
ZESTIG JAAR ELECTRICITEIT IN KAMPEN

door

H.W. van den Hoven

"Een week later dan door B. en W. werd verwacht, werd op Vrijdag 8
October voor de eerste maal het electrisch licht aan particulieren geleverd
door het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. Verrassend is het effect
geweest in de Oude-straat, ook al door het groot aantal winkels, dat
dadelijk tot aanleg is overgegaan".
Aldus de aanvang van het artikel in de Kamper Courant van 12 oktober
1920, waarin de verslaggever zijn verhaal over de komst van verlichting
door middel van electriciteit op grote schaal in onze stad verwelkomde.
Het moet voor de Kampenaren wel een hele sensatie zijn geweest, deze
overgang van gas- en petroleumverlichting op het zoveel helderder
stralende electrisch licht, dat slechts door het omdraaien van een knopje
werd verkregen. Geen walmende petroleumlampen meer, geen kousjes
die eerst uitgegloeidmoesten worden en dan vaak ontijdigbezweken;nee,
een simpele handbeweging en daar was licht!
Geen wonder, dat onze verslaggever in het vervolgvan zijn verhaal bijna
lyrisch werd en o.m. schreef "alles stond in eigen kleur te schitteren in 't
Licht, de bloemenzaak en pianomagazijn, het kledingmagazijn en het
technisch bureau naast de galanteriewinkel".
Maar als nuchtere en zuinigeNederlander, konhij toch ookniet nalaten in
. dit overigenszo hooggestemdeartikel, ookop eenmogelijkeschaduwzijde
te wijzen: "zou wellicht", zo filosofeerdehij, "door de hoge aanlegkosten
van het net, alles niet veel duurder worden", want: wat niet uit de lengte
kan, moet uit de breedte komen.
Een in datjaar begrijpelijkevraag, want toen in 1920 in de Oudestraat en
omgevinghet electrisch licht werd ontstoken, was het een dure tijd. WeI
was de Eerste Wereldoorlog juist voorbij en had ons land, wonder boven
wonder, kans gezien neutraal te blijven,maar ten gevolgevan deze grote
wereldbrand waren prijsstijgingenaan de orde van de dag geweest en nog
eenjaar na de vrede van Versailles waren inNederland nogverscheidene
artikelen, zoals brood, boter en suiker "op de bon". Geen wonder, dat
onze verslaggever zich, ondanks zijn enthousiasme over dit technische
wonder, bezorgd maakte over de financiele gevolgen daarvan voor de
gewone burger.
Bepaald voorlijk is Kampen nu niet geweest met deze aanleg van een
electrisch net. Reeds in 1884 werden in ons land de eerste pogingen
gedaan om een electrische centrale te stichten. In ditjaar verzocht deN.V.
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Electriciteitsmaatschappij "Systeem Kohlinsky" het Rotterdamse ge
meentebestuur door middel van op een schuit geplaatste accumulatoren,
enige panden aan de Wijnhaven, electrisch te mogen verlichten. Twee jaar
later werd te Kinderdijk een electrische centrale gesticht. Daama volgden
in snel tempo Nijmegen (1886), Den Haag (1889), Rotterdam (1895),
Groningen en Haarlem (1902), Amsterdam (1904), Utrecht (1905),
Amhem en Leiden (1909).
N atuurlijk kon ook de N ederlandse regering niet geheel werkeloos blijven,
nu deze nieuwe energiebron zo'n belangrijke rol in de samenleving ging
spelen. Reeds in 1904 werd een Staatscommissie ingesteld die de taak
kreeg electrische vraagstukken te bestuderen en de mogelijkheid van een
electriciteitswet te onderzoeken. Een tweede Staatscommissie, ingesteld
injuli 1911, kreeg opdracht advies uit te brengen over de wijze waarop in de
toekomst electriciteit zo economisch mogelijk in ons land benut zou
kunnen worden. Kort daarvoor reeds hadden de Provinciale Staten van
Groningen en Noord-Brabant besloten, de levering van stroom aan
derden afbankelijk van hun goedkeuring te stellen. Andere provinciale
besturen volgden weldra hun voorbeeld.

