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1975

3 september. Burgemeester van Tuinen hoopt nog steeds, dat Kam
pen de zetel zal worden van een I1sselacademie. Een werkgroep
moet tegen 1 april 1976 een afsluitend rapport over dit ambitieuze
plan uitbrengen. Laten we hopen dat het gunstig luidt, maar Over
ijssel is geen Friesland en een volgensmij noodzakelijke veelzijdige
grote bibliotheek ontbreekt in deze stad.

4 september. Maar de restauratie van het Linnenweversgildehuisen
de bouw van een nieuwe bibliotheek voor de Theologische Hoge
school (Broederweg) is gelukkigweI zeker.
De kosten van de Districtgeneeskundige- en Gezondheidsdienst
Zwolle en Omgeving(D.G.G.D.) vallen niet mee. Deze concentratie
leidde niet tot verlaagde,maar tot sterk verhoogde tarieven!

5 september. Ret wordt ernst met de rehabilitatie van onze binnen
stad: de schetsplannen voor de renovatie van het Keizerkwartier
zijn gereed.

6 september. Ret bestuur van "Kamper Gemeentebelangen" vraagt
zich af of de fusie tussen de Engelenbergstichting en het Dr.
Janssenziekenhuis te Emmeloord weI zo gelukkig is. Ret College
van Regenten heeft weinig meer te vertellen; alle verantwoordelijk
heid berust nu bij de directie en het bestuur. Blijvende kinderafde
ling en de opleidingvan verpleegstersin Kampen weIgehandhaafd?
Onze contacten met het Duitse Soest zijn nog altijd voortreffelijk.
Ret kinderkoor van deze stad concerteert onder leiding van
Edmund Assheuer in de Stadsgehoorzaal.

8 september. "De Varfdeuze" exposeert in de Koommarkt. Volgens
een der Kamper kranten "een charmante traditie en een groten
deels dragelijk genoegen".

10 september. Ons jaarlijkse fenomeen: 12000 gelovigenreizen naar
Kampen om in kerken en tenten hun verbondenheid met hun
Theologische Hogeschool te accentueren. En de jongeren bleken
noch het geloof in de Kerk, noch het geloof in de liefde verloren te
hebben.
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11 september. Ook de regio Kampen raakt steeds meer in de worgen
de greep van de werkloosheid. Ruim 6%werkzoekenden.

17 september. Ook Kampen heeft nu een afdeling van het Genoot
schap "Nederland-Israel". Een schone taak voor deze jonge afde
ling: ijveren voor de restauratie van onze zo schandelijk verwaar
loosde synagoge!

18 september. De heer B. Bosch 60 jaar lid van het Christelijk Natio
naal Vakverbond.
In het Kamper ziekenhuis overlijdt de heer LJ. Bast, vooral bekend
als landschapschilder van het hem zo dierbare voormalige Neder
Iands-Indie,

19 september. Geen verplichte winkelsluitingmeer op dinsdagmiddag.
De Kamper winkeliers verre van eensgezind, dus het hek is van de
dam. De klant de dupe van al dat geharrewar.
Gedupeerd zijn ook de beoefenaars van de watersport door het
besluit van de beleggingsmaatschappijHoltkrage om de drie zand
en grintkolken bij De Zande af te sluiten van de Koeluchter Hang.

20 september. Na 7 jaren modderen en tegenslag, kan de Stichting
Open Jeugdwerk (OJEKA) eindelijk aan de slaggaan.Maak er geen
puinhoop van, jongens en meisjes!
Het rommelt in Usselmuiden, onze naaste buren. Heeft burgemees
ter Verburg zijn voormalige ambtswoning tegen een zacht prijsje
van de gemeente alleen gekocht om deze later met een flinke winst
weer van de hand te kunnen doen? Bet heeft er helaas aIle schijn
van. En zo iets doe je als burgemeester nu eenmaalniet!

22' september. Bet gebouw aan de Koommarkt bevalt zo goed, dat de
Theologische Hogeschool (Oudestraat) waarschijnlijk af zal zien
van nieuwbouw.
Het Nut en Carillon besluiten dit jaar nog actief te blijvenmaar be
perken zich wel tot het organiseren van kamermuziekuitvoeringen
en het vertonen vanbijzondere films. Toch het begin van het einde?
Een beter bericht: het Rijk stelt geld ter beschikking om onze
NieuweToren grondig te restaureren.

23 september. Uit de Nota Stadsvernieuwing1975 blijkt, dat 9 woon
huizen in de binnenstad en aan de Usselkade gelegen,op de norni
natie staan om in 1976 gerestaureerd te worden.
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Geld voor een tweede brug bij Kampen moet in 1977 op de begro
ting van Verkeer en Waterschap, vindt de Kamercentrale van de
A.R.P. Met deze A.R.·visie zijn we het in Kampen allemaal roerend
eens ditmaal.
In het kasteeltje "Over Holland" vinden feestelijkheden plaats
rondom de heruitgave van de bekende Verkade's albums Lente,
Zomer, Herfst en Winter. En wat heeft Kampen daarmee te maken,
zult U vragen? WeI, Jan Voerman jr, die destijds de plaatjes maak
te, is de zoon van de bekende schilder Jan Voerman sr, een gebo
ren en getogen Kampenaar. En de ziel van dit feest was ons aller
Henk van Ulsen!
Volgens de krant lijden de raadsvergaderingen aan de volgende eu
vels: gebrek aan communicatie, technisch onbegrip en weinig door
sproken argumenten. Arme voorzitter!

