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KAMPER KRONIEK

1978

31 augustus. Zeven leden van de Raad nemen voorgoed afscheid
waaronder oud-wethouder A. Fien. Geen wonder, dat deze extra in
het zonnetje werd gezet.
Onze nieuwe burgemeester blijktde Raad, in het verledenweIeens te
vergelijkenmet een praatgrage en wat rumoerige klas, direct goed in
de hand te hebben. Maar een aantal bestuurders van onze Leeszaal
liepen boos van de publieke tribune weg, toen bleek dat voor hun
problemen nauwelijks tijd was uitgetrokken.

5 september. Na veel "intern beraad" (om geen naardere uitdrukking
te gebruiken)heeft Kampen vier nieuwewethouders en wel de heren
A. Deuzeman (C.D.A.), J.D. Bossink (C.D.A.), R. Kruithof(Ger.
Kiezers) en mevr. H ..T Bijlsma-Lankamp (P.v.d.A.). Er was dan
ook nogal kritiek op het vooroverleg.
Onze voorlichtingsambtenaarkomt met zijn kostelijkboekje "Smoor
verliefd op Kampen" voor den dag. Een bloemlezing uit de ant
woorden van lieden die gevraagdwerdenwaarom zijzich inonze stad
vestigden of haar verlieten. Wat mij betreft, krijgt in de toekomst de
origineelste provinciale uitgave van hetjaar de" John Kummerprijs".

6 september. En daar stroomden ze Kampen weer binnen, de be
zoekers van de traditionele jaarlijkse Hogeschooldag Broederweg.
Door tal van preken werden binnen- en enkele buitenverbanders ge
sticht, zelfs in de R.K. Buitenkerk.Patat, slaatjes en broodjeswerden
in grote getale tot grote vreugde van de Kamper middenstanders
verslonden. Prille liefde ontwaakte vaak bijde velejongeren, gelukkig
allemaal van het zelfde geloof.

9 september. Brasbandfestival in de Burgwalkerk ter ere van het
honderjarigebestaan van het Leger des Heils. Dat het Leger noglang
zo blijmoedig en sociaal bewogen zijn taak moge blijven vervullen.

11 september. De Raad herdenkt het overlijdenvan de heer H. Dalsem,
die van 1950-1965 in dit college zitting had voor de P.v.d.A.

13 september. Nog een bekende Kampenaar is er helaas niet meer; de
krant maakt melding van het overlijden van de heer H.Th. Keijzer.



Ook hij is vele jaren lid van de Raad geweest. Tevens nam hij een
belangrijke plaats in de R.K. samenleving in.
Een grote brand in de Broederstraat verwoest een snackbar.
Gelukkig liep de daar tegenoverliggende Broederkerk geen schade
op.

14 september. Eerstejaars studenten van de Vrije Leergangen der V.U.
te Amsterdam bestuderen opnieuw te Kampen een aantal facetten
van deze stad. Te gast o.m. in het Gem. archief en het Walkate
archief.
De positie van ons ziekenhuis ten opzichte van het te bouwen
ziekenhuis te Lelystad blijft ongewis. Maar het provinciaal bestuur
van Overijssel stelt gelukkig prijs op het behoud van de Engelenberg
stichting.
Een aantal Oranjeportretten uit onze raadszaal verhuizen tijdelijk
naar Den Haag. Vertonen witte plekken, gevolg van de zogenaamde
"ziekte van Bohemen". Resultaat van een vorige restauratie.

16 september. Onze nieuwe vrouwelijke wethouder (niet de eerste in
onze lokale geschiedenis) opent het vestzaktheater in de Gehoorzaal.
Binnen eenjaar moet de restauratie van onze Nieuwe Toren gereed
zijn. En wanneer begint men met de restauratie van ons Oude
Raadhuis? Dat blijft maar in (waarschijnlijk al vermolmde) steigers
staan, zonder dat er iets mee gebeurd. Geen gezicht!

28 september. Scherpe kritiek van de oud-wethouder Horchner en de
heer Bastiaan op de verdeling der wethoudersportefeuilles.

29 september. Onze gemeentelijke kassier, de heer G. Stil, gaat na 42
dienstjaren met pensioen.

