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september. "Niet eerlijk", zegt het bestuur van de voetbalvereni
ging K.H.C., nadat de Sport- en Recreatieraad had besloten de
nieuw aan te leggen voetbalveldenin Cellesbroek/MiddenWetering,
uitsluitend aan de voetbalverenigingGo Ahead toe te wijzen.
De beeldhouwer J. Ezenbrink (oud-Kampenaar) exposeert in de
Stadsgehoorzaal.Vooral belangstellingvan Gereformeerde zijde.
De heer R. A. van derWeerd(Kamper Gemeente Belangen)bedankt
om persoonlijke redenen voor zijn raadszetel.

3 september. De Huishoudbeurs te I1sselmuidenblijkt opnieuween
groot succes te zijn,maar de lichtactie werd een flop.
"Stop Kernenergie Kampen" weert zich. Demonstratie in de Oude
straat.
Mej. E. Berger25 jaar in dienst bij de firma Kok.

6 september. En mijn oud-collega Dr R. J. Kolman 25 jaar docent
aan het Almere College. Een voortreffelijk leraar, een knap histori
cus en destijds een fijne collega.
Gaat het bureau Oosting (Utrecht/Hasselt) in de toekomst 215 wo
ningenbouwen in het kader vanhet zogenaamde "Buitenhavenplan"?
Voorzichtigheid is wel geboden: een gevoeliggelegenstadsgedeelte!
En daar trokken ze weer van kerk naar kerk, van predikant naar
predikant, de meer dan 12.000 hezoekers van de Hogeschooldag
(Gereformeerd, art. 31). Wat zullen ze trots zijn geweest op hun
nieuwe bibliotheek en het gerestaureerde deel van het voorrnalige
sr. Anna-klooster.

8 september. De organist George Starn bespeelt het orgel in de
Bovenkerk.Voortreffelijk spel, redelijke belangstelling.

9 september. De Kamper orgelbouwer A. Fonteijn heeft een nieuw
instrument voor de Westerkerk gebouwd.

12 september. Zwemfestijn in Kampen. Start van een bijzonder ge
slaagde zwemvierdaagsemet meer dan 2000 deelnemers.Wat heeft
Kampen zijn bewoners op sportgebied toch veel te bieden.
De heer 1. Elhorst volgt de heer R. A. van der Weerdin de Raad als
vertegenwoordigervan Gemeente Belangenop.
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Het gewest Zwolle en de SEARbetreurenhet, dat de spoorlijn Lely
stad-Kampen niet in het struktuurschema van de N.S. is opgeno
men. En wij hier in Kampen treuren mee: goedeverbindingenmet
ons achterland zijn altijd ons zwakke punt geweest.

14 september. Onze oud-stadgenoot A. H. L. Huiskespromoveert aan
de universiteit van Wales.Zijn dissertatie heeft iets met helmgras te
maken.
Misselijk:dievenmaken zich meester van een antieke staartklok, af
komstig uit De Amandelboom.

15 september. Geen TheologischeHogeschooldagenOudestraat meer.
Het zal de gewone burger nauwelijks opvallen.

16 september. Kampen heeft (weer eens) een filmliga. Steun van het
Nut, de studenten van de Theologische Hogeschool Oudestraat en
OJKA. Moge zij een langer leven beschoren zijn, dan al haar voor
gers.
Drs H. Baarlink promoveert aan de TheologischeHogeschoolOude
straat op een proefschrift, getiteld "Anfanglicher Evangelium".

18 september. In deBroederkerkwordt DsM.Verduin als opvolgervan
Ds A. H. Sonnenberg bevestigd.
Hoe gaat I1sselmuidensnieuwe woonwijk heten? "Spookkamp" of
een minder griezeligenaam?

21 september. Naweeenvan de moord op de Turk Degermai.De advo
caat van de verdachte beticht de Kamper politie zijn client een
moord-bekentenis te hebben afgedwongen. Ook zou de politie het
slachtoffer te laat hulp hebben verleend. Alleszeer onwaarschijnlijk!
Een tweede groep a.s. studenten in de geschiedenis van de Vrije
Leergangen te Amsterdam, strijkt in Kampen neer. Het bevalt ze zo
goed in Kampen, dat zij het volgend jaar weer komen. Burgemees
ter van Tuinen was dan ook een voortreffelijk gastheer!

24 september. Het herstel van onze binnenstad vordert goed.Nogvoor
Kerstmis zullen 4 vervallenpanden in de Heeresmitsteeggerenoveerd
zijn.

28 september. De Chr. Boeren- en Tuindersbond, afd. Kampen en de
daarmee zo nauw verbonden Chr. LagereAgrarischeschool, bestaan
50jaar.
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30 september. Uit een krantebericht blijkt, dat op 1 augustus 1978 in
onze stad de eerste Chr. Academie voor Beeldende Kunst en de Chr.
Academie voor Woord en Gebaar zullen gaan starten.
Zo zal Kampen in de toekomst niet minder dan twee Hogescholen
en drie Academies rijk zijn. Klein maar dapper en ... uitgesproken
Protestant.
Jammer dat de (niet-Christefijke) school voor opleiding van Horeca
personeel onze neus voorbij gaat. Die komt in Groningen te staan.

oktober. In ons Kamper ziekenhuis rommelt het geducht. Een
ware uittocht van specialisten. De doktoren A. E. Mars en H. W.
West vertrekken op staande voet, de,heer Lankhorst gaat ons per 1
januari verlaten. Een dergelijke gang van zaken bevordert noch de
goede naam van ons ziekenhuis, noch die van onze stad. Sanering
dus dringend geboden!

3 oktober. In Usselmuiden waart het spook van de Zondagsclausule
nog steeds rondo In verband met de aanleg van sportterreinen, wei
geren de heren Aarnoudse en ten Brink grond aan de gemeente te
verkopen, indien zij geen zekerheid hebben dat in de toekomst de
ze clausule wordt nageleefd.

5 oktober. Aan de Dieselstraat wordt ons nieuwe overlaadstation van
het Kamper huisvuil in gebruik genomen. Een vuilniswagen stortte
een deel van zijn lading over het College van B & W uit. Te wijten
aan de wind, hoor. Geen sabotage!