26 september. De heer GW. Klaassen neemt in de Stadsgehoorzaal
afscheid als Commissaris van Politie. Terecht geprezen om zijn
menselijkheid. Hij kende ook de Kampenaren als geen ander! Het
ridderkruis van de Oranje-Nassau-orde siert nu zijn borst.

30 september. De heer L. Veenstra legt om gezondheidsredenen zijn
functie als hoofd van de Wilhelminaschool neer. Wordt opgevolgd
door de heer R. van Enk.
Wij blijven een degelijk stadje! Het geboortecijfer daalt hier min
der snel dan in het gehele land en ook het aantal echtscheidingen
blijft stabiel.

3 oktober. "Choc des opinions" in de Kamper afdeling van de
Pv.d.A. De heer G. Schinkel bedankt als voorzitter van de afdeling
en eveneens als redacteur van 't Rode Contact. Hij nam dit besluit
wegens persoonlijke tegenstellingen in de afdeling en een minder
prettige werksfeer.
Onze gemeentelijke voorlichtingsambtenaar, de heer John Kummer,
opent in de Koornmarktpoort een tentoonstelling van linoleum
sneden, vervaardigd door onze stadgenote Beatrice Kluivers, Zowel
de kunstwerken als de kunstenares zelf, vond ik charmant.

4 oktober. Uit het handige (en begrijpelijke!) pocketboekje .Bouw
stenen beleid 1976" blijkt, dat Kampen voor het jaar 1976 weer
een sluitende begroting zal hebben.
De Christelijke Bond van Bouwvakkers, afd. Kampen, viert zijn 60·
jarig bestaan (werd op 22 juli 1915 opgericht). Jammer, dat een
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deel van zijn leden nu werkloos is.
Een meevaller voor de gemeente? De onroerendgoedbelasting zal
aanzienlijk meer opbrengen, dan was geraamd. Maar vele raadsleden
gunnen de gemeente dit voordeeltje niet en er wordt besloten de
tarieven met 7% te verlagen. Maar de belastingbetalers zuIlen daar
weinig profijt van hebben, het volgende jaar zuIlen de tarieven met
18%worden verhoogd.
De Hanze, overkoepelende organisatie van de Kamper Watersport
verenigingen, klaagt over het chronisch gebrek aan voldoende lig
plaatsen en haventjes in onze gerneente. Het verleden wreekt zich
weer!

6 oktober. Brigadier H. Liefers van de Verkeerspolitie gaat met ver
vroegd pensioen.
Wethouder Horchner slaat aan de Gevers van Endegeeststraat de
eerste paal in de grond voor een nieuwe open bare basis- met kleuter
school.

9 oktober. Kampen wil een belangrijk sociaal en cultureel centrum
worden: plannen om in onze stad een Protestant-Christelijke Aca
demie voor Kunstonderwijs te stichten.
De verbouwing van het pand aan de Molenstraat tot Gemeentelijk
archief gaat nu toch door.

11 oktober. Bij Kampen houdt Nederland bij de Nederlandse Spoor
wegen op: geen spoorlijn Kampen-Lelystad.

14 oktober. De Kamper industriele club bepleit opschorting van de
onroerend-goedbelasting in onze stad. Motief: het bedrijfsleven is
hier kwetsbaarder dan elders. 'k Zie het niet gebeuren, de gemeente
heeft deze miljoentjes veel te hard nodig!
De inwoners van Hattem en Wapenveld gaan mee profiteren van
ons uitstekend drinkwater.

16 oktober. Een goed bericht: de verkoopafdeling van Berk-Beccon
verhuist van Dieren naar Kampen.
Trots tonen wij 15 Duitse journalisten onze plannen tot stadsver
nieuwing.
Het studentendispuut "Heros" (Broederweg) bestaat 50 jaar.

20 oktober. Het "Rode Contact" krijgt een tegenhanger. De Kamper
afdeling van de V.V.D. komt met het partijblad "De Roskam" uit.
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21 oktober. Prof. Dr. J. Plomp (Theol. Hogeschool, Oudestraat) 40
jaar predikant.

22 oktober. Lof voor Kampen en een extra pluim voor onze burge
meester te Weerselo, waar het Nationale Comite Monumentenzorg
1975 bijeen is.
Trouwens, de zorg voor onze monumenten trekt weI de aandacht:
drie dagen later bezoeken ruim veertig deelnemers van een inter
nationaal congres, te Amsterdam gehouden en waar monumenten
zorg centraal staat, onze stad.

23 oktober. Te Meppel overlijdt de oud-burgemeester van Havelte, de
heer J. Kuil, die o.m. van 1945-1950 wethouder van Kampen is
geweest.