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat het gebruik van electriciteit op grote
schaal, inKampen eerst laat heeft plaats gevonden.Op zichzelfnatuurlijk
niet zo vreemd, de bouw van een eigen centrale, die in het begin de enige
mogelijkheidscheen te zijn, zou voor een kleine stad alsKampen een zeer
dure zaak hebben betekend. Toch is dit niet de belangrijkste oorzaak
geweest, dat in onze stad een electrisch net zo laat tot stand is gekomen,
een factor van gewicht is daarbij de positie van onze gasfabriek geweest.
De vrees, dat dit bedrijf, waarinjuist in het begin van de twintigste eeuw
grote bedragen had geinvesteerd, verliesgevend zou worden na de aanleg
van een electrisch net, is lange tijd een schrikbeeld voor B. en W. van
Kampen geweest. Vandaar dat dit College, waarin de burgemeester de
toon aangaf, zichjarenlang met hand en tand verzet heeft tegen de aanleg
van een electrisch kabelnet in onze stad.
Onze oudste gasfabriek stond bij de Koornmarktspoort.' Het was een
particulier bedrijf, gesticht in 1854. Houder van de concessie was de heer
R.J. de Jongh, directeur de Kamper geneesheer Dr. J. Reicher. Floreren
deed deze fabriek niet en ook de kwaliteit van het geleverde gas liet te
wensen over. In 1874 nam de gemeente deze gasfabriek over, de Kamper
Courant sprak toen van "een oude en versleten boedel".
Eenmaal in handen van de gemeente gekomen,werd het bedrijfverplaatst
naar het zogenaamde "Bolwerk", tussen de havens gelegen.Maar reeds in
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het begin van de twintigste eeuw bleek ook deze fabriek verouderd te zijn,
de installatie vertoonde gebreken, zelfs een schaftlokaal voor de werk
lieden ontbrak.
Op 27 april 1906 legden B. en W. van Kampen de Raad een aantal
plannen voor om in deze toestand verbetering te brengen. 2Daarbij werdde
Raad de keus gelaten tussen de bouw van een geheel nieuwe fabriek op de
Greente ofop Seveningen,ofverbetering van de reeds bestaande. Om een
lang verhaal kort te maken, besloten werd tot het laatste zodat in 1907 op
het voormalige Bolwerk een "met rode bouwsteen" opgetrokken cokes
fabriek kwam te staan, benevens een gebouw, waarin de benodigde
waterstof werd geproduceerd en een herenhuis, bestemd voor kantoor en
directiewoning. Deze woning bestaat nog!
Tijdens de debatten over de bouw van deze gasfabriek, wordt in de
Kamper Raad voor het eerst gesproken over electriciteitsvoorziening.?
Het is de heer Broekema, destijds een bekend architect, die betoogt weinig
te voelen voor de bouwvan een geheel nieuwegasfabriek en pleit voor het
behoud van de bestaande, zij het dan met bijbouw van een waterstof
fabriek.Hij achthet namelijkniet wenselijk"in onze tijd" 300 tot 400.000
gulden in de bouw van een nieuwe fabriek te steken, daar hierdoor voor
jaren de aanwending van "een betere verlichtingswijze" in Kampen
tegengehouden zou kunnen worden. En met deze "betere verlichtings
wijze", blijkt hij het gebruik van electriciteit te bedoelen. WeI geeft
Broekema toe dat - vanwege de hoge kosten - nu electrisch licht nog niet
met gasverlichting kan concurreren, "maar de wetenschap staat niet stil;
door de een of andere uitvinding zou dit in de toekomst weI eens anders
kunnen worden". Hij beroept zich, wat deze laatste uitspraak betreft, op
verkregen informaties van de firma Siemens en Halske te Berlijn.' Zijn
betoog yond geenweerklank enmet algemene stemmenwerd besloten tot
verbetering van de gasfabriek op het Bolwerk.
Maar de wetenschap stond inderdaad niet stil!Mocht het voor een kleine
stad als Kampen, die juist tonnen had uitgegeven om haar gasfabriek te
moderniseren, inderdaad veel te kostbaar zijn om een eigen electrische
centrale te bouwen, al heel spoedig zou blijken, dat stroomlevering door
een centrale buiten de stad gelegen,weI een haalbare kaart kon zijn, mits
deze centrale ook andere gemeenten bediende. En deze mogelijkheid
begon in het begin van de twintigste eeuw realiseerbaar te worden.
Omstreeks 1900 was in Twente door de heer Hofstede Crull te Hengelo .
eenkleineelectrische centrale gesticht.Dankzij de steun van verscheidene
industrielen, kon deze centrale haar capaciteit weldra sterk vergroten en
groeide uit tot het Twentsch Centraal Station voor Electrische Stroom.
In 1909 wilde dit bedrijf zijn vleugels nog verder uitslaan. De directie,
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bestaande uit de heren Hofstede Crull en Kakebeke, deed toen een groot
aantal gemeenten in Oost-Nederland gelegen, een adres toekomen,
waarin verzocht werd afgevaardigden naar Deventer te sturen. Daar zou
dan gepraat kunnen worden over een eventuele aansluiting op een
electrisch kabelnet. De bedoeling van de heren was natuurlijk dat deze
stroom betrokken zou worden van de centrale te Hengelo, die dan wel
uitgebreid zou moeten worden.
De gemeenten, die afgevaardigden zouden zenden, verplichtten zich