6 oktober. Een aantal inwoners van Ilsselmuiden, waaronder de
raadsleden Sangers en van Dieren, verzetten zich nog steeds met
hand en tand tegen de geprojecteerde tweede Ilsselbrug. In de Mid
deleeuwen zouden wij die dorpelingen met het zwaard in de hand
van ons gelijk overtuigen. In deze verlichte tijden gebruiken we
vreedzamer middelen. Maar daardoor gaat het wei minder snel.

7 oktober. Afscheid van Dr J. S. Wiersema als chirurg en oud-genees
heer-directeur van ons ziekenhuis. Juist in deze moeilijke dagen een
groot verlies voor deze instelling. Honderden patienten kwamen
deze zo bekwame arts, die steeds vocht voor het goed functioneren
van ons ziekenhuis, hun dank betuigen!

8 oktober. Door samenwerking van de gemeenten Kampen en Dron
ten, is het voortbestaan van de Dronter ..dependance" van het AI-
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mere College verzekerd. En het voortbestaan van het Almere Colle
ge zelf vermoedelijk ook! Niet minder dan 317 leerlingen van deze
school, die totaal 669 leerlingen telt, ktijgen nu les in Dronten.

10 oktober. Een afschuwelijk ongeluk op de onbewaakte overweg bij
de Oosterholtse steeg te Ilsselmuiden, De trein maakte 6 slachtof
fers, allen Turken. Deze overweg had allang beveiligd moeten wor
den. De gemeente Ilsselmuiden en de N.S. geven elkaar (zoals ge
woonlijk) de schuld van dit nu zo fataal gebleken uitstel.

11 oktober. Een klein lichtpunt: het wegdek van de Ilsselbrug is ge
lukkig weer goed berijdbaar.

15 oktober. Old soldiers never die! Een twintigtal oud-officieren van
de voormalige S.R.O.I. brengen een bezoek aan het hun nog altijd
dierbare Kampen.
In het Walkate archief verlustigde deze "oude hap" zich aan tal
van fotos, betrekking hebbende op de voormalige S.R.O.I. en
het Kampen uit hun tijd.
Ook onze Kamper kunstschilder Kees Kieft had een goede dag: een
oude vriend opende zijn tentoonstelling in het Zwolse gemeente
huis.

18 oktober. Goed nieuws voor de Usselacademie. De Culture le Raad
van Overijssel staat achter haar en stelt Gedeputeerde Staten voor
haar een subsidie van f 30.000,- voor het jaar 1978 te verlenen. Dat
zou zoden aan de dijk zetten.
In het gebouw van de Bondsspaarbank wordt de nieuwe Kamper
Almanak aan de belangstellenden uitgereikt. Gratis en zonder subsi
die van de Overheid!
Een nieuwe gemeentelijke uitgave: de Nota 1978, al vooraf gegaan
door een .Proeve van een beleidsplan ", een planning op langer ter
mijn (4 jaar). In de toekomst zal negen ton beschikbaar worden ge
steld voor de restauratie van ons Oude Raadhuis , de Nieuwe Toren
en de reconstructie van de Oudestraat.

20 oktober. Als het kalf verdronken is, dempt men de put! De N.S.
heeft nu de overweg bij de Oosterholtse steeg beveiligd.

21 oktober. Drs G. Heitink, wetenschappelijk medewerker aan de
Theologische Hogeschool Oudestraat, promoveert aan de V U. te
Amsterdam. De titel van zijn dissertatie luidt: .Pastoraat als hulp
verlening" .
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22 oktober. Als maar "planning". B &Wvan Kampen publiceren een
.Proeve van een planningsopzet voor het sociaal-cultureel werk in
de gemeente Kampen".
We moeten (helaas) bezuinigen op de tweede restauratiefase van de
Nieuwe Toren.

23 oktober. De bekende modezaak van de heer van 't Ende in de
Oudestraat brandt geheel uit.

24 oktober. De gereformeerde kleuter/basisschool "De Mirt" in ge
bruik genomen. Voor degenen die het niet weten: de Mirt is een
plantennaam en van ouds een symboolvan de jeugd, liefde, vrucht
baarheid en het huwelijk. Dit leek mij een zinvolle volgorde.

26 oktober. Ook ons College van B & W is tegen de de bouw van een
kerncentrale aan het Ketelmeer.

27 oktober. De krant wijdt veel aandacht aan mijn artikel in de Kam
per Almanak "Twee verdachte middeleeuwse Kamper kronieken".
Echt of onecht? Voorlopig blijf ik bij mijn mening: "te mooi om
waar te zijn".
Verhitte debatten in onze toch al praatzieke raad. Zal de schoolbe
geleidingsdienst voor alle Kamper scholen een algemeen, dus neu
traal karakter heb ben of voor bijzondere scholen een bijzonder, dus
Christelijk signatuur? Zelfs de abortuskwestie werd er bij gehaald.
Krijgt het Calvijnlyceum ook een dependance in Dronten?
Wist U dat Kampen geen uitgelaten stad is en de stroeve gran
deur van een trotse stad heeft? Dat onze IJsselbrug een noodbrug is
met half verrotte planken en een gammele leuning? En ook, dat
Grafhorst een zelfstandige gemeente is? Allemaal te lezen in het
boekje van Aart van der Mijn, getiteld "Logboek Natuur ",

29 oktober. 'Het is natuurlijk onmogelijk in deze kroniek aile festivi
teiten in onze Gehoorzaal te vermelden. Maar bij wijze van uitzon
dering: in het kader van haar 60 jarig bestaan concerteert de Wilsu
mer Christelijke muziekvereniging Euphonia in onze Stadsgehoor
zaal. En de expositie van Bart de Kleine in onze schouwburg mag
toch ook niet onvermeld blijven: Vijftig jaren maakte deze Kampe
naar decors (en wat voor decors!) voor St. Caecilia.

5 november. Dankzij een legaat van wijlen Dr M. C. Ennema, oogarts
te Hilversum, wordt het Walkate archief verrijkt met een tiental
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schilderijen, waaronder werken van de gebroeders Hein , Moulin,
Graafland en Valentijn. De vader van Dr Ennema en zijn broer Joan,
was eens apotheker in Kampen.

7 november. In verband met de aanleg van sportterreinen, besluit de
Llsselmuidense gemeenteraad nu grond van de heren Aarnoudse en
ten Brinke te onteigeneri.
De heer 1. Huisman 25 jaar verbonden aan het Almere College, eerst
als concierge, later als amanuensis. Weer zo 'n man aan wie je de
beste herinneringen bewaart.

