen het Kamper en Zwolse
ziekenfonds is een feit. Weer is een stukje van onze dienstensektor
afgeknab beld.

1975

Nu niet bepaald een gelukkig uiteinde en een goed begin van het
Nieuwe J aar. De politie heeft Oudejaarsavond en Nieuwjaarsnacht
de handen vol met straatschenders die zinloze relletjes veroorzaken.
Zo erg was het weer eens, dat Kampen opnieuw de landelijke pers
haalde. Onze plaatselijke pers ontevreden over de voorlichting door
de politic. Nieuws is nu eenmaal nieuws, hoe beroerd dat ook moge
zijn.
januari. De Kamper burgerij wordt opnieuw verrast door een fraaie
Nieuwjaarskaart van het gemeentebestuur, een gewassen tekening
van Pieter Remmers (c. 1800), voorstellende de binnenplaats van
het in 1897 afgebroken Heilige Geestgasthuis. .

- 'Hoe een geschiedenisleraar en verzetstrijder burgemeester van
Dokkum en later van Kampen werd, zou de titel van het interview
kunnen luiden, dat de burgemeester de plaatselijke pers toestond.

2 januari. De heer G. v.d. Berg 40 jaar in dienst van de veiling 'De
verenigde Tuinbouwers'. En op deze zelfde dag herdacht de direc
teur van de AMRO-bank Kampen, de heer L.G. Verhoef, de dag,
dat hij 40 jaar zijn bank diende ,

4 januari. In 'Regie Taal' pleit de kabinetschef van de burgerneester,
de heer C.A.C.M. Nuytens voor een gewest Zwolle, waarin z.i. Kam
pen wei degelijk een belangrijke rol kan spelen. De tijd, dat Kam
pen een politick van 'splendid isolation' kon voeren, is allang voor
bij. Wie wil weten, wat dit laatste betekent, moet maar eens in de
Engelse geschiedenis tijdens koningin Victoria duiken.
Hierbij een voorbeeld, waartoe gewestvorming kan leiden: de
bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis, afd. Zwolle werd met
ingang van 1 januari 'Bloedbank voor de regio Zwolle'.
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8 januari. Weer een bekende Kampenaar gestorven! Op 7S-jarige
leeftijd overlijdt de bekende koordirigent en muziekleraar de heer
L(ammert) Neijmeijer. Als waardige opvolger van wijlen de heer
Zalsman, leidde hij vaak de maSS3-en later kinderzang op de Nieu
we Markt ter ere van de verjaardag van de Koningin.

- Het college van B. en W. besluit geen toestemming te geven tot het
houden van een collecte in onze stad voor 'Portugal Vrij', aangezien
dit geld slechts een bepaalde politieke partij in dit land ten goede
zal komen. Dit principiele besluit valt bij de P.v.d.A.-fraktie niet in
goede aarde.

--- Burgemeester Drijber verklaart tijdens een vergadering van de ge
westraad Zwolle te Kampen, dat hij persoonlijk het nuttiger had
gevonden, indien de fusie der ziekenfondsen zich ditmaal eens op
Kampen had gericht. Een schrale troost, nu zijn stad toch met de
buit is gaan strijken.
Tijdens deze zelfde vergadering pleit burgemeester van Tuinen o.a.
voor een Gereformeerde sociale academie in Kampen en voor .de
vestiging van een IIsselacademie in onze stad, waarbij hij (natuur
lijk) aan een opzet als van de Frykse Akademy denkt. Ik vrees
echter dat, wat dit laatste betreft, Deventer met zijn prachtige
Athenaeumbibliotheek, betere papieren zou hebben. Een dergelijk
apparaat is onontbeerlijk voor wetenschapsmensen.

11 januari. De Kamper (Oudejaarsnacht)orderverstoorders verschij
nen in Zwolle voor de kantonrechter.

13 januari. Uit het overzicht van de arbeidsmarkt in Overijssel blijkt,
dat ook in Kampen de werkeloosheid het afgelopen jaar schrikba
rend is toegenomen en natuurlijk vooral in de bouwsektor.

14 januari. In de ouderdorn van 63 jaar overlijdt de pianist en accor
deonist 10 ten Hove die o.m. met 'ten Hove's Band' rnenig Kamper
feestje fleur gaf.

18 januari. Kampen heeft (met wat kunst en vliegwerk) een sluitende
begroting mede dank zij een aanzienlijke verhoging van diverse ge
meentelijke belastingen. Maar veel armslag is er niet!