28 oktober. De heer E.W. Berg van Middelburg spreekt voor onze
Museurnvrienden over boeg- en schegbeelden.

29 oktober. De oude boom in de tuin van ,,'t Speelwerk" krijgt een
kans om het leven er af te brengen. Wie het kleine niet eert. ..
Ter gelegenheid van Wereldspaardag verschijnt weer de Kamper
Almanak. .Voldoet weer geheel aan de eisen van volledigheid en
actualiteit", schrijft de krant. De redacteur en zijn medewerkster,
mevr. ten Hove, hebben elkaar verheugd toegeknikt.

30 oktober. Urenlange discussies in de Raad (daar zijn de dames en
heren toch sterk in) over de verpachting van stadserf 140. De
pachter wordt de veehandelaar J. Slendebroek en niet de heer van
der Kolk.
Minstens even vee1 tijd werd besteed aan de nota van B. en W. d.d.
22 sept. 1975 met be trekking tot het conceptontwerp van de wet
.Reorganisatie Binnenlands Bestuur". De Raad wenste zich niet
met deze Nota accoord te verklaren, hoofdzakelijk uit vrees voor
overheersing door Zwolle.

31 oktober. Vier kamerleden pleiten voor een tweede brug bij
Kampen op korte termijn. Bedankt, heren!

november. De bewoners van Brunnepe hebben een eigen wijkge
bouw, ,,'t Oltekke" aan de Veerweg.

6 november. Juicht stadgenoten, juicht! Minister Westerterp gaat

287



accoord met het rapport, dat door de werkgroep "Tweede Ilssel
burg Kampen" is opgesteld. Ret wordt een zogenaamde tuibrug.
Nu nog de centjes!
Wim Rademaker krijgt van het gemeentebestuur opdracht een veer
tigtal gedichten te schrijven, waarin de lof van Kampen bezongen
zal worden. Milde critiek mag ook. Wij zijn benieuwd.

7 november. De bewoners van de Acacialaan zijn boos op het ge
meentebestuur. B. en W. lieten toch graafwerk verrichten binnen
de grenzen van het bestemmingsplan .Zuid 70B", terwijl de adres
santen tegen dit bestemmingsplan bij G.S. beroep had den aange
tekend. "Schreeuwend onrecht" klagen de bewoners en ze laten
het er niet bij zitten!
Commissaris van Politie R. Verkerk geinstalleerd. We waren
trouwens al aardig aan hem gewend.
De ijsc1ubV.Z.O.D. bestaat 75 jaar.

8 november. Dramatisch hoogtepunt in de IJsselmuidense "ambts
woning affaire". Burgemeester L.A. Verburg legt zijn ambt op 16
november neer. Voornaamste verwijt tegen hem: bewuste mislei
dingvan de Raad. Trieste zaak!

12 november. Minister W.F. de Gaay Fortman opent ons nieuwe
politiebureau, waardoor op dit gebied in Kampen aan een voor
wereldlijke toestand een einde is gekomen. Een genot om er eens
rond te wandelen (als je tenminste niets op je kerfstok hebt).
Dat deden ook tal van Kampenaren in de week daarop.

18 november. Felle brand en een miljoenenschade bij Uniboard
Kampen B.V. op het Industrieterrein.
Nog nauwere samenwerking tussen de ziekenhuizen in Emmeloord
en Kampen. Verbeterde laboratoria voor deze instellingen.
Presentatie-avond van de E.O. in de Bovenkerk. De evangelist
Klooistra vindt dat we maar "in een verwarrende en verschrikkelijke
tijd leven, waarin Satan zijn werk doet". Sinds Adam en Eva van de
Boom der Kennis aten is dit altijd zo geweest.

21 november. De natuur- en vogelkenner Jo Sollie, geboren en geto
gen in Kampen, overlijdt.

22 november. Traditionele intocht van een bijzonder montere, maar
niet geheel zadelvasteSinterklaas.
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24 november. Een delegatie RK. Tweede kamer- en Statenleden de
gast van het gemeentebestuur. De burgemeester wil niet krijten en
krijsen (stellig ook niet zijn aard), maar heeft wel een aantal wen
sen. En de belangrijkste is natuurlijk: zo gauw mogeIijk een tweede
brug!
Onze gemeente-archivaris, Drs. van der VIis, spreekt voor de Muse
umvrienden over "Stadsuitbreiding door de eeuwen heen".

27 november. Burgemeester van Tuinen verdedigt met vuur de toetre
ding van Kampen tot het zware gewest Zwolle. N« 5 uur vergaderen
gaat de Raad schoorvoetend met deze toetreding accoord. Reeds in
1524 waren wij Kampenaren bang ons "met den van Zwoll in einen
koevel te steken". Enfin, toen hebben wij er ook geen nadeel van
ondervonden.

3 december. Interessante cijfers! In de jaren 1961-1971 nam het aan
tal Hervormden in onze stad af met 1235 personen, steeg het
aantal Gereformeerden met 509 en het aantal Katholieken met
313. Het aantal onkerkelijken steeg in deze periode van 2909 tot
5115.