~11 november. In een aan tal Kamper wijken zullen de honden aan de
lijn moeten. En dan hun uitwerpselen in de goot s.v .p!

12 november. Een conflict in de Kamper Ziekenomroep. Twee mede
werkers nemen op staande voet hun ontslag. Zijn er al niet genoeg
problem en in onze ziekenhuis?

14 november. Kamerleden van het C.D.A. bezoeken onze stad. We du
wen hen met de neus op onze stadsvernieuwingsproblematiek. Dat
kan nooit kwaad!
De heren R. M. van der Wal en Chr. Schokking 40 jaar in dienst bij
Espagnol.

17 november. Ook de N.O.P. gaat de Ilsselacademie susidieren.

21 november. In de Raad beginnen de begrotingsdebatten .mieuwe
stijl ", namelijk met als leidraad de .Proeve tot een beleidsplan ", En
dat bevalt goed.
Opening van de A 50 (verbinding Zwolle-Kampen); maar met de
doortrekking van deze weg naar Kampen zal helaas geen haast wor
den gemaakt.
Laten we de sport niet helemaal vergeten. Marion Koster karate
kampioene van Kampen en de vereniging Kampenion tafeltennis
kampioene.

29 november. Even buurten! Wilsum heeft een fraaie brink gekregen,
zelfs gestoffeerd met een traditionele dorpspomp.
Deining rondom een rapport van het College van Ziekenhuisvoor
zieningen. Daarin wordt namelijk geopperd, dat ons ziekenhuis op
den duur mogelijk opgeheven lOU kunnen worden. Kampen, let dus
op Uw zaak!
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Onze minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt
een miljoen gulden beschikbaar voor het saneringsplan Buitenkerk
kwartier. Helaas zal de R.K.·school, het storende element in deze
buurt, daar toch voorlopig blijven staan.

december. De Raad mag wei een profielschets maken van onze toe
komstige burgemeester, maar de leden mogen geen contact hebben
met de sollicitanten voor dit ambt.

2 december. Ook in I1sselmuiden gaan A.R., K.VP. en C.H.U. in de
toekornst als C.D.A. de verkiezingen in.

6 december. Prof. Dr 1. Douma draagt het rectoraat van de Theolo
gische Hogeschool Broederweg over aan Prof. Dr L.Doekes.
Gelukkig komen van vele zijden protesten tegen een mogelijke op
heffing van ons ziekenhuis.

7 december. De bekende illustrator Anton Pieck exposeert zijn schil
derijen in de Stadgehoorzaal.

9 december. Het Kamper treintje slaat weer eens op hoI. De remmen
weigerden! Ons station is flink beschadigd, maar geen doden en ge
wonden.

14 december. Weer verdwijnt een industrieuit de binnenstad. De druk
kerij van de firma Kok gaat naar het industrieterrein verhuizen.

19 december. Zoveel hoofden, zoveel zinnen! De Stichting Samenle
vingsopbouw Kampen reageert zeer kritisch op de door het Kamper
gemeentebestuur uitgegeven nota "Pro eve van een planningsopzet
voor het sociaal-cultureel werk in de gerneente Kampen". Ais bui
tenstaander zou je zeggen: hebben de heren dan geen contact met
elkaar gehad?
Te Ossenzijl, 1 km van de Friese grens, (ongetwijfeld tot vreugde
van onze hurgemeester) vindt de feestelijke uitreiking plaats van de
eerste uitgave van de Ilsselacademie , getiteld .Bijdragen uit het
Land van Ilsel en Vecht". Een veelbelovend begin!

22 december. De beveiliging van onze schilderijen in het stadhuis is
minimaal. Van de 2e verdieping (!) verdwijnt een schilderstukje
van J. Portielje spoorloos. Ik vind, dat ook het onderhoud veel te
wensen overlaat.
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Drs A. N. Hendriks te Amersfoort promoveert aan de Theologische
Hogeschool Broederweg op een proefschrift, getiteld .Kerk en
Ambt",
Mej. B. Tuinman, geruime tijd verbonden aan het Nieuw Kamper
Dagblad, gaat met pensioen.

24 december. De Kerst-Inn, dit jaar gehouden in de Van Heutzkazer
ne, is weer een groot succes. Bijna 1500 bezoekers, dus doorgaan
daarmee!
En meer dan 2000 mensen waren aanwezig bij het Kerstconcert van
D.E.Y. in de Bovenkerk.

31 december. Drs van Tuinen mijmert als burgemeester van Kampen,
voor de laatste maal in de krant over het wei en wee van deze stad
in het afgelopen jaar. Waar zou hij na zijn pensionering gaan wo
nen? Lokt hem nog altijd Friesland, het nooit vergeten vaderland in
de verte?
Na 40 jaar zieke en bejaarde mensen in Huize Margaretha te hebben
verzorgd, legt mevrouw H. Broekhuizen-Boeve haar taak neer. Een
welbesteed leven!
En de Bondsspaarbank Centraal Nederland zal de heren H. H. Plan
tenga en J. M. Overmeer moe ten missen, die als commissarissen van
deze instelling jarenlang geheel belangeloos eerst de Nutsspaarbank,
na de fusie de Bondsspaarbank bestuurden. Mijn grote dank ook

. voor jullie belangstelling voor het Walkate archief en de Almanak.

1978

januari. Terwijl het daar het vorige jaar zo verheugend rustig bleef,
von den een aantal lieden het nu weer eens hoog nodig tijdens de
jaarwisseling van Brunnepe een slagveld te maken. Gevolg: fors op
treden van de politie en verscheidene arrestaties. Het bleek nog be
smettelijk te zijn ook, in Ilsselmuiden eveneens relletjes.
Een prettiger bericht. Opnieuwe een fraaie Nieuwjaarskaart van de
gemeente, namelijk een gezicht op Kampen omstreeks 1790 van
Pieter Remmers.
En tijdens een bijeenkomst van de Kamper Pers-lunchclub werd het
kostelijke boek van Mr. Schelhaas "Het andere Overijssel" ludiek
ten doop gehouden.
Een welverdiende baan, pardon functie, voor onze burgemeester.
Hij is benoemd tot lid van de Monumentenraad. De juiste man op
de juiste plaats!
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4 januari. De ene z'n dood , is de andere z.'n brood! De melkfabriek
"De Delta" is ter ziele, maar Van Heel ziet kans het bedrijf met een
derde melkpoedertoren uit te breiden.