-- Ons Oud-Archief zal in de toekomst naar de Molenstraat verhuizen
. (voorm. complex Rijksdienst Llsselmeerpolders). Een verbetering

die veel te lang op zich heeft laten wachten.
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20 januari. In het bejaardencentrum 'De Vijverhof wordt gediscus
sieerd over de bouw van een torenflat tegenover dit gebouw. Wet
houder Kruidhof (vroeger tegenstander van dit projekt) verdedigt
het stand punt van B. en W. in deze kwestie bekwaam, maar waar
schijnlijk met de moed der wanhoop.

28 januari. De wasserij van Van der Kamp te I1sselmuiden blijkt niet
meer te redden te zijn. Jammer, daarmee gaat een interessant stukje
historie verloren, reeds omstreeks 1500 waren in I1sselmuiden der
gelijke bedrijven gevestigd.

30 januari. In de Raad doet de fraktie van de P.v.d.A. nog een laatste
poging om de bouw van een torenfIat bij de Vijverhof niet te laten
doorgaan. Het mocht niet baten, het voorstel werd met 8 voor en
13 stemmen tegen verworpen. Er bleek geen weg terug te zijn.

februari. Opnieuw een doodsbericht, dat je treft. De heer E.A. van
Trigt, oud-directeur van de Openbare Mavoschool (vroeger Open
bare ULO) overlijdt tijdens een wandeling op 76-jarige leeftijd.

~~ Het opera- en operettegezelschap 'Sr-Caecilia' bestaat 50 jaar. Deze
vereniging die oorspronkeJijk een specifiek R.K. karakter had, is
altijd een begrip in Kampen geweest.

4 februari. Op de scheepswerf 'Peters' wordt (voor dit maal gratis)
het duizendste schip voor reparatie op de helling gezet. Wat is het
voor Kampen toch een geluk geweest, dat destijds de Dedemsvaart
gesloten werd.

5 februari. Er blijken moeilijkheden in de Hervormde Schoolvereni
ging te zijn. De oppositie verwijt de leiding wanbeheer en onder
meer ondemocratisch en dernagogisch gedrag.

12 februari. Kampen en Carnaval. Voor een buitenstaander twee on
verenigbare begrippen. Maar in onze goede stad is alles mogelijk,
zelfs. een daverend carnavalsfeest met een echte prins 'Adriaan de
Achtste'.

13 februari. Het garagebedrijf 1.H.R. van de Noort bestaat 75 jaar.
Wist U, dat daar in het grijze verleden ook nog brandspuiten wer
den gefabriceerd?
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21 februari. Hans Wiersma 25 jaar aan het Nieuw Kamper Dagblad
verbonden. ABe Kamper muziekkorpsen verenigden zich om deze
'journalist van formaat' een serenade te brengen en lieftallige majo
rettes gaven een show weg die gezien mocht worden. Mijn wens is,
dat het Nieuw Kamper Dagblad Hans nog lang als medewerker mag
behouden, al was het alleen maar om zijn onafhankelijk oordeel en
zijn steeds opbouwende kritiek, twee belangrijke aspekten van zijn
vele verdiensten!

_ De drukkerij Zalsman, die al zoveel jaren ook de Kamper Almanak
verzorgt, houdt 'Open Huis' ter gelegenheid van het heuglijke feit
dat deze oude gerenommeerde zaak geheel verbouwd en gemoder-
niseerd is.

22 februari. Het is natuurlijk onmogelijk om in deze kroniek melding
te maken van alle uitvoeringen die in de Stadsgehoorzaal plaats
vinden, maar solotoneel zoals Henk van Ulsen in 'Het Fenomeen'
(geihspireerd op het leven van Han van Meegeren te zien gaf, was zo
iets aparts, dat deze sublieme vertolking beslist gernemoreerd moet
worden.

27 februari. De Raad gaat accoord met het verplaatsen van het Oud
Archief naar de Molenstraat.

_ Officiele protesten van natuur- en milieubeschermers tegen de wijze
waarop de dijk Kampen-De Zande verzwaard zal worden.

28 februari. Commissaris C.W. Klaassen, die dit jaar met pensioen
gaat, plaatst een gedenksteen in het in aanbouw zijnde nieuwe
politiebureau.

maart. Dokter D. Bosch neemt in de Stadsgehoorzaal afscheid van
zijn talrijke patienten en stelt hen zijn opvolger dokter A. Mulder
voor.

__ Nog een bekende huisarts gaat ons verlaten. Dr H.K.-MuBer is be-
noemt tot wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de medische fa
culteit in oprichting te Maastricht.

_ Het raadslid J .M. Mensink pleit voor verhoging van de gemeente
lijke subsidie voor het herstel van de Buitenkerk. Het R.K. kerk
bestuur is door de restauratie in geldzorgen geraakt. Maar ja, voor
dergelijke zaken gelden nu eenmaal vaste normen.

