
De redactie van de Kamper Almanak kreeg van oud-burgemeester drs. S. van Tuinen
het verzoek om zijn afscheidsrede, gehouden in de raadszitting van 30 maart 1978, op
te nemen in de Kamper Almanak 1978-'79.
Een verzoek, waaraan de redactie gaarne voldeed, temeer daar uit deze afscheids
woorden opnieuw blijkt, dat Kampen in de periode 1971-1978 toch wel een zeer
oorspronkelijke stadsbestuurder heeft gehad met een originele visie op onze gemeente
en haar problemen. Een visie waarvan onze stad, ondanks de betrekkelijk korte
ambtsperiode van burgemeester Van Tuinen, vooralop cultureel gebied bijzonder
heeft geprofiteerdl

ADIEU

Bij mijn afscheid als Burgemeester van Kampen - tevens afsluiting van
mijn burgemeesterscarriere - Zo.Uik graag een overzicht van mijn
burgemeestersbestaan, mijn denkbeelden, ideeen en principiele uitgangs
punten en van de ontwikkelingenna 1940-'45 in het gemeentebestuur en
mijnbeoordeling daarvan willen geven. Een stukjebestuurskunde diemij
al jaren boeit,
't Gaat niet door, Dus niets over 't waamemend burgemeester worden na
de glorieuze bevrijding in 1945 in Bolsward, zetelend en zelfs een poosie
wonend met vrouw en zoon in het Renaissancestadhuis.
Dan mijn weg naar het charmante Dokkumer Rococostadhuisje in 1946
to.ende chocoladerepen voor de kinderen van de aubade no.gop de bon
waren en 't spontane, feestelijke afscheid in 1970. Daama mijn komst
langsde Frieseweg(!) en verblijfin Kampen; mijnverwachtingspatroon en
dat van de burgerij, beslist niet identiek.
Nu, na 7 jaren, de balans, hoe heb ik 't hier bevonden, of niet bevonden?
Was er een geweldige achterstand, hoe breed, hoe diep? Of niet? Was
't juist dat ik mijn totale tijd, ja meer dan die, heb gegeven of niet? Amth
Sybren, jij gebruikt o.nder indruk van het Dokkumer concours hippique
meer dan eens de uitdrukking: foutloos parcours. Maar Pake's parcours
was niet foutloos;je weet 't, Pake was een brokkenpiloot zei Sinterklaas.
Een afscheid van zo'n boeiende carriere uiteenvallend in twee geheel
verschillende perioden (de Dokkumer-Friese en de Kamper) is door mij
niet af te doen met 't kille: zo is nu eenmaal 's werelds loop, Aan een
persoonlijke benadering en beoordeling had ik weI behoefte. Mijn werk
was volkomen verweven met mijn persoon - geen lopende band werk _.
Daarvoor is echter nodig een wezenlijk gelijksoortige achtergrond, een
geIljkgestemd gehoor waardoor mijn beeldvorming opgenomen kan
worden in een groter geheel dat in de algemene lijnen geen schrille
tegenstellingvormt tot mijnbeeld, almogende kleuren fellerofgedempter
zijn.
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De scheidende burgemeester drs. S. van Tuinen en zijn echtgenote heffen het
glas.
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Welnu, het bleek mij dat dit - bij verschillende gemeentebestuurders en
ambtenaren - niet 't geval is; de visie over mijn periode en mijn
functioneren was te ongelijk, dan is 't beter in alle oprechtheid niet te
proberen een persoonlijke beoordeling te geven.
Daarom geen Lord Mayor show, ook niet voor de Lord Mayoress, my fair
lady en ynleave frou, die ik bij dezen gaame mijn hommage breng voor wat
zij inbracht bij de representatie, bij zovele gelegenheden en zo gracieus, zo
vriendelijk zonder ooit te dringen.