echter wel een dee I der kosten van de noodzakelijke deskundige hulp voor
hun rekening te nemen.
Ook het Kamper gemeentebestuur kreeg een dergelijke uitnodiging, die in
de raadszitting van 1 maart 1910 werd besproken.'
Het prae-advies van B. en W .luidde: niet op ingaan! Door afgevaardigden
naar Deventer te sturen, vreesde het College zich al min of meer te binden
en dan ging het geld kosten! Ook meenden Burgemeester en Wethouders,
dat het plan van de Twentsche Centrale bij voorbaat al tot mislukking
gedoemd was. De belangen van de aangeschreven gemeenten waren, wat
deze zaak betreft, veel te tegenstrijdig en daarbij was het meedoen van de
grote gemeenten als Deventer en Zwolle op zn minst genomen twijfel
achtig. Daar had men imrners reeds kosten gemaakt om zich door
deskundigen te laten voorlichten over de mogelijkheid eigen centrales te
bouwen.
En ten slotte - last but not least - nu de gemeente Kampen nog zo kort
geleden grote bedragen in haar gasfabriek had geinvesteerd, vreesden B.
en W. dat door levering van stroom van buitenaf, de afname van gas zou
gaan stagneren, waardoor de gasfabriek inplaats van winst te maken,
verliesgevend zou kunnen worden. Daarom adviseerde het College
dringend niet in te gaan op de Twentse uitnodiging. Mocht in de toekomst
de aanleg van electriciteit ook in Kampen wenselijk blijken te zijn, dan kon
nog altijd aan de bouw van een eigen centrale worden gedacht, En men
bleef dan baas in eigen huis!
Bij de bespreking van dit punt, nam het eerst de heer W. Meijer (tevens
secretaris van IJsselmuiden) het woord. Tot op zekere hoogte kon hlj zich
welmet het prae-advies van B. enW. verenigen en zag ook hijweinigheil
in het zenden van een afgevaardigde naar Deventer. Maar met de
motivering van het College was hij het oneens! Electriciteit had wel
degelijk in Kampen toekomst! B. en W. zouden er volgens hem dan ook
goed aan doen zich eens met Zwolle en Deventer in verbindingte stellen.
Zo deze gemeenten zouden besluiten zich bij het geprojecteerde kabelnet
aan te sluiten, dan zou Kampen dit voorbeeld moeten volgen. En ...
informatie bij deze steden zou de stad niets kosten!
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Met dit voorstel van de heer Meijer, o.a. ondersteund door de heer
Broekema, konden B. en W. zich wel verenigen en van Blommestein
beloofde contact op te nemen met Zwolle en Deventer over het
electriciteitsprobleem. "Maar geheel vrijblijvend", zal hij daar wel bij
gedacht hebben, want in zijn hart voelde deze burgemeester er niets voor
de komst van electriciteit in Kampen te bevorderen.
Uit het voorgaande zou de conclusie getrokken kunnen worden dat in
deze jaren het gebruik van electriciteit in Kampen nog onbekend was.
Geheeljuist is dit niet, op zeer bescheiden schaal werd zij wel degelijk in
onze stad al toegepast. Reeds in 1884 ontving de bekende Kamper
sigarenfabrikant J.C. Boele van het Ministerie van Waterstaat toe
stemming electrische leidingen tussen zijn winkel-woonhuis en zijn
kantoor aan te leggen.In zijnfabriekbeschikte Boelezelfs over electrische
booglampen en een drukpers, gedrevendoor stroom. Boele's buurman, de
heer Telder, was niet alleen smid,maar bewoogzichookop het terreinvan
het gas, de telefoon en de electriciteit. Daar zowel bij Boele als bij Telder
de stroom opgewekt werd door middel van een gasmotor gekoppeld aan
een dynamo, stuitte dit gebruik van electriciteit bij het gemeentebestuur
nauwelijks op verzet: uiteindelijk voer de gasfabriek er immers wel bij!
Uit het volgendeblijktechter wel, dat na de eerste electriciteits debatten in
de Raad, het Kamper gemeentebestuur zich toen wat gereserveerder ging
opstellen tegenover het gebuik van electriciteit door particulieren. Toen
op 30 augustus 1910 de reeds genoemdeD.J. Telder, B. enW. verzocht
een bovengrondse electrische leiding te mogen aanleggen van zijn huis
naar de aan de overkant van de Oudestraat gelegen panden van de
orgelfabrikanten Van der Wal en Proper, geschiedde dit slechts op de
volgende voorwaarden: de bewuste leiding moest ondergronds i.p.v.
bovengronds worden gelegd. De dynamo, die de stroom zou leveren,
moest door middel van een gasmotor worden aangedreven en - daarmee
kwam de aap uit de mouw - de opgewekte stroom mocht uitsluitend als
krachtbron worden gebruikt en niet voor verlichting!" Vrees, dat zelfs
incidenteel gebruikvan electrisch licht deKamper bevolkingop dit terrein
zou kunnen wakker schudden?
Eerst op 25 april 1911werd indeKamper Raad opnieuwover electriciteit
gesproken. De heer Meijer wil dan toch wel eens weten ofB. en W. hun
belofte, gedaan in de zitting van 1 maart 1910, zijn nagekomen en zich
over eventuele stroomleveringinverbindinggesteld hebben metDeventer
en Zwolle.'
VanBlommesteinantwoordthautain dat hij, noch een van zijnwethouders,
enig heil zien in deelname met welke electrische centrale dan ook. Het