-- Een mooi initiatief: in onze stad is een 'Stichting Bejaarden- en
Ziekenomroep' in het leven geroepen.
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4 maart. Ter gelegenheid van de uitgave van het "Toeristisch Spoor
boekje' van de Nederl. spoorwegen, bezoeken een aantal journalis
ten Kampen. Gewapend met polaroidcamera's, moeten de heren
ook foto's in onze stad nemen. Denderend waren de resultaten
niet. Kwam door het slechte weer, zullen we maar zeggen. Maar de
Kamper V.V.V. toonde zich een voortreffelijk gastheer, dus de
heren gingen zeer voldaan naar huis.

- Officiele opening van het nieuwe verpleeghuis 'Myosotis' en de
uitbreiding van 'Huize Margaretha'. Ook de heer J. Don, oud-archiva
ris van Kampen, die zoveel voor de totstandkoming van beide in
stellingen heeft gedaan, beyond zich onder de genodigden.

6 maart. Duitse bejaarden, aan boord van het passagiersschip Prinses
Margriet en afkomstig uit de Duitse stad Bottrop, brengen ook aan
onze stad een bezoek. Wie had toen kunnen denken, dat met een
dergelijk schip later zo'n vreselijke ramp op de Rijn zou gebeuren.

- Traditionele 'Grote Uitvoering' van de Chr. Gymnastiekvereniging
'Wilhelmina' .

7 maart. Ons Openbaar Slachthuis bestaat 40 jaar. In de Stadsge
hoorzaal, waar dit feit werd herdacht, was natuurlijk aan lekkere
hapjes (gelcverd door de aangesloten slagers en vleesgrossiers) geen
gebrek. De tegenwoordige directeur, Drs D. Frieling, bewees dat hij
uitstekend op de hoogte is met de geschiedenis van dit bedrijf, dat
hij al zoveeI jaren Ieidt.

8 maart. De sigarenfabriek Smit en ten Hove bestaat 80 jaar. Het
jubileum zal echter niet worden gevierd. Mede-oorzaak: de heer
P.A. ten Hove trekt zich terug uit de directie. Na de Berken en de
Boele's, speIen nu ook de ten Hove's geen roI meer in het Kamper
bedrijfsleven. Ook historisch bekeken, een spijtige gang van za
ken, eens waren hun voorouders de stichters van belangrijke fa
miliebedrijven, waarop de Kamper economie jarenIang heeft ge
steund.

-~ Een tentoonstelling in het verpleeghuis 'Myosotis' brengt in woord
en beeId de rijke geschiedenis en voorgeschiedenis van de Ver. Gast
en Proveniershuizen die o.m. terug gaat op het reeds in het begin
van de 14e eeuw bestaande Heilige Geestgasthuis. Jammer, dat nog
altijd de interessante schiIderijen van de fam. Maler en Mechteld te
Boecop in Zwolle zijn ondergebracht.
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9 maart. Onze Burgwalkerk bestaat honderd jaar. 'Breeder' Krijgs
man en zijn zwager Bouhuys waren de 'architecten' van dit merk
waardige gebouw, waarvan het enorme dak alleen op de vier buiten
muren steunt. En toch heeft deze wonderlijke constructie het nu al
honderd jaar uitgehouden!

10 maart. Mevrouw M. de Groot-de Lange vertelt onder auspicien van
de 'Vrienden van het Kamper museum' over de oude klederdrach
ten van het Kampereiland.

13 maart. De heren H. Dorgelo en Fr. van Dijk 50 jaar lid van de
afdeling Kampen van de industriebond van het N.V.V.

- Een goed bericht in deze tijd van toenemende werkeloosheid!
Dank zij de samenwerking met OGEM, ziet het er naar uit dat
Schokbeton Kampen voorlopig althans uit de zorgen is.

17 maart. Tijdens een openbare hoorzitting ten stadhuize over de
voorgenomen verbetering van de dijk Kampen-De Zande, komen
vooral de milieugroepen en de natuurbeschermers nogmaals met tal
van bezwaren tegen deze plannen. Mogelijkheden tot inspraak dus
genoeg in de tegenwoordige tijd.

20 maart. In Epe overlijdt op 66-jarige leeftijd de heer G.l. Vos, oud
directeur van het bekende makelaars- en assurantiekantoor G.l.
Vos in de Broederstraat.

- De jonge vereniging 'Vrienden van het Kamper Museum' toont wat
ze kan. Wethouder Horchner opent in de Koornmarktpoort de
door de leden zelf ingerichte tentoonstelling 'Kampen rond 1900'.
En deze expositie, gewijd aan 'grootmoederstijd', zou een schot
in de roos blijken te zijn, zelden kreeg de poort zoveel bezoek!