7 januari. Snelrecht in Zwolle. Fikse straffen voor de Brunneper her
rieschoppers. Een moet zelfs brommen.

9 januari. De krant publiceert een interessant artikel van Ds Welbe
dacht, waarin deze predikant zich o.m. afvraagt of Gereformeerd
Kampen wei de aanwezigheid van niet minder dan drie Christelijke
academies in onze stad aan kan.
Ook in de landelijke pers wordt aandacht geschonken aan de vesti
ging van twee Chr. kunstacademies te Kampen. In de eerste plaats
natuurlijk in Trouw. In dit blad haalt Bart de long een uitspraak
van Ds Blankensteyn aan, die voor een dub bel isolement van deze
Chr. academie vreest , namelijk een geografisch en een geestelijk iso
lement. In een kleine, nog altijd betrekkelijk geisoleerd gelegen
stad als Kampen met een uitgesproken Protestants karakter, niet in
het bezit van een belangrijk museum of grote bibliotheek, dreigt dit
isolement zeker. Het gevaar bestaat dan ook, dat de Chr. docenten
en studenten van deze academies hun contacten uitsluitend zullen
hebben met het Gereforrneerde- of orthodox-protestantse deel van
onze bevolking, een eenzijdige orientatie die tot "navelstaren" kan
leiden.
Enfin, de heer Veenendaal ziet deze gevaren ook wei, maar blijft
optimistisch, dus laten we het beste er maar van hopen.

12 januari. Schaalvergroting is niet altijd voordelig; de deelneming aan
de gemeenschappelijke regeling voor de Districts Geneeskundige- en
Gezondheidsdienst betekent voor Kampen een flinke financiele
strop.

26 januari. De renovatie van het complex "Van Dijk's Boekhuis" staat
op de tocht. Het Rijk wil voor dit doel geen susidie verlenen.
Eindelijk is het zo ver: de Raad besluit in principe in de toekomst
aan het rijverkeer in de Oudestraat paal en perk te stellen.

30 januari. I1sselmuiden wil niet bij Kampen achter blijven. Wethou
der Schuur heit ook daar de eerste paal voor een sporthal in de
grond.

31 januari. Na elf jaar in functie te zijn geweest, neemt onze school-
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arts, C. Bieshaar afscheid. Zijn opvolgster is mevrouw Brcere-van
Roon.

februari. Uitspraak van Prof. Dr H. N. Ridderbos na een bezoek
aan Zuid-Afrika i., zulke aardige mensen, maar dan zo'n verwerpe
lijke politiek ".

4 februari. Dat hadden onze 17e eeuwse predikanten eens moeten
weten. Meer dan duizend Kampenaren vieren opgewekt carnaval in
onze stad. En hoeveel trokken voor deze geJegenheid naar het ge
bied , beneden de Moerdijk gelegen?

7 februari. Eindelijk dan toch! Onze voormalige synazoge aan de Us
selkade zal, althans van buiten, worden opgeknapt.

8 februari. Geslaagde bejaardendag in de Stadsgehoorzaal, geopend
door onze bijna ook "bejaarde" burgemeester.

9 februari. De directie van onze Stadsgehoorzaal heeft te veer hooi
op haar york genomen. Over het jaar 1977 een groot te kort, dus
minder voorstellingen in de toekomst. Wei jammer.
De gemeente Ilsselmuiden sluit zich bij de Christelijke schoolbege
leidingsdienst "Centraal Nederland" aan. Te verwachten, maar niet
lo leuk voor de openbare scholen in deze gemeente.

11 februari. Kampen kan eindelijk weer eens op de schaats, maar niet
voor lang helaas. Waar blijven de legendarische strenge winters van
vroeger?

14 februari. In Kampen overlijdt op 67 jarige leeftijd de bekende
architect H. Boer.

16 februari. Het kon haast niet missen! Kritiek van de vereniging voor
Natuurstudie en Bescherming I1sseldelta op het uitbreidingsplan
van het "Groene Hart". Volgens deze vereniging is de gemeente te
veel afgeweken van het plan, uitgewerkt door de landarchitect
W. C. 1. de Boer.

17 februari. Drs C. 1. Heijer promoveert aan de Theologische Hoge
school (Oudestraat) op een proefschrift, getiteld .Exegetische me
thoden in discussie ".

264



21 februari. Rumoer in de Kamper P.v.d.A. Het raadslid Gerrit Bos
komt, tegen zijn zin, niet meer in de Raad na de verkiezingen.
Bij wijze van uitzondering in deze "mer a boire ": Ditty Kummer,
de artistieke dochter van onze voorlichtingsambtenaar John Kum
mer, exposeert in de Stadsgehoorzaal.

26 februari, Interessante discussie-avond over Kernenergie in de Stads
gehoorzaal. Ds Okke Jager: ,,Kernenergie en kernwapens zijn
Siamese tweelingen".

27 februari. Hoorzitting te I1sselmuiden over het trace van de tweede
I1sselbrug. Inspraak tot het bittere einde!

28 februari. De heren Fien en Broek hebben besloten zich in de naas
te toekomst uit de politiek terug te trekken. Als nieuwe ster aan
het firmament verschijnt de heer A. Hengeveld, want deze wordt
fractievoorzitter van de Kamper C.D.A.
Kampen heeft nu ook zn "Rooie vrouwen ", een contactgroep bin
nen de P.v.d.A. En reken maar dat de dames hun mondje zullen
roeren. Een van hen wordt zelfs lijstaanvoerster van de Kamper
P.v.d.A. tijdens de verkiezingen, namelijk Mieke Bijlsma. Een jaar
geleden had ik nog mevrouw H. T. Bijlsma-Lankamp geschreven,
maar een mens moet met zijn tijd meegaan (al kost dat op mijn leef
tijd wei eens moeite).
Moeilijkheden bij het Jongerencentrum O.J.E.K.A. Zoals zo vaak
gebeurt, een kleine groep bezoekers dreigt de zaak daar te verpesten.

4 maart. Interessante lezing van If. Busser voor de Museumvrienden.
Natuurlijk over stadsvernieuwing en rehabilitatie.