4 december. De Kamer van Koophandel N.W. Overijssel, de Sociaal
economische adviesraad West-Overijssel en verscheidene politieke
partijen zetten de minister van Verkeer en Waterstaat het mes op
de keel: Kampen moet en zal in de naaste toekomst een tweede
brug hebben.

5 december. Het Almere College kan ter plaatse niet uitgebreid wor
den, dus is nieuwbouw elders noodzakelijk. Het oude gebouw is
daarentegen uitermate geschikt om onze Chr. Sociale academie in
onder te brengen.
Een onaangename Sinterklaas-surprise voor leden van de Citizen
Hobby Club. Vier clandestiene zenders worden bij hen in beslag
genomen.

8 december. Prof. Dr. J. van Bruggen draagt het rectoraat Theolo
gische Hogeschool, Broederweg over aan Prof. Dr. C. Trimp. De
school heeft nu 139 studenten.

9 december. Bezwaren van het I1sselmuidense raadlid Sangers te
gen de nieuwe grote verkeersweg door 11sselmuiden, die daar zal
komen na de bouw van een tweede brug bij Kampen, Het dorp
wordt in tweeen gedeeld.
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10 december. De eerste steen voor onze nieuwe sporthal gelegd. Kos
ten geraamd op ruim 2 miljoen. Maar onze burgemeester rekent
op meer. Ach ja, op een rniljoentje kijken we tegenwoordig niet.
Trouwens, gelet op haar aantal inwoners, zou Kampen feitelijk 2
sporthallen moeten hebben ...

11 december. De heer A. Veltman, directeur van de bouwvereniging
.Eenvoud", gaat met pensioen. Een expert op fmancieel gebied,
waarvan de gemeente zelf ook in ruime mate geprofiteerd heeft.
In de Raad beginnen de begrotingsdebatten. Niet minder dan 260
vragen worden gesteld. Variatie genoeg: hondenpoep, milieu-ver
ontreiniging, lastenverzwaring enz. enz. "U vraagt maar, wij draai
en", zullen de ambtenaren wel denken. Enfin, zoals het behoort,
werd de begroting toch zonder aanzienlijke wijzigingen aangenomen.

19 december. De voormalige fabriek van Hodeurka op het Industrie
terrein in de as gelegd.

22 december. Ir. Busser spreekt voor de Museumvrienden (natuurlijk)
over het behoud van onze binnenstad.
En in deze Kersttijd vanzelfsprekend ook vele kerkconcerten.

31 december. Een fraaie Nieuwjaarskaart voor de burgerij (Gezicht op
de Hagenpoort van A. Beerstraten, 1664), traditionele beschouwing
over het afgelopen jaar in de kranten van onze burgervader en ook
al traditie, weer wat relletjes op Oudejaarsavond en Nieuwjaamacht.
Maar Commissaris Verkerk had, wat het laatste betreft, de zaak goed
in de hand.
En in het roefje van hun schip in de Buitenhaven, vierden Jan Pilon
en zijn vrouw Filippiene het heuglijke feit, dat zij niet minder dan
65 jaar getrouwd waren.

1976

5 januari. In de gezegende leeftijd van 88 jaar (en daarvoor vrijwel
nooit ziek geweest) overlijdt plotseling de bekende Kamper boek
handelaar G. Bos. Niet alleen in de Gereformeerde wereld een zeer
bekend figuur, maar ook daar buiten al was het alleen maar om
de unieke wijze waarop hij zijn boekenveilingen leidde. Ook de
Rotaryclub zal zijn nestor missen!
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7 januari. De plaats is bepaald, nu nog het gebouw! Het nieuwe
Almere College komt in de wijk Hagenbroek en wel in 't verlengde
van de Wederiklaan. Het wordt in deze tijd van bezuiniging een vrij
sober gebouw.
Een orkaan raast over Nederland. Kampen komt er goed af, al sneu
velen in onze plantsoenen weer wat mooie oude bomen.

17 januari. Het Arbeidsbureau te Kampen krijgt een zogenaamde
"open vacature bank". Een ieder kan hier vrijblijvend en zonder
tussenkomst van een ambtenaar, naar een hem passendewerkkring
zoeken.

21 januari. De gemeente koop de gebouwen van Van Dijks Boekhuis
aan de Burgwal. Dit bedrijf verhuist naar het Industrieterrein.

23 januari. Leerlingen van het Calvijnlyceumbrengen f 4000,- bijeen
voor de AlgemeneHulpdienst Kampen en de Novib.

26 januari. Onzeoud-stadgenoot "Gait" Berk publiceert .Dns Bomen
boek" en vergeet, wat de illustraties betreft, ook zijn geboortestad
niet.

29 januari. Stadgenoten, waaronder Mr. H.A.H. Reinders, vertellen
tijdens een bijeenkomst van de Museumvrienden,over de geschiede
nis vanKampen.
De aankoop van Van Dijks Boekhuis door de gemeente veroorzaakt
in de Raad deining.V66r een besloten vergadering,loopt de fractie
van de P.v.d.A. boos weg uit de Raadszaal.
Ook over de benoeming van regenten van het Grootburgerweeshuis
is wel het een en ander te doen. Gekozen worden tenslotte
mevrouw Bijlsma en wethouder Horchner en herkozen de heer
J. van 't Zand.