Bovendien ben ik mij er zeer wel van bewust, dat Kampen belangrijker is
dan een komende en gaande bestuurder; ik was ook nog maar tussenpaus.
Mijn presidium is ook een unvollendete.
De IJssel stroomt en stroomt onder de stadsbrug door; naar ik vast
vertrouw met luttele jaren ook onder de sierlijke 2e brug. Beloofd is
beloofd, De show must go on, ook in de gerenoveerde stadsgehoorzaal.
De politie blijft waken in het voortreffelijkepolitiebureau. Mijn opvolger
gebruikt mijn kamer met 't fraaie, ook nieuwe meubilair.
De overleggroepvergadert door en geeftadviezen al zijn er lieden die haar
duchten, mitsgaders de zweepslag van boven en naar beneden.
Nieuwe ambtenaren zuHenbenoemd worden.
Gepubliceerd zal er worden en voorgelicht voor de openbaarheid van het
bestuur, de representatie en de inspraak. Kunstopdrachten zullen gegeven
worden. Het archief zal bewaren en verzamelen in de lege rekken. Het
Museum zal verrijkt worden, ook geografisch, personeelsmatig en
financieel.
Decorandi zullen gedecoreerd worden en gefeteerd.
Bruidsparen op recepties gefeliciteerd.
Bedrijven en instellingen en gebouwen geopend.
In het Stadsziekenhuis zal verpleegd en behandeld worden. De belasting
dienst zal in het nieuwe gebouwhaar tollenaarsfunctie vervullen, De stad
wordt gerehabiliteerd, vemieuwd, gerestaureerd. Er zal gestudeerd
worden aan de gelukkig in Kampen gebleven twee Theologische Hoge
scholen. Aan ons H.B.D. en V.W.D., zelfs 2 Ii3kunstacademies. En dan
nog de IJsselakademie.
De peppels groeien snel, de plastic hoezen overdekkende landerijen en de
patates blijven stinken. En de uien zullen groeien. Het regionale bestuur
krijgt verdere vorm. De relaties naar buiten worden bevestigd door de
ontvangst van vips, semi-vips,gewonevips, bestuurlijke enonbestuurlijke
lieden, soms ook in de Stadsherberg, bij brug en poort een pleisterplaats.
En vergaderen, vergaderen totdat een generatie vergaderd wordt tot de
voorgaande vaderen dezer stad.
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Mijn thema nu is een korte Lord Mayor's walk door de stad - critisch en vol
tederheid tegelijk - geengageerd tot 't laatst, ten afscheid.
Nog even staan op het oostelijk bruggehoofd als in december 1970 en in
mij opnemen dat geweldige unieke silhouet, 't waterfront van Kampen,
niet meer vogelvrije doch beschermde stad langs de IJssel.
Nooit weer bevroren als in de dagen van Avercamp en Bellekijn;
stromend, nooit stil, nog smerig, straks schoon en visrijk, bevolkt met
schepen, gondelvaart, stadsjacht en de ganzen van Schulte Nordholt, een
flottille ganzen:
in linie varend,
een en ongedeeld.
Waarom weet niemand, waarom trekken zij,
die redders van de stad, zo stil voorbij, zo op een rij,
als op een doel gericht,
een streep onder het strakke vergezicht?
Ik passeer de brug en zie de hogedaken, de grote bouwwerken, de kerken,
de poorten, de torens in die totaliteit als van ouds van de Avercamp's en
Bellekijn tot de modeme schilder Blanken, geboren Kampenaar.
Koninklijk hoog oprijzend dat geweldigekoor van de Sint Nicolaaskerk.
Luister eens naar de gestileerde impressie omtrent deze kerk van de grote
kunsthistoricus Frits van der Meer, de Bolswarder. Maar dan op zijn
frans. Vertaling van mevrouw A.E. van Niftrik.

Voor Kampen
In het schemerdonker

In die witte grot die zich zo hoog verheft
wordt het licht aangestoken;
de roomse kerk van weleer, gereinigd,
houdt, zonder bitterheid,
nog een beetle licht vast in haar ruiten zonder leven:
een fel geloof in het gewaad van oude ketterij.

Maar's zondags zingen uit volle borst
tweeduizend gelovigen in het onsterfelijke middenschip,
De engel van die plaats, in het schemerdonker,
glimlacht zachtjes, wachtend
om zijn slag te slaan, op een gunstig ogenblik.

Zou die sterke en koppige stad, calvinistisch Kampen,
ten laastste, gul van hart
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en waarachtig Geus,
het pad kunnen missen
leidend naar het Hemels Jerusalem?