10 maart. Iedereen laat wei eens een steekje vallen. De klassicus Drs L.
B. Schelhaas heeft veel waardering voor de dissertatie van Dr de
Heijer , maar zijn kennis van de Griekse werkwoordvormen is volgens
deze leraar in de Oude talen niet optimaal.

11 maart. De verkiezingen naderen, dus worden we weer vereerd met
bezoeken van politieke kopstukken. Ditmaal waren het de heren
Aantjes en de Ruiter. Wie volgen?

15 maart. De Kamper binnenstad is nu aangesloten op het Centraal
antennesysteem.
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17 maart. De wijkraad "Brunnepe" voelt niets voor de bouw van 222
woningen in het Buitenhavenkwartier. De helft zou net aanvaard
baar zijn.

20 maart. Opening van Van Dijk's Boekhuis aan de Dieselstraat. De
stichter van dit bedrijf, de heer W. C. van Dijk, zag al vroeg in dat
de verkoop van tweedehandsboeken lucratiever zou zijn, dan het
predikantschap.

21 maart. De zuivelfabriek Van Heel te Kampen bestaat 75 jaar. Be
gonnen als een piepklein boterfabriekje.
De heer D(o) karel neemt afscheid van de afdeling Kampen-Llssel
muiden van de Bouw- en Houtbond N.K.V.

22 maart. Beter laat dan nooit, maar toch bijna een Kamper Ui. Uit
de Kamper gemeenschap heeft zich een comite gevormd, dat zich
ten doel stelt onze scheidende burgemeester op 1 april (!) een af
scheidscadeau namens de burgerij aan te bieden.
Juich, natuur- en milieubeschermers,juich! De Raad van State heeft
beslist dat geen bovengrondse hoogspanningslijnen rondom Kam
pen mogen worden gespannen.

23 maart. Ook de Kamper Raad heeft problemen in verband met de
aansluiting bij de schoolbegeleidingsdienst, maar vindt een elegante
oplossing. Subsidie van f 26,- per leerling voor scholen die gebruik
willen maken van de Prot. Chr. begeleidingsdienst of het Gerefor
meerd Pedagogisch Centrum. Het openbaar en katholiek onderwijs
mag op dezelfde voorwaarden een remedial teacher aanstellen. Geen
vreemde eend dus in ieders slootje.
Ruim 5400 Kampernaren tekenen de petitie die tegen de aanmaak
van neutronenbommen is gericht.

28 maart en de volgende dagen .: We beginnen afscheid te nemen van
onze scheidende burgemeester. Ter ere daarvan eerst een symposium
over het nut van onze nieuwe kunstacademies. Vele geleerde spre
kers die meestal uitmuntten door vaagheid.
In de Raad werd Drs van Tuinen toegesproken door de nestor, de
heer Broek. Vergeleek onze burgemeester met Mozes, die immers
de rots niet vriendelijk toesprak, maar er op sloeg om water te krij
gen. Mozes had natuurlijk gelijk en ik heb een stil vermoeden onze
burgemeester ook, al werd hem dat geweld niet altijd in dank afge
nomen. Maar het gewenste resultaat heeft het wei gehad! .
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Drie geschenken bood de Raad aan. Symbolisch: een culturele avond
in de Bovenkerk, een historische beschrijving van de wording van
de IJssel- en Sablonierekade en ter plaatse aanwezig een dichtbun
del van Wim Rademaker, gewijd aan Kampen.
Van zijn kant bood de burgemeester de Kamper burgerij een con
certavond aan in de Buitenkerk en kregen een aantal ingezetenen
van deze stad zijn "Septime accoord", een beperkte keuze uit zijn
(vele) toespraken toegezonden.
Tijdens de zeer druk bezochte afscheidsreceptie bleek, hoezeer men
de scheidende magistraat, hoewel niet altijd even makkelijk in de
omgang, toch had gewaardeerd en hoe erkentelijk men was voor al
les wat tijdens zijn betrekkelijk korte ambtsperiode tot stand was
gebracht. En daarvoor heeft hij in de eerste plaats gezwoegd en ge
streden. En laten vooral zijn lieve vrouw niet vergeten, want die zul
len we als welhaast ideale burgemeestersvrouw stellig ook heel erg
missen!
En nu, overgaande tot de orde van de dag, eerst de uitslag van de
verkiezingen voor de Provinciale Staten. Winst voor het C.D.A.,
P.v.d.A. stabiel, gering verlies voor de V.V.D.

3 april. Onder voorzitterschap van loco-burgemeester Fien, blijven
B & W aandringen op de aanstelling van een econoom en de Raad
legt er zich maar morrend bij neer, dat Kampen ook zijn aandeel
betalen moet in het tekort van de Districts Geneeskundige- en Ge
zondheidsdienst. Openlijk wordt van onoordeelkundig management
gesproken.

6 april. Onze oud-stadgenoot Henk van Ulsen neemt in Amsterdam
de 1. B. Th. Spaan prijs 1978 in ontvangst, een beloning voor zijn
voordrachten uit het boek .Prediker". Het blijft toch .xmze Henk"!

8 april. Op tachtigjarige leeftijd overlijdt te Wezep Ir Jan Berk, oud
directeur van de Kon. Metaalwarenfabriek v/h H. Berk & Zn en te
yens jarenlang voorzitter van het bestuur van de Kamper Nutsspaar
bank, later Bondsspaarbank Centraal Nederland. Een Kampenaar
in hart en nieren, vandaar ook zijn grote belangstelling voor het
Frans Walkate archief en de Kamper Almanak.

10 april. Nog een bekende oud-Kampernaar is heengegaan. Te Deven
ter overlijdt de heer H. Krans, in leven houthandelaar en jarenlang
raadslid.
Een slag voor de gemeente (en Ir Busser): de woningbouwvereni-
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ging Kampen is niet meer gernteresseerd in het Van Dijk 's Boekhuis
project. Nu het Rijk niet meer subsidieert, zullen na verbouwing te
hoge huren moeten worden gevraagd.
De Jeugdsocieteit te Ilsselmuiden dreigt failliet te gaan. De Raad
wenst het grote tekort niet te dekken en verwijt de leiding slecht
beheer.

14 april. De Communistische Partij Nederland gaat in Kampen ook
meedoen aan de raadsverkiezingen. Een van mijn oud-leerlingen is
lijstaanvoerder, hetgeen niet wil zeggen dat ik hem deze communis
tische leerstellingen heb aangepraat.