30 januari. Twee leraren van de Mr. Dr. Willemvan den Berghschool
spannen een kort geding aan tegen Andre van Duin, vanwege zijn
carnavalsliedje "Willempie". Deze uitbeelding van een gehandi
capte jongen getuigde ook stelligniet van een goede smaak.
De heer T. Kuik, ex-adjudant bij de Kamper politie, gaat met
pensioen.

2 februari. En dit mag toch ook wel even in deze kroniek worden
vermeld: de heer R. Fix, chauffeur bij de gemeentelijke plant-
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soendienst, heeft 25 jaar schadevrij gereden. Een heer in het ver
keer dus!
Maar stellig geen heer is de suppoost van het museum De Broeder
poort, die een aantal waardevol antiek en zeer kostbare munten
in diensttijd achterover drukte en voor een appel en een ei ver
kocht. Het ergste is, dat al deze zaken tot nu toe spoorloos zijn!

5 februari. Ons stadsziekenhuis blijkt al drie jaar met een ongedekt
tekort van ruim een half miljoen te werken.

12 februari. Lenny Hanewald exposeert wandkleden in de bar-bistro
"De Boogschutter".
Het gemeentebestuur legt de bewoners van de Hanzewijk een be
perkt rehabilitatieplan voor.
De heer P. Koelewijn, hoofd van de Mr. Dr. Willem v.d. Bergh
school, 40 jaar bij het onderwijs.
Het buurtcornite .Doorbraak" voelt niets voor de bouw van een
nieuwe bibliotheek in hun wijk. Zou niet met de omgeving harmo
nieren. Maar dat valt best mee, let maar op, dames en heren!

17 februari. Het echtpaar Lamberdina en Laurens van der Weerd 60
jaar getrouwd.

23 februari. Een historisch ogenblik! Met forse slagen spijkert onze
burgervader een bord op het perceel Vloeddijk 8, waaruit blijkt dat
dit pand als eerste in het kader van de stadsvemieuwing hersteld
wordt. Het begin van de rehabilitatie van onze binnenstad is er en
dat mag wel eens gezegd worden: dit toekornstige herstel van onze
binnenstad hebben wij hoofdzakelijk aan burgemeester van Tuinen
te danken!

15 februari. Ten noorden van Zeebrugge zinkt na een aanvaringhet
Kamper schip "Marie". Helaas twee doden.

26 februari. DeKamper Raad betuigt vrijwelunaniem adhaesie aan de
tweede brugplannen, maar zij is minder gelukkig met het voorstel
van B. en W.om samen met Zwolle een onderzoek in te stellen naar
de mogelijkheden van samenwerking - zowel horizontaal als verti
caal - tussen de Nutsbedrijven van deze twee steden.

28 februari. De heer J.W. Beerthuyzen benoemd tot Inspecteur van
Politie te Kampen.
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Ook in Kampen wordt weer uitbundig camaval gevierd. WeI tracht
te een honderdtal opgeschoten vIegels tijdens het optreden van
Avro's Top-Pop in de Buitenwacht roet in het eten te gooien.

3 maart. Een van onze kostelijkste monumenten, de Schepenzaal,
verzakt. Hierdoor beperking van het bezoek tot maximaal 15 per
sonen per groep.

9 maart. B. en W.gevenhun visieop de nota "Kampen in de Regio".
Kampen dient de plaats van Zwolle als verzorgingscentrum voor
een wijde omgeving te steunen, maar ook onze stad moet daarin
kunnen meespelen en heeft eveneens recht op groei!

11 maart. B. en W. stellen de Raad voor f 672.000,- uit te trekken
voor de verbetering van ons zorgenkind, de Hanzewijk.

13 maart. We gaan de goede kant op! Het negatievemigratiesaldo van
Kampen wordt geringer. Maar het vertrek uit de produktieve
arbeidsklasseis nog te groot.

17 maart. Onze tweede brug komt er! Maar vanwege de kosten zal
het maar een tweebaans zijn. We dansen dus niet met de bruid,
maar wel met een aardigmeisje in de toekomst.

19 maart. De bewoners van de Acacialaankrijgen in principe van Ged.
Staten gelijk en deze gevende gemeente een standje. Maar, zoals te
verwachten was, gedane zaken nemen toch geen keer. Een schrale
troost dus voor de adressanten.

22 maart. Voordelige dagenvoor onze Kamper dierenartsen: alle hon
den moeten tegen hondsdolheid worden ingeent.

25 maart. de heer Piekstra 25 jaar directeur van de melkfabriek "Van
Heel's CondensedMilkCy Ltd".
De Raad geeft haar fiat aan de nota ,,Kampen en de regio". Alleen
de P.v.d.A.-fractie stemde tegen. Bestuurlijk gaat het onze burge
meester de laatste tijd wel voor de wind.
De restauratie van de Stadsgehoorzaal heeft ruim een kwart mil
joen meer gekost, dan oorspronkelijk was geraamd. 't Was te ver
wachten.

april. Dr. C.N. Fehrmann spreekt voor de Museumvrienden over
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een viertal schilders en tekenaars van Kamper stadsgezichten in de
17e, 18e en 1ge eeuw.
Het Kamper Trompettercorps bestaat 25 jaar.