---- Op deze zelfde dag onthulde burgemeester van Tuinen een gedenk
steen, aangebracht in de buitenmuur van de in verbouwing zijnde
Stadsherberg. Als er later geen straat naar hem in Kampen wordt
genoemd, zal deze steen, waarop met gouden letters zijn naam is
aangebracht, naar wij hopen tot in lengte der dagen herinneren
aan deze voortvarende burgemeester.

-- If. F.L. Dijksterhuis is de schrijver van een gedegen rapport over
het agrarisch perspektief van het Kamper eiland en onze stadsarchi
varis, Drs D. van der VIis, voegde er een interessant historisch over
zicht aan toe.
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27 maart. De bouw van de torenflat bij 'de Vijverhof gaat definitief
door. Ook Gedeputeerde Staten van Overijssel menen dat het uit
zicht op dit bouwsel niet storend zal blijken te zijn.

- Het levensbeschouwelijke element blijft in Kampen een belangrijke
rol spelen. Ondanks een afwijzend advies van B. en W., besluit de
Raad toch aan de Hervormde stichting voor Maatschappelijke
dienstverlening 'IJssel-Vechtdelta' subsidie te verlenen.

28 maart. Dr. H.K. Muller neemt in de foyer van de Stadsgehoorzaal
afscheid van zijn vele patienten, waaronder tal van bejaarden.

april. De renovatie van onze binnenstad zal beginnen met de om
geving van de Buitenkerk, daarna voIgt het Bregittenkwartier en ten
slotte komt de doorbraak naar de Fievoweg aan de beurt.

3 april. Kampen komt er weer bekaaid af, want de stad krijgt maar
een schijntje uit hct met 66 miljoen verhoogde Gemeentefonds.

8 april. Opvolger van If. B. Rentjes, ambtenaar voor de Monumen
tenzorg, wordt Ir. R. Busser.

- De voetbalclub Go Ahead, begonnen als een 'jongensclubje' op de
Zandberg, bestaat 50 jaar.

10 april. Een aantal ex-medewerkers van het Boekhuis van Dijk eisen
alsnog een nabetaling, in verb and met door de wet vastgestelde
minimum jeugdloon. 'Ken uw wetje'!

- Het is tcgenwoordig alles openheid, wat de klok slaat. B. en W.
zullen in de tockomst de raadsleden en de pers informatie verstrek
ken over hetgeen in hun wekelijkse bijeenkomsten besproken wordt.

14 april. In verband met de voorgenomen sanering van hun stadsdeel,
komt het aktieve buurtcomite 'Bregittenkwartier' met een alterna
tief plan.

15 april. Het Cornite Gereformeerde Kiezers, kiest voor de vereni
gingsvorm. In de Stadsgehoorzaal vindt de oprichting plaats van
de afd. Kampen van de 'Vereniging van Gereformeerde kiezers'.
Samenwerking met het Reformatorisch Politiek Verbond is in de
toekomst niet uitgesloten.

-- In de Eudokiakerk begint de synode van de Gereformeerde Kerken
Vrijgemaakt (binnen het verband). De Kamper predikant Ds P. Lok
wordt tot praeses benoemd.

- Tot grote vreugde van de burgemeester, vindt de nota 'Stadsver
nieuwing' bij de raadsleden een gunstig onthaal.
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16 april. Staatssecretaris W. Meyer opent de geheel gemoderniseerde
en verbouwde Stadsherberg.

17 april. Dertig jaar geleden werd Kampen door de Canadezen bevrijd
en was de nachtmerrie van de Duitse bezetting, althans voor onze
stad, voorbij.

21 april. De Kamper Raad begint aan de behandeling van de begro
ting die drie dagen zal duren. Het P.v.d.A.-raadslid Kranenburg zal
niet aan een tussentijdse, door de gemeente betaalde, broodmaaltijd
deelnemen. Dit overheidsgeld kan volgens hem beter worden be
steed. Dus hij gaat zijn boterhammetje thuis opeten. Je kan ook te
principieel zijn.
Nadat aIle partijen hun zegje hadden gedaan (de eenmansfraktie
van de V.V.D. was het langst van stof), werd de begroting goedge
keurd. Zou iernand iets anders hebben verwacht?

24 april. Ds E.H. Thijs draagt zijn nieuwste boek 'Midweek' aan Kam
pen op 'de stad die er (kerk)torenhoog uitspringt'. In de 17e en
18e eeuw werd zo'n opdracht vaak beloond met een presentje aan
de schrijver, maar dat zal de bedoeling van deze eerwaarde heer weI
niet zijn geweest.