Collegeis niet van plan in deze zaak verdere stappen te ondernemen.Maar
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deze botte weigering is veel raadsleden toch te gortig. In de eerste plaats
komt hiertegen de sigarenfabrikant W. van der Muelen in het geweer. Hij
protesteert tegen de wijze waarop het College deze zaak tot nu toe heeft
behandeld en acht zijn antwoord nauwelijks gemotiveerd en niet geba
seerd op een nader onderzoek. Hij vraagt daarom een door een deskundige
opgesteld rapport over de mogelijkheid van stroomlevering aan de stad.
Met de dooddoener "we kunnen de zaak nog wei eens nader onder ogen
zien" hoopt Van Blommestein de discussie over dit voor hem zo pijnlijke
onderwerp te beeindigen. Het lukt hem niet helemaal. De heer Broekema
betoogt nog geen heil te zien in stroomlevering van buiten (de kosten
zullen te hoog zijn door de geisoleerde ligging van Kampen), maar denkt
wei aan het stichten van een eigen centrale. En daarmee scheen de zaak
voorlopig weer van de baan te zijn.
Maar een maand later waren B. en W., ongetwijfeld zeer tegen hun zin,
opnieuw gedwongen de electriciteitskwestie op de agenda te zetten. Er
was namelijk bij de gemeente een schrijven binnengekomen van het
"Centraal-Comite inzake electriciteitsvoorziening in Oost-Gelderland en
Overijssel". Doel van dit Comite was een N.V. Inter-provinciale
Kabelmaatschappij op te richten met als aandeelhouders uitsluitend
gemeenten. Deze maatschappij zou dan van een drietal centrales,
gevestigd te Hengelo, Nijmegen en Zwolle of De venter in het groot stroom
afnemen en deze weer verkopen aan de aangesloten gemeenten. De winst
die gemaakt zou worden, mocht niet aan de Kabelmij zelf ten goede
komen, maar zou dienen voor het dekken van de exploitatiekosten,
dividendbetaling op de aandelen of voor reservering."
Ook nu weer werd Kampen uitgenodigd een afgevaardigde te sturen naar
een te houden vergadering op 17 juni 1911, waar men hoopte te kunnen
overgaan tot de benoeming van een Comite van uitvoering.
Opnieuw adviseren B. en W. niet op deze uitnodiging in te gaan. Weer is
hun belangrijkste argument: invoering van electriciteit zal ten koste gaan
van de gasfabriek. Daar Kampen weinig industrie bezit die van electri
citeit als beweegkracht gebruik zou willen maken, zou met de komst van
electrisch licht vooral de gasfabriek zwaar getroffen worden, daar deze
hoofdzakelijk gas voor verlichting en koken produceerde.
Weer is de heer Meijer het met deze argumentatie oneens. Volgens hem
vragen wel degelijk tal van grote en kleine Kamper industrieen om
electriciteitsvoorziening. Hij stelt daarom voor een Raadscommissie te
benoemen die, met medewerking van een deskundige, de taak zou krijgen
een rapport uit te brengen over de mogelijkheden en consequenties de stad
op grote schaal van electriciteit te voorzien. B. en W. voelen daar
natuurlijk niets voor, maar de Raad, wellicht ook de eigengereidheid van
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Van Blommestein beu, nam het voorstel met 13-3 stemmen aan. Tegen
stemmers waren de beide wethouders en de heer H. de Graaf.9
Niet zonder strubbelingen werd deze Raadscommissie ten slotte gem
stalleerd. Leden waren de heren W. Meijer, H.W. ten Kate en H. de
Graaf." Twee voorstanders en een tegenstander dus van een electrisch
net. Over de deskundige, die het rapport moest samenstellen, was deze
Commissie het spoedig eens. Het werd Ir. N.]. Singels, verbonden aan de
Haagse Electnsche Centrale. Maar deze vroeg voor zijn diensten een
honorarium van f 2.500. Opnieuw constematie bij B. en W.IO Ook dat
nog! Zonde om dit vele geld uit te geven voor een zaak, waarvoor Kampen
volgens hen nog lang niet rijp was. En daarbij nog te bedenken, dat eerst in
1937 het kapitaal, gestoken in de gasfabriek, afgelostzou zijn! En wathet
Rapport van de heer Singels betreft, B. en W. durfden nu al te voorspellen,
dat daarin te vermelden cijfers zo hoog zouden zijn, dat elk raadslid zich
meermalen zou bedenken daarmee in zee te gaan. Houvast zou men er
zeker niet aan hebben, houvast had men alleen aan de Jaarverslagen van
de Gasfabriek en die konden elk jaar een zoete winst vermelden.
Het kostte de heer Meijer natuurlijk niet veel moeite dit weinig zakelijk
betoog van de burgemeester te bestrijden en zeertegen de zin van B. en W.
voteerde de Raad met 13-4 stemmen f 2.500, bestemd voor het
honorarium van de heer Singels.
Op 4 september 1911 bracht deze zijn eerste bezoek aan Kampen. We
kunnen ons voorstellen, dat B. en W. hem met de nodige reserve
ontvingen. Zo op het oog schatte Singels de bouw van een eigen Kamper
centrale op ongeveer 160.000, maar hij beloofde in zijn Rapport met
exacte cijfers te komen. De Raadscommissie ging hiermee accoord en op 7
december 1911 werd hem officieel de opdracht verstrekt. Deze luidde:
1. De wenselijkheid te onderzoeken voor de aanleg van een electrisch net