15 april. Ter gelegenheid van hun 50 jarig bestaan, voeren de Rederij
kers in de Stadsgehoorzaal Goldoni's "Knecht van twee meesters"
op. En de pers is ook van harte welkom. De ruzie met de krant is
bijgelegd. Ze kunnen weer kritiek verdragen!

18 april. De derde nota "Stadsvernieuwing Kampen" verschijnt. Wei
renovatie in versneld tempo, maar de actiegebieden blijven wat ach
ter.

19 april. Bezoek van Israels ambassadeur, de heer S. Argov, aan onze
stad. En natuurlijk ook te gast bij het Genootschap Nederland- Is
rael.

25 . april. Komt er dan nooit een einde aan dat gezeur? Gedeputeerde
Staten verdagen de beslissing over het bestemmingsplan voor Kam
pens tweede brug.
De nieuwe gekleurde plattegrond van Kampen, vervaardigd door
Suurland's Vademecum te Eindhoven blijkt vol fouten te zitten.
Het bedrijf geeft (natuurlijk) de gemeente de schuld, lOU foutief zijn
voorgelicht.

27 april. De teerling is eindelijk geworpen, Kampen krijgt zijn eco
noom! En de Raad gaat tevens accoord met de (horizon tale ) samen
werking tussen de Nutsbedrijven van Zwolle-Kampen en GAZO.

mei. Natuurlijk vieren we weer uitbundig de verjaardag van onze
koningin, maar .nooit op Zondag", de dag dat ze echt jarig was. Mijn
kleinzoon kwam expres over uit Amsterdam om de lampionoptocht
niet te missen.
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4 mei. Kampen vergeet zijn doden uit de Tweede Wereldoorlog niet.

5 mei. Gaat het mes er in? Ambtenaren van C.R.M. beginnen met
een herinventarisatie (lees: herwaardering) van onze cultuur-histo
rische panden.

10 mei. Onze voorlichtingsambtenaar (terug van vacantie) wijst alle
veramwoordelijkheid voor de "pijnlijke missers" in de nieuwe plat
tegrond af.
De Doopsgezinde kerk in Kampen (eens Waalse kerk) is voor een
appel en een .ei te koop. De gemeente telt nog maar 75 leden!

11 mei. Weer een "storend" bedrijf weg uit de binnenstad. De garage
van der Noort verhuist in de toekomst naar het industrieterrein.

16 mei. In ons zwembad "De Steur" wordt het 1O.000ste diploma uit
gereikt.

19 mei. Opnieuw een succesvolle schaakavond (en nacht) in de
Stadsherberg. 224 deelnerners, afkomstig uit het hele land. Bohm
werd weer winnaar.
"Gait" Berk opent in de Koornmarktspoort een expositie van onze
Kamper fotograaf Ton Kruithof. Thema: Ei, ei.
De gerestaureerde molen "d'Olde Zwarver" wordt aan de gemeente
overgedragen.

23 mei. Tot vervelens toe: plaatsbepaling van onze tweede brug is tij
dens een hoorzitting van Gedeputeerde Staten van Overijssel, op
nieuw discussie-onderwerp.
Een delegatie uit het Comite overhandigt oud-burgemeester van
Tuinen ruim f 5.000,- als geschenk van de burgerij om voor dit
geld een blijvend aandenken te kopen.
Nog altijd delibereert de Raad over het lot van de Pietershoeve op
het Kampereiland.
Ook in Kampen zou handel gedreven zijn in oproepkaarten voor de
verkiezingen. Stemoverdracht toch te gemakkelijk?

25 mei. Veellof in de Raad voor de nota "Stadsvernieuwing III", maar
geeft er toch met pijn zijn fiat aan. De financiele consequenties zijn
namelijk niet gering.
Geen politiek , maar muziek. Onder auspicien van het Kamper
Trompettercorps een daverende tap toe van tal van muziekcorpsen
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in onze stad.
Een aanwinst! Opening van de nieuw ingerichte .Buitenhaven" met
681igplaatsen voor jachten.

30 mei. Het regent nota's en rapporten! Nu weer een rapport van de
Stichting Samenlevingsopbouw, getiteld, "Stadsvernieuwing, een
sociaal-maatschappelijk proces", Hierin wordt o.m. geklaagd over
te weinig belangstelling van de bewoners bij stadsvernieuwing. Jam
mer natuurlijk, maar welke gewone burger heeft nog de tijd om al
die nota's en rapporten te lezen? We krijgen langzamerhand te veel
van het goede.
Een belangrijke nieuwe regeling voor de opname in een bejaarden
huis. Geen lange wachtlijsten meer, maar in de toekornst gaat een
adviserende commissie over de opname-urgentie oordelen.

31 mei. En hier is dan de uitslag van de Kamper gemeenteraadsverkie
zingen. Vreugde bij het C.D.A. (winst 3 zetels), voldoening bij de
P.v.d.A. (winst 1 zetel), smart bij Gemeentebelangen (verlies 2 ze
tels), tranen bij de G.P.V. (verlies van aIle zetels), teleurstelling bij
het S.G.P. (gehalveerd) en bij de V.V.D (6 stemmen te weinig om
voor een tweede zetel in aanmerking te komen).
Zo, en nu kan het touwtrekken om de wethouderszetels beginnen.
De belangrijkste verandering in Ilsselmuiden: een vertegenwoordi
ger van Gemeentebelangen, verdringt de heer Sangers (V.v.D.) uit
de Raad.

6 juni. De Kamper avondvierdaagse gaat met 3690 deelnemers van
start. Met Ilsselmuiden meegerekend, gaan ruim 5000 enthousiaste
wandelaars 4 dagen op pad.

7 juni. Ook de Gedeputeerde Staten van Overijssel op de bres voor
het behoud van ons ziekenhuis.

12 juni. De krant meldt het overlijden te Doorn van onze oud-stadge
noot de heer A. Ilska, vakbondsman en oud-wethouder van Kam
pen.

13 juni. En dit mag toch wel even worden gememoreerd. Het Kamper
echtpaar Rook-Nijland is 60 jaar getrouwd!
En in het "Open HoC' herdenkt de Vereniging voor Christelijk Pro
testants Onderwijs haar 125 jarig bestaan.
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15 juni. Alweer een nota, nu van de Sport- en Recreatieraad. Vooral
het gebied bij Roggebotsluis wordt hierin onder de loupe genomen.