5 april. Het zal er toch wel van komen: fusiebesprekingen tussen de
Nutsbedrijven van Kampen en Zwolle.

7 april. Wethouder Fien opent een werklozentrefcentrum, gevestigd
in het OJEKA-jongerencentrum. Dat het spoedig overbodig moge
zijn!

6 april. Expositie van Gert Verschoor in de Koommarktpoort.

10 april. De heren G. v.d. Enk en J.w. v.d. Noort nemen afscheid als
bestuurders van de Technische school.
De stads Minibussen blijken geen succes te zijn en het experiment
wordt gestaakt.

14 april. De heer G. Schreuder 25 jaarwerkzaam bij drukkerij Zalsman.
Ook namens de Bondsspaarbank bedankt, Geert, voor aIle goede
zorgen in die jaren aan de Kamper Almanak besteed.

17 april. De huizen aan de Elzenstraat, gebouwd door de ontwikke
lingsmij. N.C.B. te Harderwijk, vertonen volgens vele bewoners
emstige gebreken.

20 april. Eindelijk dan toch! Ook het portret van oud-burgemeester
Dr. W.P. Berghuis, geschilderd door Joop Sjollerna, hangt nu in de
trouwzaal van ons stadhuis.

27 april. Or de scheepswerfPeters wordt de kiel gelegd van een uniek
hotelschip, dat zowel op de Rijn als op de Waddenzee kan varen.

28 april. De Raad verenigt zich ook met de Basisnota Binnenstad,
maar opnieuw lag de P.v.d.A.-fractie dwars.

30 april. Kampen viert traditiegetrouw weer uitbundig de verjaardag
van H.M. de Koningin. Voor de burgemeester een dubbele feestdag
want hij werd bevorderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Prof. Dr. J.L. Koole kreeg "De Leeuw", opperwachtmeester
G. de Jongh, A. Broekhuizen, hoofdernploye P.T.T. en zr. G.J.A.
van de Noort kregen zilveren of gouden medailles.
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4 rnei. Dodenherdenkingbij het monument aan de la Sablonierekade ,

5 mei. De heer F. Reumer 40 jaar verbonden aan Kanis en Gunnink.

6 mei. Zorgen over ons Openbaar Slachthuis. Zal het in de toekomst
nog bestaansrecht hebben?

10 mei. Een aantaI bewoners van de Acacialaan gaan in beroep bij de
Kroon tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten, en de bewo
ners van de Elzenstraat overwegen een proces aan te spann en tegen
de Combinatiebouw te Harderwijk. Als mondige burgers, staan zij
op hun recht en laten zich niet met een kluitje in het riet sturen.

15 mei. De heer DJ. Karel ("Ome Do") 50 jaar verbonden aan ons
Stedelijk Orkest.

18 mei. De Chr, Oratoriumvereniging "Emanuel", opgericht 2 febr.
1916, viert haar 60-jarig bestaan met een uitvoering van Felix
Mendelssohn-Bartholdy's .Paulus".
Een werkgroep van het G.P.Y. publiceert haar visie op het te voe
ren sportbeleid in onze stad. Een goed, maar principieel stuk werk.
Het Appalachian State University Choir concerteert in Kampen.

19 mei. Onze ereburger, Prof. Dr. W. Kolff, uitvinder van de kunst
nier, brengt een bliksembezoek aan onze stad. Nog steeds actief
in de V.S.

21 mei. Schoolavond van het Calvijnlyceum. Vlot cabaret, veel mu
ziek en een nafuif tot in de vroege uurtjes.

21/22 mei. Opnieuw een Kamper .schaaknacht" die ditmaal in het te
ken van de 75-jarige Max Euwe staat. Evenals het vorig jaar een
groot succes.

22 mei. Hogeschooldag van de Theologische Hogeschool Oudestraat.
Ook in die kringen worstelt men met problemen rondom .Jiet
gezag",

24 mei. Gala-avond in de Stadsgehoorzaal ten bate van de Nederl.
Hartstichting.

26 mei. De Raad vraagt zich af, wat er met ons huisvuil rnoet gebeu-
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reno Vervoeren we het naar Wijster in Drente en ontfermt daar de
VAM zich er over of slagen wij er in Emmeloord met ons huisvuil
op te schepen? De heren kwamen er niet uit.
Evenmin over de vraag wie de Horeca-exploitant van onze Stadsge
hoorzaal zal zijn.
WeI worden de oude pachtvoorwaarden voor de Kamper Stadser
ven na 16 jaar herzien.

31 mei. Expositie "Kunst in Beweging" in de Koornmarktpoort.

2 juni. Een fikse brand in de damessalon van G. van 't Veen in de
Oudestraat. Zestig duiven het slachtoffer.