in Kampen, dat zowel voor licht - als voor krachtstroom geschikt zou
zijn.

2. Indien de conclusie positief uitviel, dan berekening van de kosten en
aanleg van een dergelijk net.

3. Indientot stichting van een eigen centrale zou worden overgegaan, dan
adviezen over de stroomprijs en de financiele gevolgen daarvan voor de
gemeente.

Zeven maanden later, op 15 juli 1912, kon het rapport Singels reeds (in
druk) aan de Raadsleden worden toegezonden. Het telde 33 bladzijden en
was vergezeld va114 tabellen. 13Maar noch de pers, noch het grote publiek
werden over de inhoud ingelicht, Uitdrukkelijk stond op het stuk
"geheim", een geheimhouding die eerst in 1915 werd opgeheven! In de
raadsverslagen van de jaren 1912-1915 vindt men dan ook niets over de
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inhoud vermeld. Maar deze inhoud was interessant genoeg!
In de eerste plaats blijkt uit het rapport, dat Singels een warme
voorstander is van de aanleg van electrisch net in onze stad en dit ook
financieel haalbaar acht.
Belangrijk is ook, dat hij twee kostenberekeningen in zijn rapport maakte,
een gebaseerd op de veronderstelling dat Kampen een eigen centrale zou
stichten, de ander uitgaande van de mogelijkheid dat de stad aansluiting
zou krijgen op een bestaand kabelnet, het Twentsch Centraal Station of de
in december 1911 gestichte Ilsselcentrale bij Zwolle.
In het eerste geval (eigen centrale) schatte hij de stichtingskosten met
inbegrip van het leggen der benodigde kabels op f 190.000 en de
exploitatie kosten op f 3.731. 711.
In het tweede geval (aansluiting op een bestaand net), zouden de kosten
slechts f 80.000 bedragen.
Bouwde men een eigen centrale dan schatte hij de jaarlijkse winst op
f 1.569, in het tweede geval op f 3.638. Uit deze cijfers blijkt dus
duidelijk, dat aansluiting op een bestaand kabelnet voor de gemeente heel
wat aantrekkelijker zou zijn, dan het stichten van een eigen centrale.
Vooruitstrevend was ook, dat Singels aan het gebruik van draaistroom de
voorkeur gaf, als ingenieur verbonden aan de Haagse centrale had hij de
voordelen daarvan leren kennen.
Geen openbare behandeling dus van dit geheime rapport in de Raad, weI
werd het achter de schermen natuurlijk druk besproken en bekritiseerd.
Het College van B. en W., bevooroordeeld als dit was, had er natuurljk
geen goed woord voor over. Het verweet Singels aan de ene kant een te
veel aan fantasie, aan de andere kant onvolledigheid.Deze, uit de aard der
zaak nogal gezochte bezwaren, kan men in hun (wederom in druk)
verschenen "Advies inzake Electrische voorziening">' lezen, aIleen
bestemd voor de raadsleden. WeI was het College zo fatsoenlijk Singels
comrnentaar op hun bezwaren daarbij te voegen.
Weer kwamen B. en W. in dit Advies tot de conclusie, dat Kampen
voorlopig geen behoefte had aan een electrisch net. Integendeel, een
recent bezoek aan een tentoonstelling op het gebied van gasverbruik
hadden B. en W. gesterkt in hun overtuiging, dat gas nog een grote
toekomst had. Zo zou de gasturbine het stellig van de electromotor
winnen, de persgasbooglamp van de gloeilamp! En wat de door Singels
genoemde cijfers betreft, deze scheen niet te begrijpen, dat Kampen op de
kleintjes moet letten!
Het comrnentaar van Singels loog er niet om! Wat die verlichting door
persbooglampen betreft mochten de heren zich weI realiseren, dat de
Kamper leidingendaarvoor veel te zwak en te Dudwaren. En ook een stad
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als Den Haag was gewoon op de kleintjes te letten. Hij handhaafde dan
ook zijn standpunt, dat de aanleg van een Kamper electrisch net een
haalbare zaak was. 10 Maart 1913 volgde een "Nader Advies van de
Raadscommissie en de heer Singels" met rechtzetting van tegenargu
menten." Op 18 augustus 1913 volgde weer een antwoord van B. en W.16
Het bleef een spel van welles en nietes, Toen Singels een persoonlijk
bezoek aan Kampen aankondigde om zijn rapport mondeling toe te
lichten, geraakten B. enW. in alle staten. Dat gingde gemeente natuurlijk
weer geld kosten, dergelijke deskundigen deden immers nooit iets voor
niets. En dan te denken, dat men al f 2.500 had uitgegeven en feitelijk
daarvoor niets had teruggekregen!
Maar inde Raadsvergadering van 25 februari 1913 kon de heerMeijer het
College op dit punt geruststellen. De heer Singels was bereid zonder
kosten te declareren, naar Kampen te komen.!?
Ook deze bijeenkomst leverde geen nieuwe gezichtspunten op. B. en W.
bleven op hun standpunt staan niets voor een sprong in het duister te
voelen en pas bereid te zijn hun standpunt te wijzigenindien "mathema
tisch" vaststond, dat een gemeentelijk electrisch bedrijf winst zou
opleveren.
Op 25 november 1913 komt de electriciteitskwestie nog eenmaal in het
openbaar aan de orde." Aanleiding daartoe is een Rapport Swaay op
verzoekvan de Gedeputeerde Staten vanOverijsseloverhetelectriciteits-
probleem uitgebracht.
B. en W. van Kampen willen over de inhoud van dit rapport een debat
.maar aanvankelijk tot grote verbazing van vele raadsleden, stelt de heer
Meijer voor het rapport Swaay voor kennisgevingaan te nemen. Hoe nu,
Meijer was toch zo'n groot voorstander van electriciteit?Maar al spoedig
begrijpen een aantal raadsleden de ware bedoeling van B. enW. met hun
voorstel. Een bespreking van dit rapport gaf het College een schone
gelegenheid om opnieuw de beslissing over het aanleggen van een
electrischnet op de langebaan te schuiven.En - nogbelangrijkermisschien
_ het rapport Singels tot archiefstuk te degraderen.
Deze vertragingsactie van Van Blommestein c.s. gingdan ook niet door:
eenvoorstelMeijer omniet op het rapport Swaay te reageren, maar zich te
houden aan dat van Singelswerdmet 14--3stemmen aangenomen. In deze
vergadering werd tevens de suggestie gedaan, in de toekomst eventueel
met de IJsselcentrale in zee te gaan.
Maar ondanks de zoveelste nederlaag van B. en W. kwam er -in de
electriciteitskwestie geen schot. VanBlommestein zorgde er weIvoor, dat
van de kant van dit College geen enkel initiatief werd genomen!
En dit werd hem aanvankelijk ook gemakkelijkgemaakt! In 1914 brak de