16 juni. De naam van Kampens a.s. nieuwe burgemeester is bekend!
Het is de heer H. C. Kleemans, burgervadervan het Groningse Win
sum. Voldoet in vele opzichten ongetwijfeld aan het door de Raad
geschetste "profiel": 41 jaar, dus nog jong, Christelijke levensover
tuiging (synodaal gereformeerd), lid van het C.D.A. en de A.R., ge
trouwd en kinderen. Maar overigens weI een opzienbarende benoe
mingo Een hele sprong van het kleine Winsum met z'n ruim 5000
inwoners naar een stad als Kampen met 30.000 zielen! En dat laat
ste wekt al vertrouwen, in zo'n geval gaat Den Haag stellig niet over
een nacht ijs!
In de Koornmarktspoort exposeert Jaap ter Haar, vooral bekend
door zijn populaire, maar historisch stellig verantwoorde geschiede
niswerken, nu zijn schilderijen. Een veelzijdig begaafd man.

19 juni. Onze oud-stadgenoot, de heer F. L. de Weger promoveert te
Groningen op het onderwerp "Constructions of injective modules".

26 juni. Weer een stap verder: de Raad van I1sselmuiden steunt onze
brugplannen met 9 veer en 6 tegen.

29 juni. Eindelijk een beslissing. De Pietershoeve op het Kampereiland
wordt, met de ondergrond, verkocht.
De Raad beslist tevens in principe tot de bouw van een nieuw Stads
kantoor, te realiseren op een terrein aan de Kennedylaan gelegen.
Als het er over een jaar of zes staat, zal het mooi zijn!

julio Tijdens de Kamper Ui(t)dagen, zal mevrouw B. de la Combe
van der Scheer onze hostess zijn.

2 julio Onenigheid in het C.D.A. Enige leden van de C.H.U. zijn boos
op de heer Hengeveld. Deze wil in de toekomst de heer Bossink als
wethouder, geen c.H.U-er en daarbij nog "Rooms". Dat muisje zal
nog een staartje krijgen.

6 julio De eerste K.amper Ui(t)da~ in het teken van Kampen 400 jaar
Oranjestad. Nou ja, zoveel relaties heeft Kampen weI niet met ons
Koninklijk Huis gehad, maar in 1578 veroverde Rennenberg Kam
pen en bracht onze stad zo aan de zijde van de Opstand. En we
hebben een fraaie collectie Oranjeportretten in ons stadhuis. Dus
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Iieten we, ter ere van deze eerste Ui(t)dag, Rennenberg nog eens op
draven en onder kanongebulder de Koornmarktspoort binnentrek
ken. Feitelijk vond deze intocht bij de Hagenpoort plaats , maar die
is afgebroken.
En de koe hangt natuurlijk weer aan de toren, in de Koornmarkts
poort kunnen poppen uit de verzameling van onze Koningin wor
den bewonderd en er zijn herinneringen aan Kampen als garnizoens
stad, terwijl in het Frans Walkate Archief prenten uit de eerste helft
van de Tachtigjarige Oorlog, beschikbaar gesteld door de Atlas van
Stolk te Rotterdam, te bezichtigen zijn. En dan natuurlijk in de
straten onze braderie.

8 julio In het Jaarverslag van het gemeente-archief trof ik een inte
ressant artikel van Drs van der VIis en mej. E. G. van Vliet aan, over
de bouw van onze Nieuwe Toren. Deze klokkentoren werd niet in
zijn geheel door Ph. Vingboom uit Amsterdam ontworpen, maar
het onderste gedeelte zal een ontwerp zijn van Dirk Jan uit Edam.

13 julio Tweede Kamper Ui(t)dag. Vooral 's middags grote drukte. Ko
pen en eten!

17 juli. V.V.V. brengt een nieuwe en fraaie folder uit. Fete's van Ton
Kruithof, tekst van Hans Wiersma en vormgeving van Ton Kuper.

18 julio Nog altijd gezanik over onze tweede brug. Nu protest en tegen
het trace van "De Baardrnees" (Chr. Jeugdbond voor natuurbescher
ming) en de Kamper afdelingen van de P.P.R. en P.S.P. Zij vragen
schorsing van artikel 19 wet Ruimtelijke Ordening. Wat daar in
staat, weet ik niet! .

20 Derde Kamper Ui(t)dag. Hoogtepunt de speedboatraces op de IJs
seI. Het parachutespringen ging niet door, het weer was te slecht.

21 julio De allerlaatste hobbel genomen? De Raad van State beslist af
wijzend op het verzoek van "De Baardrnees" en de afd. P.P.R. en
P.S.P.

27 julio Vierde Kamper Ui(t)dag. Superstars op de Nieuwe Markt. De
super de luxe star werd Rob van der Weerd.

28 julio Het gemeentebestuur ontvangt een groep internationale wer
kers, jongelui uit vele werelddelen, die een speelterrein voor de jeugd
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in de Flevowijk aanleggen.

29 julio De Kamper P.v .d.A. is niet tevreden over het functioneren van
de Sport- en Recreatieraad. Wil er wei af! En daar waren we eens zo
blij mee! "In droefenis eindigt, wat in hoop begon".

augustus. De krant publiceert een tweetal interessante artikelen ,
gewijd aan de Kamper schilder P. G. Valentijn. Zijn werken zullen
in de toekomst in de Koornmarktspoort worden geexposeerd.
In de actie .Kerkepad", ondernomen en begeleid door de N.C .R.V.,
spelen terecht ook de mooie kerken van Kampen en I1sselmuiden
een roi.

4 augustus. De laatste Kamper Ui(t)dag. Wei veel regen, maar de show
op de Plantage ging toch door. De Willem Frisokapel vluchtte in de
Stadsgehoorzaai. En het was droog tijdens het traditionele vuur
werk op de rechter Usseloever. De organisatoren zijn in het alge
meen best tevreden, evenals het Frans Walkate Archief. In die 5 da
gen werd deze instelling door ruim 600 mensen bezocht! Jammer.
dat op die laatste Ui(t)dag opgeschoten jongelui het toch noodza
kelijk vonden om reIletjes uit te lokken.