25 april. De Kamper afdeling van de Koninkl. Vereniging 'Eerste
Hulp bij Ongelukken' bestaat 50 jaar. Vroeger speelde wijlen dok
ter Jacobze een belangrijke rol in deze zo nuttige vereniging, nu is
zijn vrouw voorzitster.

26 april. 'Youth for Christ' heeft een eigen koffiebar, het Kruispunt
genaamd, op de Greente achter de Reigersweg. Tegen een dergelijke
bar zal zuster Josefiene weI geen bezwaar hebben.

29 april. Een aantal verdienstelijke burgers uit Kampen en Ilsselmui
den krijgen koninklijke onderscheidingen. De heer J.B. Keuter,
hoofd van de Avercampschool (alias Driekus van het Nieuw Kam
per Dagblad) wordt ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Gouden, zilveren en bronzen medailies voor de heren P. Smit,
J. Bos, H.J. Hellendoorn en Mej. E. de Groot, allen woonachtig of
werkzaam te Kampen, en de heren W. Otten en G. van den Berg
woonachtig in I1sselmuiden.
Hoe lang nog deze onderscheidingen 'naar rang en stand'?
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30 april. Wij blijven Koninginnedag uitbundig vieren. Aan de voor
avond daarvan trok de traditionele lampionoptocht weer grote be
langstelling.

mei. Opnieuw feest voor een aantal Kampenaren. In tegenwoor
digheid van de staatssecretaris L.N. Schaefer, vieren de P.v.d.A., de
P.S.P., en de afdelingen van het N.Y.Y. en Yara de Dag van de
Arbeid. Zo kwam in twee dagen een ieder aan zijn trekken.

- Onbegrijpelijk! Een onverlaat heeft ons prachtige orgel in de Boven
kerk tijdelijk onklaar gemaakt. De dader (of daders) bleven onvind
baar.

--- In onze stad wordt een Algemene Hulpdienst Kampen opgericht.
Doel: hulpverlenen in noodsituaties, het doen van boodschappen
voor alleenstaande bejaarden en gehandicapten enz.
Op het terrein van Schokbeton wordt de eerste paal voor een grote
fabriekshal in de grond geslagen. Het bedrijf heeft dus vertrouwen in
de toekomst.

4 mei. Sobere, maar indrukwekkende herdenking van onze doden
tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het monument aan de IJssel
kade.

5 mei. Dertig jaar geleden werd geheel Nederland bevrijd en ditmaal
feest in ons land. Natuurlijk ook in Kampen en Wim Rademaker
maakte daarvan voor de N.C.R.Y. een flitsende reportage.

6 mei. Het botert niet tussen de heer H. Smit, directeur van de
Stadsgehoorzaal en zijn personeel. Jammer, beide partijen hebben
zich zo uitgesloofd om de verbouwing van onze schouwburg tot
een goed einde te brengen.

7 mei. Met een grote schroevedraaier ('wat ik nu precies doe, weet
ik niet') start onze burgemeester de aanleg van een Centraal Anten
nesysteem in onze stad.

-- In hoger beroep krijgen de Kamper relletjesmakers tijdens de jaar
wisseling mildere straffen. Zelfs van achter de groene tafel kritiek
op de Kamper politie. Gemakkelijk gezegd, maar je zal met zo'n
horde woestelingen worden geconfronteerd.

10 mei. Minister Westerterp belooft, dat in 1976 waarschijnlijk met
de bouw van een tweede brug bij Kampen begonnen zal worden.
Eindelijk dan toch? We hebben slechte ervaringen met Ministeriele
beloften!
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11 mei. De vererugmg 'Kinderbelang' bestaat 50 jaar. Een prates
tant-Christelijke instelling die duizenden kinderen een plaatsje in
een van haar tehuizen bezorgde.

13 mei. Zeventien leeriingen van het Johannes Calvijnlyceum zijn te
gast bij het politiecorps van de Franse stad Nanterre, een voorstad
van Parijs, waar taIrijke universiteitsgebouwen zijn gevestigd.

15 mei. De heer C. Klooster 50 jaar in dienst van de wijnhandel Sie
brand B.V.

- 'Prut' is boos over de vieze boel bij de camping Seveningen, waar
over een lengte van bijna 2 KM huishoudelijk afval is gestort. Geen
beste reclame voor onze stad!

20 mei, Ons nieuwe politiebureau gaat f 375.000,- meer kosten dan
oorspronkelijk was geraamd. 't Valt ook nooit eens mee.

24 mei. Succesvolle 'schaaknacht' in de Stadsherberg met deelnemers
uit het he Ie land. En mijn oud-collega Van Zaalen van het Almere
College maar glunderen.