279



Eerste Wereldoorlog uit. Aan de ene kant, en zeker in de eerste jaren van
deze oorlog, zeker geen tijd om grote plannen te realiseren. Maar aan de
andere kant, naar mate de oorlogsjaren verstreken, werdjuist toen de roep
naar electriciteit groter. Kolenmijnen hadden we toen nog niet, deze
brandstof moest uit het buitenland komen, vooral uit Duitsland. En die
aanvoer werd vooral in de laatste oorlogsjaren steeds moeilijker. Gevol
gen: een groot gebrek aan huisbrand, maar ook aan kolengas. Ook de
Kamper gasfabriek ondervond daarvan de gevolgen. Distributie en
prijsstijgingen van huisbrand en gas waren niet te vermijden. En nu ging
met het in onze stad toch in steeds bredere kring betreuren, dat de
electriciteitsplannen maar steeds op de lange baan waren geschoven. Had
tot nu toe de plaatselijke pers zich er toe bepaald, de raadsdebatten over
deze kwestie zo neutraal mogelijk weer te geven en zonder partij te
trekken, in de Kamper Courant van 2 januari 1915 werd betoogd, dat het
tijd werd deze knoop eindelijk eens door te hakken, hoewel deze zaak door
het gemeentebestuur nog steeds "in zoete rust" werd gehouden. En hetgaf
menig Kampenaar ook te denken, toen op 1 april 1915 Zwolle electrisch
licht kreeg." Waren we op dit gebied dan toch een achterlijke stad?
Toch zwijgen de raadsverslagen in die oorlogsjaren vrijwel over het
electriciteitsprobleem. WeI werd in 1915 de geheimhouding van het
Rapport Singels opgeheven.t?
En dan staat plotseling en tot verbazing van velen, op de agenda van de
Raadsvergadering van 2 augustus 1918 een voorstel van B. en W. om een
crediet, groot f 2.150 ter beschikking te stellen "ter bestrijding van
onkosten en voorbereiding om te komen tot de aanleg van een electrici
teitsnet"! 21