4 juni. Onder auspicien van de stichting .Kerk en Muziek" concer
teert de Meppeler Cantorij onder leiding van Nico Verrips in de Bo
venkerk.

8 juni. De gemeente Kampen publiceert een ,,Proeve van een beleids
plan". De Kamper drukkers hebben aan onze gemeente een goede
klant!

9 juni. Gelukkig weer eens de vestiging van een nieuwe industrie. De
firma Bechempro B.v. te Umuiden vestigt een nevenbedrijf op ons
Industrieterrein.
Hans Wiersma is opnieuw in de pen geklommen. Zijn boekje
"Aangelijmde eendagsvliegen" bevat een kostelijke bloemlezing van
zijn talrijke artikelen over culturele activiteiten binnen Kampen.

10 juni. Uit het Jaarverslagvan de Openbare Leeszaalen Bibliotheek
blijkt, dat de zo hoog noodzakelijke nieuwbouw nog steeds niet in
het zicht is. Monumentenzorg verzet zich tegen een gebouw bij de
Bovenkerk op de plaats van de oude Muntschool.

1I' juni. Officieren van het Van Heutsz-regiment zouden graag het
borstbeeld van Van Heutsz willen hebben, dat nu nog onze Van
Heutszkazerne zou sieren. Maar ze krijgen het niet, want bij nadere
aanschouwingblijkt dit borstbeeld WillemIII voor te stellen en niet
de oude vechtjas.Wistenwij veel, hier in Kampen.

12 juni. Midzomerexpositie van Kamper kunstenaars in de Stadsge
hoorzaal.
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13 juni. Ds. I.I. de Ionge neemt afscheid van zijn ChristelijkeGerefor
meerde gemeente wegensvertrek naar Stadskanaal.

14 juni. De Kamper Avondvierdaagse start met 4636 deelnemers.
Helaas maakten sommige deelnemers zich op de Zwarte dijk schul
dig aan wangedrag.En de gezongenliedjeswaren van het peil, waar
mee we in bussen meestal buitenlanders op .vergasten".

15 juni. De Kamper Ui(t)dagen werpen hun schaduwen vooruit. Aly
Hommes, een rasecht Friezinnetje uit Oosterwolde, zal de nieuwe
hostess zijn. Nee, argwanende stadgenoten, de burgemeester heeft
de juryleden niet beinvloed, maar hij was weI met de keuze in zijn
nopjes.

16 juni. 36 miljoen op de begroting van Verkeer en Waterstaat voor
onze tweede brug. Aanzienlijk minder dan vroegere ramingen we
gens tal van bezuinigingen.Kampen's aandeel in deze kosten 6% .
Daarom zal de onroerendgoedbelasting weI met 18,5% omhoog
moeten gaan. Maar de brug kornt er !!
Onze nieuwe sporthal zal "De Reeve" heten.

17 juni. Mevr. A.Th. Hoogendijk benoemd tot conservatrice der ge
meentelijke musea.

19 juni. De lieve schooljeugdblijkt verscheidenekleedkamers van ons
sportpark ,,De Maten" grondig vernield te hebben. Geen excuus,
dat het gebruikte materiaal ook niet je ware was.

23 juni. De regenten van de Verenigde Gasthuizen schenken hun
schilderijenbezit en andere antieke voorwerpen aan de gemeente
Kampen met nog een bedrag van ruim f 12.000,- wegens achter
stallig onderhoud. Een reden te meer om op korte termijn in Kam
pen een centraal museum te stichten.

26 juni. De heer I. Elhorst is 50jaar lid van De Broederband.

29 juni. De politieke partij ,,Kamper Gemeentebelangen" vindt, dat
zijnwethouder, de heer Bastiaan, niet netjes in het Collegevan B.W.
behandeld wordt en geeft hem groot gelijk als hij het bijItje er .bij
neerlegt. "To be or not to be", geldt dus voor deze wethouder. We
wachten maar af.
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julio Eerste Kamper Ui(t)dag die o.a. gevierd wordt met het te wa
terlaten van een levensgrote Kamper steur in de Ussel. Maar het
beestje is niet echt en kan dus niet wegzwemmen. Een poging tot
kidnapping mislukte ook.
Als zevende S.G.P.-burgemeester in ons land, wordt te Usselmuiden
de heer E. van Voorden geinstalleerd,

2 julio Te Amsterdam promoveert tot Doctor in de Rechtsgeleerd
heid onze oud-stadgenoot Mr. S. Perrin, die na de Tweede Wereld
oorlog naar Canada emigreerde. Een hele prestatie!

3 julio Dr. Bieshaarwaarschuwt in het jaarverslag van de schoolartsen
dienst Kampen tegen de opmars van de hoofdluis. Dat komt van al die
lange en langere haren! Meer onder de douche, jongens en meisjes!

8 julio Tweede Kamper Ui(t)dag. Ret weer is ideaal en dat zal nog
maanden zo blijven.

10 juli. In een ziekenhuis te Hardenberg overlijdt ds. G. Visee, emeri
tuspredikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt b.v.) van
Kampen.