Maar nu naar die andere kerk, aan het andere einde: de O.L.Vr. kerk met
haar 3 hallen en 't prachtige schilderwerk en 't fijne orgel; een ruimte, mij
zeer lief, zo feestelijk geopend en bloemrijk versierd toen. Ik negeer beslist
de Broederkerk niet met 't heerlijk ragfijne lichtspel door de ramen
(trouwens, zijn onze kerken niet 't mooist verlicht van binnen uit?).
Ik denk ook aan de Lernkerzaal met de promoties van de Th.H.
Broederweg.
Via de Claus-wandeling passeer ikhet Linnenweversgildemet de zuil van
Hammoerabi en niemand verteIt er zo mooi over als Prof. Lettinga.
En dan deNieuwe Toren, onze showtoren, de thans zwijgendeondanks de
diss. van dr. Fehrmann, ondanks het prachtige carillon-vers van Ida
Gerhardt. Eens moest ik die toren beklimmen tot aan de Gouden Bal!
Zag ik dan aIleen maar die hoogtepunten van bouwkunst?
Neen, ik zag veeIen veeImeer op mijn kritisch-tedere wandeling. Ik zag
't stratenpatroon, ik zag bouwwerken, straten, pleinen, straatmeubilair,
grachten, bruggen,kleuren,materialen. Ik zagveelklein-burgerlijkspul, ik
zag veellelijks en weinig schoon. Als wij eens kritisch door de stad lopen
en alles op de keper beschouwen, al die tientallen samenstellende delen en
creaties en misbaksels, wat zien we dan een eindeloze stoet van
lelijkheden.Wie zich in 't algemeen eens wil orienteren leze 't artikel: De
vervlakkingvan de straat inde binnenstad in 't tijdschriftPlan nr. 1, 1978.
Ik troost mij zelf met de dichter: Tegen iedere steen zeg ik neen, maar ja
over de stad.
Sta mij toe dat ik ook nog even binnenwip in hetStadhuis, door die U
bekende nu nog voor eenvierde geoliede achterdeur, om 't te vergelijken
met mijn binnenkomst december 1970. Er is zo goed als niets in 7 jaren
verbeterd. Ik beschrijf't U: veel heeft nog de lelijkebruine kleur, is aIleen
nog havelozer geworden. Nog zijn er de lelijke T.L.-buizen, gordijnen,
slechte electrische leidingen.Noggeenwachtkamer, behoorlijke toiletten,
keuken, een vernieuwd behang. Gelukkig vinden de Kamper patriotten
't helemaal niet erg!
Ik zie de Oranjeportretten ten voeten uit (wat een keurigboekje!)en ik zie
vooral mijngeliefdetwee Friese stadhouders die hier blijkbaar verdwaald ~
zijn, als ik; of toch een functie hadden, als ik?En de duistere Schepenzaal
nog net zo als in 1970, behalve de munten!
U zuIt mij kunnen vragen, of ik geen mensen tegenkwam op mijn
wandelingten afscheid.Wat is demooiste stedebouwkundigeen architec-
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tonische structuur en totaliteit zonder mens en, burgers, passanten,
klanten en lanterfanters die straten en stad bevolken, maken, bezielen.
Zag ik dan geen Madame Jatzkowa of haar dochters, geen Bastaard van
Kampen ergens in de Voorstraat, geen Onrustzaaiers (was ik 't zelfniet
met graagte?)? 0 ja, ik zag velen. Maar ik zou mij immers onthouden van
een beoordeling van personen en functionarissen.
Ik besluit dit dee I daarom liever met het citeren van enkele strofen uit dat
prachtige lied in het Liedboek 490 van Huub Oosterhuis die ik mocht
ontmoeten op de mooist gekste receptie ooit ten stadhuize gegeven, ter ere
van Henk van Ulsen:

Hier is een stad gebouwd
overal om ons heen,
huizen en bomen en
mens en van licht en steen.

Huizen van vrede voor
mensen van vlees en bloed.
Veilig onveilig, zo
leven zij bitterzoet.

(en dan de slotstrofe)

Is er een stad zonder
dood zonder duisternis,
komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?