De Raad isniet aIleenverbaasd, maar ookverontwaardigd. Vooral de heer
Meijer! Als voorzitter van de nooit ontbonden Raadscommissie electri
ficatie Kampen, is hij n.b. geheel onkundig gelaten van deze nieuwe
plannen. Na al deze jaren van tegenwerking, is dit weIhet toppunt! Entin,
het doethem genoegen, dat B. enW. eindelijktoch bekeerd blijkente zijn.
Ook de heer Broekema uit op niet mis te verstane wijze zijn misnoegen,
maar ook hij zal onder het motto "beter laat dan nooit" zijn stem aan het
voorstel van B. en W. geven. AIleen vraagt hij zich weI af, waarvoor het
gevraagde gelddienen moet. Er ligt immers nog altijd een Rapport Singels
in het archief?
Van Blommestein, natuurlijk weIverlegenmet zijn figuur,verklaart liever
niet meer over het verleden te willen spreken. Zijn enig verweer is dat hij
nu bij feestelijkegelegenhedenhad kunnen constateren, dat electriciteit bij
de Kamper bevolking niet onbekend was. En na het intrappen van deze
open deur, kwam de echte aap uit de mouw: we zijn in een emstige
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energiecrisis terecht gekomen die nog verergerd wordt door gebrek aan
grondstoffen en materialen, nodig voor de gasfabricage. Alleen electri
ficatie kan redding brengen!
En, aangezien iedereen het daarmee eens was, werd het voorstel van B. en
W. op die gedenkwaardige raadszitting van 2 augustus 1918 met
algemene stemmen aangenomen. .
Het jaar daarop ging Van Blommestein met pensioen, na de stad 22 jaar
bestuurd te hebben.
Hij werd opgevolgd door M. Femhout.
Nu eenmaal de kogel door de kerk was ging men, dat moet gezegd worden,
met voortvarendheid te werk. Van het stichten van een eigen centrale was
geen sprake meer, de I1sse1centrale bij Zwolle zou "in 't groot" de stroom
leveren, Kampen voor de distributie zorgen. Reeds op 27 januari 1920
was de concept-overeenkomst met de Llsselcentrale gereed." Daarin
stond o.m. dat de gemeente Kampen zich verplichtte een kantoor en een
werkplaats ter beschikking te stellen. De administratie zou door een
Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf worden gevoerd. Dit G.E.B. werd
ondergebracht in het "Hof van Holland", een voormalig hotel aan de
Nieuwe Markt gelegen (hoek Buiten Nieuwstraat), dat in 1920 door de
gemeente was aangekocht."
De uitvoeringvan het geheleproject werd opgedragen aan het ingenieurs
bureau Verdam enNachtglas-Versteeg, gevestigdte Velp enAmsterdam.
Na inschrijving, werd het leggen van het kabelnet gegund aan de firma
Mijnsen en Co te Amsterdam. De kosten bedroegen f 182.313,12:24
Daar natuurlijk ook in de aan te sluitenwoonhuizen enwinkelshet nodige
moest gebeuren, voordat het electrisch licht daar kon worden ontstoken,
rook een deel van de Kamper middenstand geld!Gasfitters en loodgieters
promoveerden hun zaken en bedrijven tot "Technisch Bureau" en
boden per advertentie onder deze (dure) benaming hun diensten aan
gegadigden aan." Het was dan ook maar goed, dat alle installaties eerst
gekeurd moesten worden.
Op 19 september 1920 brandden op de IJsselbrug de eerste electrische
lampen. Op zondag!De redactie van de Kamper Courant yond deze dag
slecht gekozen, het had volgens hun best een dag later kunnen gebeuren
om bepaalde gevoelens te ontzien!" Een maand later, op 8 oktober,
konden voor het eerst een aantal bewoners van de Oudestraat de knop
omdraaien en genieten van "een zee van licht". En de Maatschappij van
Nijverheid was zo enthousiast over deze nieuwe verlichting, dat zij -
volgens de Kamper Courant van 8 oktober 1920 al aankondigde het
volgend jaar, bij voldoende deelname, in onze stad een electriciteits
tentoonstelling te willen organiseren. Daar kwam natuurlijk niets van.
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Uit het eerste jaarverslag van het G.E.B., gepubliceerd op 31 december
1921, blijkt duidelijk hoe zeer de electrificatie bij de Kamper bevolking
aansloeg. Het aantal metingen bedroeg per 31 december 1920 reeds 229
en zou in 1921 oplopen tot 821, mede door het en bloc aansluiten van het
nieuwe complex woningen door de bouwvereniging "Eenvoud" in het
Begijnenkwartier gebouwd. Ook werden contracten gesloten met ver
scheidene grootgebruikers, zoals de Berkfabrieken en de uitgeverij Kok,
In februari 1922 besloot de Raad het ziekenhuis te modemiseren, hetgeen
betekende, dat deze ins telling ook op het electrisch net werd aangesloten.
Einde 1926 bleek het aantal aansluiting reeds tot 1489 gestegen te zijn en
op 8 oktober 1928 kwam de 2000ste tot stand." De gelukkige, mej. van
Lochem in de Oudestraat, kreeg van het G.E.B. een straalkacheltje
cadeau. De heer G. Bastiaan, woonachtig in de Heilige Steeg, werd in
1932 als 3000ste abonnee met een electrisch strijkijzer verblijd.
Het voormalige Hof van Holland werd daardoor spoedig te klein voor het
G.E.B. en dit verhuisde in1931 naar de panden aan de Koommarkt,
waarin het bedrijf nog steeds gevestigd is.
De angst van Van Blommestein c.s., dat bij invoering van electriciteit, het
gasbedrijfnoodlijdend zou worden, bleekongegrond te zijn. Na 1920 nam
ook het aantal gasaansluitingen in de binnenstad steeds toe.
Nog lange tijd hebben de zogenaamde buitengebieden van de stad, zoals
het Kampereiland, het zowel zonder gas als electriciteit moe ten stellen
hoewel flessegas en de benzinemotor vaak uitkomst brachten. Eerst in
1957 maakte de Usselcentrale een begin met de electrificatie van het
Kampereiland die in 1961 werd voltooid. In dit zelfde jaar ging het G.E.B.
op in de Gemeentelijke Nutsbedrijven en yond in Kampen ook de
omschakeling op aardgas plaats. Maar eerst in de jaren zeventig konden
ook de bewoners van het Kampereiland over drie elementaire voor
zieningen van de moderne samenleving beschikken, namelijk aardgas,
leidingwater en electrische stroom.