-- Het Kamper brandweercorps gaat op bezoek bij de collega in de
Duitse stad Soest. Diner met bier (veel bier), wijn en 'Bratwurst'.

26 mei. Tijdens hoorzittingen in Den Haag, vragen Zwolle en Kampen
meer steun veer hun dienstensektor. Niet voor de eerste maaI!

31 mei. De Christelijke oratoriumvereniging 'Immanuel' vertolkt in
de Bovenkerk Bach's 'Hohe Messe'.

-- Onze Muziekschool is geheel verbouwd en houdt 'Open Huis'.
- Zonder steun van de gemeente, zien de leden van Het Koggeschip

kans een geheel nieuwe loods te bouwen.

5 juni. Een aardige historische vondst (hoewel voor de aannemer
minder prettig). Het aannemersbedrijf ten Brinke stuit op de funda
men ten van de keersluis in de zogenaamde Cellespijp, die vroeger
van de Cellespoort naar de Burgel liep en die heel wat malen Kam
pen vroeger voor overstromingen heeft behoed.

-~ Zowel Kampen als Zwolle zijn bezorgd over de snelle groei van
Ilsselmuiden. 't Kan verkeren ... !
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6 juni. Het raadslid K. van 't Ende wil, zeer tegen de zin van de
Centrale vereniging voor de Ambulante Handel, de maandagmarkt
naar de dinsdagmorgen verplaatsen.

- Tijdens een bezoek van de staatssecretarissen Schaefer en Meijer,
prijzen deze beide heren de renovatieplannen van Kampen. Onze
burgemeester in zijn nopjes!

7 juni. 'Een monument is nooit weg', maar het architectenbureau
De Groot in Meppel ziet de toekomst van onze bouwvallige Nieuwe
Toren somber in, wanneer er niet snel wordt ingegrepen.

9 juni. Meer dan 4000 deelnemers (en sters) voor de Avondvierdaag
se.

10 juni. Felle brand in de binnenstad. In de Bovennieuwstraat wer
den daardoor de juist verbouwde Tropicana-bar en de garage van de
heer Hogeveen totaal verwoest. _Triest natuurlijk voor de eigenaar
van de bar, maar misschien zijn we nu met ere van een stuk onrust
in deze straat af.

- ~ Uit het jaarverslag van de Openbare Leeszaal en bibliotheek blijkt,
dat in het afgelopen jaar het aantal leden spektaculair steeg. Er is
goede hoop, dat een nieuwe Leeszaal op de plaats van de tegenwoor
dige Muntschool bij de Bovenkerk zal kunnen worden gebouwd. En
wordt dan ons Gotische Huis museum?

12 juni. Een aardig particulier initiatief! Ter gelegenheid van het
Monumentenjaar, schenkt het grafisch bedrijf Zalsman 2300 mooie
posters aan het gemeentebestuur, voorstellende de Nieuwe Toren
met het voormalige Heilige Geesthuis naar een tekening c.1S00 van
P. Remmers, aanwezig in het gem. archief.

IS juni. Mej. Ali Vermeulen gekozen als Miss Kamper Ui(t)dag.
-- Een fijn boekje. Particulieren en de gemeente maken de uitgave

mogelijk van 'Kampen, de stad die er (kerk)toren hoog uitspringt'.
Medewerkers zijn o.m. de tekenaar Hein Kalter en Hans Wiersma,
terwijl onze voorlichtersman, de heer J. Kummer als coordinator
fungeerde.

--- Voortreffelijke uitvoering in de Bovenkerk van 'The Wittenberg
Choir' onder leiding van John Williams.
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25 juni. De P.v.d.A.-fraktie voelt er niets voor afspraken met andere
raads-frakties te maken inzake het bezoeken van vergaderingen van
wijkraden, buurtcomite's, stichtingen enz.

_ Op 69-jarige leeftijd overlijdt de heer J. van Duinen, oud-koster van
de Bovenkerk.

26 juni. De meerderheid van de Raad (d.w.z. de confessionele frak
ties) weten door te drukken, dat 5 noodlokalen van de Willem de
Zwijgerschool in ons Groene Hart zullen worden gebouwd. Zo
doorgaande wordt de naam 'Groene Hart' langzamerhand een pas-
kwil.

- Ons huisvuil zal in de toekomst naar Drente worden vervoerd.

27 juni. Sluiting van het schooljaar van het Almere College in de
Stadsgehoorzaal met als hoogtepunt het afscheid van de heer
A.J. ten Hove die meer dan dertig jaar eerst als concierge, later als
amanuensis en ten slotte als administrateur aan deze school verbon
den is geweest. Een uniek mens, die terecht door de rector 'het
geheugen van de school' werd genoemd. Maar dat niet alleen, een
man die altijd klaar stond, zowel voor de docenten als de leerlingen
en op geen extra uurtje keek als hij meende, dat dit in het belang
van de school was. Als iemand het eremetaal heeft verdiend, dat
mevr. van Koldam hem namens de burgemeester op de borst spel
de, dan is dit weI mijn goede oude vriend ten Hove!