Thans verlaat ik de stad, want 't Kampereiland lokt mij, de delta -
geprezen zij de bisschop - met zijn afgesnoerde diepen en zijn terpen. In
volle schoonheid heb ik 't Kampereiland niet gekend en ontdekt. Ik weet
dat een rector van Almere het Kampereiland heeft beschreven voor 't
werd afgedamd. "afgedijkt", ontsloten; zijn boek was een smartelijke
klaagzang.
En ik ken de lapidaire kwatrijnen van Ida Gerhardt met 't vernietigend
oordeel

De laatste plek, die Rembrandts licht behield
- Het brons, het grauw, magisch door hem bezield
Werd in een dag, bij kreten en muziek,
Door hebzuchts pletterwaIs voorgoed vernield.
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Dan denk ik: zou onze generatie het eiland en zijn diepen, sloten en wegen
evenzo verstijfd, gesteven, verkaveld en bebouwd hebben als dertig,
veertigjaar geleden ?En waar zijn wij thans mee bezig? Ik wend mij nu naar
't Westen, richting Zwartendijk, maar mijn Le kievitsei nog al eens werd
gevonden! Prof. Rothuyzen waarschuwde mij reeds menigmaal; ons
allemaal trouwens in zijn Kamper Cahier "De adem van de cultuur";
ondertitel Ethiek en landschap. Maar 't felst ver voor onze tijd is het
kwatrijn van Ida Gerhardt:

Smaragden kolken in Uw groene rand,
Domein van vogel, schittervisch en plant,
Te schoon! Gij moest in smadelijk vuil verstikt.
0, de adel van dit snoer om Kampens land!

Daarom zal er een principiele bezinning komen over de stedebouw
kundige structuur van onze gemeente.
Daarom hecht ik bijzonder veel waarde aan het onderzoek door een
werkgroep van de Wageninger Hogeschool in overleg met gemeente
bestuur en IJsselakademie over de historische, huidige en toekomstige
landschapsvormgeving van het groene land waarin de stad Jigt.
Ik hoop op een scheppingvan een cultuurlandschap als tuin van de stad en
tegelijk werkterrein van stads-, koe- en eilandboeren.
Thans kom ik bij 't laatste en moeilijkste deel mijn Lord Mayor's walk.
Nee, niet Brunnepe en Hanzewijk; daar hebben ze mij niet nodig; daar
wordt ook zonder mij geregeerd. Neen, mijn vraag is: wat is dit Kampen
eigenlijk?Wat is toch die genius loci, dat eigen karakter van deze stad?
't Zijn de stedebouwkundige en architectonische structuren, 't zijn de
mensen, 't is de samenhang daartusseen, maar dan heb ik alleenmaar een
kader aangegeven.
Met groot genoegen heb ik gelezen wat een bekwaam schrijver in Bouw
zei; hij schreef mede op grond van herinneringen uit zijn Middelburgse
naoorlogse tijd. Ik citeer: -
.....Het wonen in een provinciestad van 25-40.000 inwoners, die dan ook
nog een zekere hoofdstedelijkeen daarbij een overweldigendehistorische
allure heeft, die omringd is door een tuin met een duinenrand waarbuiten
de eeuwigwisselendezee; dat wonen isonvergetelijk.Binnendeze horizon
is bijna alles aanwezigwatje in stad, landschap en samenlevingmaar wilt
zoeken.....

.....Een planologisch belangrijke vraag is tot welk bevolkingsaantal de
directe belevingswereld van de opgroeiende mens kan samenvallen met

177



een bepaalde stedebouwkundige identiteit.
Ais het een stad betreft meen ik dat Zutphen (ca. 30.000) er nog aan
voldoet maar dat Deventer (ca. 65.000) en Zwolle (ca. 77.000) de grens
hebben overschreden. In ieder geval staat weI vast dat bij 100.000
inwoners deze grens ver is gepasseerd .....
..... ter vermijding van misverstand: met het bovenstaande is geenszins
gezegd dat de Nederlandse samenleving aIleen moet bestaan uit kemen
van 30.000 inwoners .....