BIJLAGE

"Technische Bureaus en Installatiebedrijven" in 1920 te Kampen.
A. Stuurman, Oudestraat 61 (electriciteit, geopend nov. 1919).
Stuurop, Oudestraat (vertegenwoordiger Firma Mesdag in Zwolle).
A.l. v.d. Berg, Oudestraat 68 (gas, water, electriciteit),
Andries Bruins, Oudestraat 81 (huish. artikelen en electro leidingen).
Mijnsen en Co, p.a. de heer P. Sligcher, vertegenwoordiger, Burgwal 53, bouwers
electro net te Kampen, adviezen en offertes voor Iicht en krachtinstallaties.
H.l. Schreuder, Buiten Nieuwstraat, vertegenwoordiger Firma Mesdag te Zwolle.
D.l. Telder, Oudestraat 48 (gas- en electro lampen, gloeilampen Philips).
Fa. van de Wal, Oudestraat 119, verkoopt gloeilampen merk Osram.
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NOTEN

1. Deze gegevens zijn ontleend aan "Te gast bij gas" door Drs. D. van der Viis.
2. Handelingen van den Raad 1906, biz. 28 e.v. (Gem. archiefen Walkate archief).
3. Idem, biz. 125.
4. Handelingen van den Raad 1910, biz. 32 e.v.
5. Kamper Courant 3-2-1884
6. Handelingen van den Raad 1910, biz. 235.
7. Idem 1911, biz. 158.
8. Idem, biz. 181 e.v.
9. Idem, biz. 190.
10. Gem. archief Kampen. Map C, nr. 1, 1911. Commissie inzake electriciteits-

voorziening 30 mei 1911, Nr. 14 (Don III, XI, biz. 136).
11. Handelingen van den Raad, biz. 395 e.v.
12. G.A. Kampen Doos 806. Nieuw archief-systeem Veltman.
13. G.A. Kampen, Bibliotheek electriciteit nr. 1004.

levering van electriciteit door de N.V. Elcctriciteitsfabriek "Llsselcentrale"
(G.A. Kampen).

14. G.A. Kampen, Bibliotheek electriciteit nr. 1001.
15. G.A. Kampen, Bibliotheek electriciteit nr. 1003.
16. G.A. Kampen, Bibliotheek electriciteit nr. 1002.
17. Handelingen van den Raad 1913, biz. 35 e.v.
18. Idem, biz. 310 e.v.
19. "Met de stroom mee", Gedenkboek 50 jaar I1sselcentrale Zwolle (1961).
20. Handelingen van den Raad 1915, biz. 40.
21. Handelingen van den Raad 1918, biz. 147 e.v.
22. Verordening op het beheer van het electriciteitsbedrijf en overeenkomst voor

levering van electriciteit door de N.V. Electriciteitsfabriek "Llsselcentrale".
23. De gemeente kocht dit voormalige hotel voor f 15.000.
24. G.A. Kampen. Bestek en voorwaarden voor het leveren, leggen en monteren van

het electrisch kabelnet ten behoeve van de gemeente Kampen. Doos 806.
25. Zie Bijlage.
26. Kamper Courant, 21 september 1920.
27. Kamper Courant, 23 oktober 1928.
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