15 juli, De derde Kamper Ui(t)dag wordt enigszins ontsierd door rel
letjes die ontstaan tijdens het optreden van Avro's Top-Pop disco
show.

16 julio Tentoonstelling van kunstwerken in de Koommarktpoort, die
zowel te koop als te huur zijn.

22 julio De vierdeKamper Ui(t)dag wordt opnieuw door prachtig weer
begunstigd, maar onze boeren en tuinders beginnen te snakken naar
een regen. Ze zullen er deze zomer nog lang op moeten wachten!

26 juli. Onder leiding van Gladys Stone Wright concerteert een Ame
rikaanse Band "The Colonials" in de Bovenkerk. Geen onverdeeld
succes. Slechte organisatie en veel te lawaaiigvoor een kerk. Er zijn
grenzen!

29 juli. Laatste Kamper Ui(t)dag met als slot het traditionele vuur
werk.
De bewoners van de Schapensteeg protesteren tegen het handha
ven van de muur van het kerk- en kloosterplein, die hun het uit-
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zicht op de kerk belemmert. Originele opschriften als: Leefbaar?
Muur weg! Monument? Niet verbergen! Zij schrijven er zelfs over
aan Prins Claus, die op 16 september de gerestaureerde Buitenkerk
zal openen. En zo waar, hij reageerde die dag erop tijdens zijn be
zoek.

3 augustus. In opdracht van het Gemeentebestuur vervaardigde
Beatrice Kluivers een linoleumsnede met als onderwerp onze
nieuwe sporthal in aanbouw. Fijn, dat we nu dergelijke opdrachten
aan Kamper kunstenaars kunnen geven en nog met een gerust hart
ook.

5 augustus. De Kamper V.v.V. (directeur Kruithof: we timmeren
wel degelijk aan de weg) geeft een nieuwe wandelgids van Kampen
uit.

7 augustus. Ons betrekkelijk nieuwe zwembad vertoont gebreken:
het lekt o.m.

10 augustus. In de discussie-nota over de Oudestraat-problemen, ko
men tal van alternatieve oplossingen aan de orde. Wordt de Oude
straat autovrij bijv.?

16 augustus. Officiele opening van onze nieuwe Christelijke Sociale
Academie (op Gereformeerde grondslag). Zij start met 105 leer
lingen. Directeur de heer S.W.J.Zoutman.
Ais Kampenaar verheug ik mij hierover, als belastingbetaler frons ik
toch weI de wenkbrauwen, want in het naburige Zwolle is ook al
een Gereformeerde Sociale Academie gevestigd. Entin, daar zullen
ze over bepaalde zaken misschien een beetje anders denken. Maar
het onderwijs blijft op deze wijze een dure zaak in Nederland!

19 augustus. Het fabriekscomplex van Smit en ten Hove aan de Oude
straat is aangekocht door de meubelhandel Fa. B. van Dijk. Maar
dat betekent gelukkig niet dat deze sigaren-fabriek opgeheven
wordt, zoals destijds het bedrijf van Boele. Smit en ten Hove ver
huist naar het.Industrieterrein. De bijgebouwen werden door het
grootwinkelbedrijf WIBAgekocht.

22 augustus. Tijdens de clubkampioenschappen van de Kamper Rij
en Jachtvereniging het Hippisch Centrum wordt Sylvia de Kleine
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met Mi Matti kampioen. Mijn gelukwensen aan deze sportieve
oud-Ieerlinge!

24 augustus. Mej. Anja Zikken bedankt als V.V.D.-raadslid en wordt
opgevolgd door de heer H. Krans.
Een grote slag voor ons slachthuis: zijn voomaamste leverancier,
het vleesbedrijf J.W. van Asselt laat in het vervolg in Emmen
slachten. Het ziet er nu weIheel somber uit voor dit bedrijf.

26 augustus. Het "Usselcollege" heeft nu ook een .moeder Mavo".
Het voorstel van B. en W. om dit Collegemeer armslag te geven,
teneinde de raadsvergaderingente kunnen bekorten, wordt aange
nomen. Meer nachtrust voor de pers!

27 augustus. De heer T. Dijkstra, directeur van Huize "De Reeve"
neemt afscheid wegens zijn benoeming tot medewerker aan de
Prot. Chr. Stichting voor Sociaal en PedagogischeZorg.

28 augustus. De vereniging "Hendrick de Keyser" koopt de Bethle
hemsvergadering in de Buiten Nieuwstraat en zal dit kostelijke
l7e eeuwse gebouwtje laten restaureren.
De voormalige sigarenfabriek "Indiana" aan de Usselkade wordt
verbouwd tot (koop)f1ats. Maar het casco en de gevel blijven ge
spaard daar deze beeldbepalend zijn voor ons IJsselfront.

30 augustus. Hoofdagent T. Oosten ("ome Ted") neemt afscheid van
het Kamper politiecorps,
En tot slot van deze kroniek een lawaaierig einde: het Kamper
treintje schiet door, ramt een stootblok en vemielt zelfs een deel
van het perron. Meende op weg te zijn naar Lelystad! Niemand
werd gewond.