28 juni. Marinus Kanis krijgt het 'Bronzen Paard' na de clubkam
pioenschappen van de Kamper Rij- en Jachtvereniging en in Zwolle
bewijst Bennie de Ruiter dat hij de beste ponyruiter van Nederland
is.

29 juni. Een platina bruiloft! Het echtpaar B. Edelenbos-Koster in
Brunnepe is 70 jaar getrouwd.

2 juli. Diploma-uitreiking in de Stadsgehoorzaal aan tal van leer
lingen van het Johannes Calvijnlyceum.

3 juli, De koe hangt weer aan de trans van de Nieuwe Toren, dus in
Kampen beginnen de Ui(t)dagen. Ingeleid door een wagenspel,
geschreven door Evert Kist en uitgevoerd door de Kleine Komedie.
Ook op cultureel gebied is er verder veel te doen. In de eerste plaats
moet dan genoemd worden de interessante tentoonstelling Kampen
M'75 in de Stadsgehoorzaal, die geheel in het teken van het monu-
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mentenjaar staat. Oude prenten en schilderijen, gemengd met mo
derne foto's van de tegenwoordige situatie, de rehabilitatieplan
nen van de Kamper binnenstad in woord en beeld en ten slotte een
doorlopende vertoning van een fraaie diaserie. De Bovenkerk is
gratis te bezichtigen evenals de Schepenzaal terwijl ook het Frans
Walkate Archief zijn deuren elke Ui(t)dag voor het publiek open
stelde. De laatstgenoemde instelling was voor vele Kampenaren en
vreemdelingen een openbaring!

8 julio Uit het jaarverslag van de Bondsspaarbank blijkt, dat in 1975
het sparen weer toenam. Niet naar de zin van onze minister van
Economische Zaken die juist wil, dat we het geld laten rollen. Maar
een appeltje voor de dorst is nooit weg!

10 julio Tweede Kamper Vi(t)dag. Voller dan ooit. De ballonvaarder
Simon Faithfull stunt boven de IJssel. De pers zet het Walkate
Archief in het zonnetje.

~ In het interessante boekje '1000 + 10' treft men o.m. de geschiede
nis van de Joodse gemeente te Kampen aan, boeiend geschreven
door Jaap van Gelderen.

17 JUIi. Derde Kamper Ui(t)dag. De koe die tot nu toe aan de trans
van de Nieuwe Toren hing, is verdwenen. Natuurlijk verdenken we
Zwollenaren van deze diefstal, maar later zal blijken dat ditmaal de
'blauwvingers' onschuldig zijn en slechte Iieden uit Twente deze
euveldaad op hun geweten hebben.
De burgemeester kon ditmaal deze grap maar matig waarderen,
daar. de boosdoeners gebruik moe ten hebben gemaakt van een valse
sleutel en een hangslot vernielden. Dingen waaraan je m.i. niet te
zwaar moet tillen, als het om een goede grap gaat.

18 julio Het raadslid H. Veltman (Ger. Kiezers) en het bestuur van de
partij Gemeentebelangen kaarten nog na over de bouw van de 5
noodlokalen in ons Groene Hart.

23 JUIi. De E.O. voelt zich, zoals te verwachten was, in Kampen best
thuis en bereidt in de Stadsherberg een radio-uitzending over Kam
pen voor.

31 julio Eindelijk begint men dan toch de 16e en 17e eeuwse panden
in de Burgwalstraat te restaureren. Wat er na de restauratie met
deze huizen gebeuren zal, is nog onbekend. De eigenares, de vereni-
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ging 'Hendrick de Keyser', wil ze aIleen maar verhuren. De restau
ratietekening in de krant ziet er veelbelovend uit!

_ Laatste Kamper Ui(t)dag. Het optreden van de zanger Rob de Nijs
was een voltreffer evenals het vuurwerk aan de overkant van de
IJssel.

2 augustus. B. en W. voelt er vee1voor de verplichte winkelsluiting
op dinsdagmiddag maar af te schaffen en het aan de winkeliers zelf
over te laten wanneer zij hun deuren willen dichtdoen.

_ Het restaurercn van onze Nieuwe Toren gaat bijna 211miljoen gul
den kosten, maar Monumentenzorg kan voorlopig nog geen subsi
die toezeggen. In verband met de veiligheid, moet ons carillon met
ingang van 1 oktober het zwijgen worden opgelegd. 't Klinkt aIle-
maal nogal somber.