5 augustus. Twee Schoonhovense kunstenaars, Jan van Ipenburg en
Maartje Steinkamp exposeren schilderijen en aquareIIen in de
Koornmarktspoort.
.Kerkepad" heeft ook risicos! In de nacht van 5 op 6 augustus
wordt de Buitenkerk door dieven bezocht, die een aantal kerkelijke
kunstvoorwerpen meenemen. Geen buit van grote waarde, maar
wei vaak dierbare herinneringen.

8 augustus. Te Hattem overlijdt zeer plotseling de heer C. Bieshaar,
eerst huisarts, later schoolarts te Kampen. Hij heeft helaas niet lang
van zijn pensioen mogen genieten. Ook de Kamper Rotaryclub zal
zijn zo begaafd Charteriid heel erg missen.

10 augustus. Is het einde van de Kamper sigarenindustie nu helernaal
in het zicht? Het Douwe Egberts concern wi! zijn afdeling sigarenfa.
bricage reorganiseren, waarvan ook Smit en ten Hove de dupe kan
worden. De vakbonden zijn erg boos.
Een felle brand verwoest het pand van Gometa aan de Oudestraat ,
Enorme rookontwikkeling!
Een vreemde zaak! Een taxichauffeur brengt namens de inbrekers
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het gestolen goed uit de Buitenkerk terug en de dieven schenen,
nogal na ief, de illussie te hebben, dat de man het geeiste losgeld
mee zou krijgen naar Amsterdam. Maar daar stak de politie natuur
lijk een stokje voor. De taxichauffeur bleek vrijuit te gaan. Enfin ,
de kerk heeft haar eigendom terug en dat is het voornaamste.

II augustus. De bouwvereniging "Kampen" gaat o.a. met rijksgeld op
grootscheepse schaal haar panden in de Hanzewijk gelegen opknap
pen. De bouwvereniging .Eenvoud" heeft dergelijke plannen met
haar woningen in Brunnepe. Maar de huren gaan daardoor wei om
hoog!
I1sselmuiden zal in de toekomst geen "lichtdorp" meer zijn.
B & W van Kampen gaan in principe accoord met het ontwerp
streekplan I1sselvallei.

15 augustus. De heer Kleemans wordt officieel als burgemeester van
Kampen geinstalleerd. Hijwekt o.m. op, geloof te hebben in de toe
komst en hekelt de liefdeloosheid in deze wereid , waarin eigen eer,
eigen positie en verbetering van eigen lot vaak voorgaan boven het
voor elkaar verantwoordelijk zijn. Ja burgemeester, het overgrote
deel van de mensheid heeft helaas, helaas, de gehele geschiedenis
door aan deze kwalen geleden. Daarom is het ook altijd zo 'n
rornmeltje in deze wereid geweest! Maar het is altijd goed er op te
wijzen, dat dit toch niet de weg is, die de mens op aarde moet gaan.
Ons aller wens: moge het goedgaan met Kampen tijdens Uw burge
meesterschap en moge het voor U en de Uwen een gelukkige tijd
blijken te zijn.

18 augustus. Te Wageningen overlijdt onze oud-stadgenoot Gerrit Dui
veman. Tijdens zijn verblijf in Kampen organiseerde hij tal van
sportevenementen en middestandstentoonstellingen zoals bv. "Kam
pen roept ". De overledene was ookjarenlang voorzitter van K.H.C.

19 augustus. Uit de krant bleek mij, dat het Kamper Trompettercorps
een muzikale trip door Canada heeft gemaakt. Op zich zelf geno
men een succes, maar organiseren konden de Canadese gastheren
blijkbaar niet.
Een grote brand verwoest een loods van de I1sselmuidense veiling.
De schade wordt op een miljoen geschat. MogeJijk door kinderen
aangesto ken.

20 augustus. Wei geen specifiek Kamper nieuws, maar toch de moeite
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van het vastleggen waard. Meer dan zeventig zeil- en motorjaehten
verwelkomen Eileo Kasemir, toen hij, na zijn fantastisehe tocht
om de wereld, met zijn jaeht Bylgia zijn thuishaven, de jaehthaven
.Ketelmeer" binnenviel.

24 augustus. De zogenaamde "Groene zaal" in onze Stadsgehoorzaal
is omgebouwd tot een (pikzwart) Vestzak theater.

25 augustus. De sigarenfabriek Srniten ten Hove blijft gelukkig bestaan,
al dreigt in de toekomst wei vermindering van arbeidsplaatserr.
Maar geen gedwongen ontslagen. De Bonden zijn tevreden.
De gemeenteraad van de N.O.P. wil in de toekomst samenwerking
tussen de ziekenhuizen te Lelystad, Emmeloord en Kampen.

26 augustus. In deze kroniek vermelden of niet? Nou, vooruit dan
maar! Hoewel je pas 12 jaar bent, schijn je een tenniskei te zijn,
Bertold Breman. Maar je bent ook erfelijk belast met twee ouders
die beiden sportleraar zijn, dus wordt niet verwaand!

28 De seheidende Llsselmuidense wethouder K. Meuleman is benoemd
tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester van Voorden opent in I1sselmuiden de tiende Huis
houdbeurs. Maar daarbij geen kermisgeneugten zoaIs andere jaren.
regen de afspraak in, kwam een kermisexploitant op Zondag het
dorp met zijn spulletjes binnen rijden en werd daarom nog diezelf
de dag onherroepelijk naar huis gestuurd. De Zondag is nu eenmaal
heilig bij onze buren.

29 augustus. De Chr. Kunstacadernie te Kampen start met 75 studen
ten. Er waren niet minder dan 240 aanmeldingen.

30 augustus. De heer H. DaIsem, oud-raadslid voor de P.v.d.A., overlijdt
plotseling. Vader van de heer W. Dalsem, oud wethouder van Kam
pen.

31 augustus. Het bestuur van onze Openbare Leeszaal klaagt over het
uitblijven van een beslissing, waar het dringend nodig nieuwe ge
bouw voor deze zo nuttige instelling zal komen te staan. Mooie
taak voor burgemeester Kleemans om deze zaak eens te bespoedi
gen!
De heren L. H. van Dijk (G.P.v), J. Elhorst (K.G.B.), A. Fien
(C.D.A./C.H.U.), 1. Jansen (P.v.d.A.) en E. Kattenberg (S.G.P.) ne
men aI of niet vrijwillig afscheid van de Raad.
En, als slot, waar blijft onze 30.000ste inwoner, half mei 1978 aI
verwacht?
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