.... .Maar wat ik er weI mee wil zeggen is dat het ontwikkelen van de
stedelijke cultuur - waar de verstedelijkingsnota zo vol van staat zonder te
zeggen wat dat inhoudt - in de N ederlandse verhoudingen slechts een zeer
beperkt verband vertoont met de groei van grote steden en dat we er
waarschijnlijk beter aan zouden doen een aantal kemen tot 25-40.000
inwoners te laten groeien dan weI op deze grootte te consolideren en dan
regionaal te laten samenwerken. Groeisteden van 100.000 inwoners - en
dati nog gebouwd binnen de steriele monocultuur van een klein aantal
bouwjaren - zijn eigenlijk planologische misbaksels. Het zou weI eens
kunnen zijn dat we spoedig ontdekken dat de Verstedelijkingsnota hiermee
volkomen fout zit.. ...
Tot zo ver het citaat.
'tHerinnert mij aan een 1ge eeuwsAmerikaans gedicht dat ik inDokkum
weI eens citeerde, vrij vertaald:

Laat onze stad niet groot zijn
Bedenk: Athene was der Muzen woon
Florence gaf de Renaissance aan Rome
En Oxford reguleert nog immer 't hart van Londen.

Maar weer komt de vraag: wat is nu de identiteit, 't aparte, eigene van
Kampen?
Ik citeer mij zelf door te antwoorden:

stad, dorp en eiland.
-stad; dus met urbane eigenschappen, in de bouwwerken als kerkenmeer
dan menselijke schaal. Verheven en toch niet on-menselijk, verheffend,
opheffend. Verheft Uw harten, maar anders dan in hoge flats.
Urbaan: allure, hoog niveau, soms professionalisme, grootburgers.

- dorp; gemoedelijk, kalm tempo, espel gewijze leven in 't alledaagse
leven, soms amateurisme, soms kleinburgerlijk, klein gedacht, dorps
kleinburgers.

- eiland; in zich zelf teruggetrokken, zijn kracht zoekend in 't isolement.
Boeren?
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Stads-, dorps- en eilandgeest in dagelijkse wisseling. Welnu: de mixtuur,
't kruudmoes, de coloratuur die program en kleur van muziek en zang en
sport en toneel en economie en kerkelijk leven kan beheersen.
Dat is Kampen. De mengeling, de verbinding of niet verbinding, de
accentuering van de ene of andere component is 't typische van Kampen.

Eigenlijk vind ik 't samengevat in ons stadswapen. Muren, torens,
bastions, poorten, schild. En zo benader ik Kampen nog eens.
Muren, horizontaal, beslotenheid. Een typisch Kamper vraagstuk: hoe
hoog moeten en mogen muren zijn? Maximale, minimale hoogten!
Stedebouwkundig en geestelijk, maatschappelijk in brede zin. 't Wapen
verbeeldt voor mij ook een andere Kamper eigenschap:
Kamper patriottisme: dat vind ik in Kampen ook veelvoudig. Urbaan:
burgerzin, burgertrots. Dorps en espelgewijze:skier urn te leven. Eiland:
't bastion. Enerzijds grote vasthoudendheid en krachtige verdedigingvan
muren en bastions uit heilige overtuiging dat men wachter moet zijn op
Sions muren en bastions en bij de poorten. Verbeeld ik mij dat de
kerkelijke muren in Kampen hoger zijn dan de sociale, de culturele, de
politieke? Dan die van klassen en clan?
In 't kerkelijke vlak betekenen de torens in 't wapen ook meer dan de
urbane allure; 't is een geestelijk verticalisme. Anderzijds een sterk
patriottisme, dat Kampen als Kampen wil bewaren en verdedigen tegen
boze vijandenen boze geestenwonendbuiten demuren in een niet nader te
. noemen stad en gewest of in de boze wereld.
En dan de poorten; door die poorten komen onkerkelijkheid, Turkeys,
studenten, theologieen, academies, toneelgezelschappen. Dat is 't urbane
leven, 't heerlijke unieke Kamper stadsleven.
Dat is 't silhouetvoormijvan 'tKamper urbane leven, 't unieke: ommuurd
en dubbel bewald soms, ontmanteld ook. Intra muros, extra muros.
De grote kunst is de toversleutel van 't slot van de poort te vinden en te
hanteren: open, dicht.

Van deze stad en haar bestuurders enhaar burgers neem ikthans afscheid.
In diepe dankbaarheid aan God beleven wij met de onzen deze dagen.
Mijn vrouw en ik hebben hier een heerlijke tijd gehad,
Inspirerend, creatief, verfrissend.
Ieder die ons dit heeft geschonken, hartelijk dank.
Adieu.
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