5 augustus. In de ouderdom van 72 jaar overlijdt de heer J. SeIles,
oud-voorzitter en erelid van de woningbouwvereniging 'Kampen'.
Ook is de heer Selles vele jaren voorzitter van de Kamper besturen
bond geweest en heeft hij als bestuurslid van de 'Algemene Stichting
Bejaardenhuisvesting' een werkzaam aandeel gehad in de tot stand
koming van de 'Vijverhof. Met Jan Selles, grootburger van Kam
pen, is een werkzaam en zeer sociaal voelend burger heen gegaan.

7 augustus. J aring Bijlsma en Cees Wiersma, verbonden aan de Gem.
Sociale Dienst, leggen de gemeenteraad hun scriptie voor, getiteld
'Beeldvorrning van het Maatschappelijk Werk in de Hanzewijk'.
Voornaamste conclusie wellicht: maatschappelijk werk moet 'wijk'-
werk worden.

8 augustus. Onze oud-stadgenoot H.G.(Hermen) Overweg benoemd
tot burgemeester van Diever.

9 augustus. Een zomer zo fraai, dat gesproken kan worden van de
Costa da Ganza en de Costa de la Sabloniere.

11 augustus. Henk van Ulsen opent de fototentoonstelling van You
souf Karsh 'Men who made your world'. Prachtige portretten maar
een weI wat pretentieuze titel. Roem is zo vergankelijk.

12 augustus. Uit een krantenbericht blijkt, dat de binnenstad van
Kampen nu officieel 'Beschermd stadsgezicht' is.
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14 augustus. De bewoners van de Hanzewijk mogen meepraten over
de Nota Hanzewijk.

-- Tijdens de bijna voltooide restauratie van de Buitenkerk, worden in
het koor 14e eeuwse muurschilderingen ontdekt.
De waterspuwers, die eens de buitenmuur van de sacristie sierden,
zijn er vermoedelijk in de 1ge eeuw tegenaan geplakt, De reeds
vervaardigde copieen worden daarom niet in het restauratieplan
opgenomen. Opstellen voor de kerk als de R.K. school is afge
broken?

15 augustus. Zullen de werken van de familie Maler (ze zijn lang niet
allemaal door Ernst Maler geschilderd) met de schilderijen van
Mechteld to Boecop in de toekomst in onze Buitenkerk komen te
hangen?

- Het is zo warm, dat de scholen een tropenrooster invoeren.
- Kampen krijgt f 60.000,- extra uit het gemeentefonds ter bevorde-

ring van de werkgelegenheid.
- Het bouwbedrijf Moes gaat over in de handen van het personeel van

dit bedrij f.

18 augustus. Onze organist J. Klaas Mulder oogst successen in Cana
da.

- Worden ook de Kamper .woningbouwverenigingen 'Eenvoud' en
'Kampen' bij de renovatie der binnenstad ingeschakeld? Met B. en
W. en de Commissie van Ruimtelijke Ordening op bezoek bij Mid
delburg!

20 augustus. Traditionele autotocht van onze bejaarden. Ditmaal wer
den 'de Gelderse dreven verkend.

21 augustus. In verband met een subsidie-aanvrage van de Stichting
Samenlevingsopbouw Kampen, doet een werkgroep uit het Gere
formeerd Politiek Verbond de Raad een nota toekomen. Zij
heeft wei waardering voor elk initiatief in deze richting, maar is
bevreesd voor een politiek te links S~S.K.

24 augustus. De Gereformeerde Ds J. Faber wordt door zijn voor
ganger, Ds E.Th. Thijs, in de Burgwalkerk bevestigd.

28 augustus. De Kamper Raad besluit de Stichting Samenlevings
opbouw Kampen (S.S.K.) subsidie te verlenen (2 stemmen tegen,
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raadt U zelf maar, wie dat waren) en schaft tevens de verplichte
winkelsluiting op dinsdagmiddag af.
Ook de commissie, die elk jaar de Kerst Inn voorbereid krijgt sub
sidie, ondanks het tegenstemmen van de S.G.P.-en G.P.V. frakties.
Wethouder Fien vindt het juist een bij uitstek Christelijke gedachte,
dat tijdens de Kerstdagen aan aile eenzamen, Christen of geen
Christenen, warmte en gezelligheidwordt geboden.

30 augustus. Henk Brouwer voor de zevendemaal tenniskampioen bij
de heren en Tonnie Bremanbij de dames.

_ En tot slot, de Kamper brandweer heeft een spiksplinter nieuwe
brandweerauto, die 4000 L.water per minuut kan leveren!

257