30 september. De zogenaamde "Koninkrijkzaal" der Jehova's Getui
gen (Korteweg 3) wordt feestelijke geopend. De offervaardigheid en
inzet van dergelijke sekten is altijd opmerkelijk groot. Wat hebben ze
veel over voor hun overtuiging (hoe je daar ook over mag denken).
Interessant rapport van het Landschapsplan I1sseldelta. Vooral de
Iepenziekte berokkent veel schade, ook op het Kampereiland. Ook
luidt de noodklok voor de iepen op de Zwarte Dijk, toch al een
bedreigd gebied.
De heren worden verstandig! De controverse tussen de directeuren
van onze Stadsgehoorzaal en De Meerpaal te Dronten is verleden tijd.
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4 oktober. Wethouder Mieke Bijlsma slaat de eerste paal in de grond
voor een complex van 47 woningen, te bouwen in het bestemmings
plan Cellesbroek-Middenwetering. Maar de pers had van de bouw
mij. "Delta Lloyd Vastgoed" zelfs geen uitnodiging ontvangen. Een
slechte gastheer!

6 oktober. B. en W. stellen de Raad voor een bronzen portret van de
toneelspeler Henk van Ulsen aan te kopen. Vervaardigd door de
religieuze Jesualda Kwanten.

12 oktober. Tijdens een wandeling door de stad onder leiding van de
heer T. Vogel, hoofd stadsontwikkeling, gelooft onze burgemeester
dat een "zeer florerend Kampen" in de toekomst stellig mogelijk zal
zijn. Een hoopvol geluid, want feitelijk vanaf de 17de eeuw is
Kampen geen zeer florerende stad meer geweest.
Burenruzie! De heer Vogel van stadsontwikkeling meent, dat binnen
5 jaar de nieuwbouwmogelijkheden in Kampen zullen zijn uitgeput.
Enige alternatief dan volgens hem: bouwen op het grondgebied van
II sselmuiden. Maar daar weet men niets van deze boze plannen van
Kampen en men reageert dan ook kwaad: "blijf van mijn lijf'. Het
Kamper gemeentebestuur haast zich de zaak te sussen.
De Gereformeerde kiezers zijn boos omdat de heer R. Kruidhof als
Ioco-burgemeester werd gepasseerd. Politieke partijen hebben nu
eenmaal gevoelige tenen.
Ingewikkelde verkoop van de Pietershoeve. Een Beverwijkse bloe
menexporteur kocht deze boerderij van de gemeente voor f 360.000.
Maar zonder de ondergrond. Ons grootgrondbezit blijft intact! We
hebben het geld hard nodig voor allerlei kostbare zaken zoals het
bouwen van de nieuwe Llsselbrug.

16 oktober. De nieuwe Kamper Almanak verschijnt. Volgens de pers
"zeer leesbaar". Wees gerust Kampenaren, het bestuur van de
Bondsspaarbank denkt er niet over deze uitgave te staken.
"Kamper Cultureel" verschenen. Een boekje, dat een eerste aanzet
moet zijn om het culturele leven in onze stad te inventariseren.

24 oktober. De gemeente vraagt de bewoners van de Hanzestad hoe ze
over de aanleg van woonerven in dit stadsdeel denken.

31 oktober. Den Haag geeftons gemeentebestuur "het groenelicht" om
een nieuw Almere College te bouwen.
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1 november. Burgemeester Kleemans opent een kleine tentoonstelling
over stadsvernieuwing in de Gehoorzaal met een gloedvol betoog.
"Dagelijks moet de bevolking daarmee geconfronteerd worden,
dagelijks moet er over geschreven en gedacht worden". Maar niet al
teveel van het goede, burgemeester, dat kan juist fnuikend voor de
belangstelling zijn.
In Bergen (N.H.) overlijdt ds. J.H. Kastein, van 1931-'34 voor
ganger van de Vrijzinnig-Hervormden alhier.
De Kamper Stichting Samenlevingsopbouw publiceert een "eigen
wijze" sociale kaart van Kampen. In haar ogen werd een veel betere
methodiek gevolgd dan door de "Stichting Overijssel" te Zwolle. En
nu maar kiften welke methode de beste is.
Het Kamper raadslid L. van Dijk, lid van het S.G.P. vreest voor een
"Gereformeerde dictatuur" in de Kamper politiek. In de praktijk zou
de Theologische Hogeschool (Oudestraat) hier wel eens de dienst
kunnen gaan uitmaken. Hoe extreem ook geformuleerd en uit een
stellig niet onbevooroordeelde hoek komende, toch een visie die
de moeite waard is te overdenken.

15 november. Tijdens een lezing, die de heer G. Schinkel voor de
Vrienden van het Gemeentelijk museum houdt, betoogt de spreker,
dat Kampen in de 14de eeuw IJsselmuiden als handelsstad over
vleugelde. Een geheel nieuwe theorie, die nog wel bewezen moet
worden.

22 november. Eindelijk dan toch! Kampen heeft 30.000 inwoners,
dankzij de geboorte van Paul Witvoet, zoon van Roelof Jan en Anna
van der Kubbe. Het verheugde gemeentebestuur laat een speciale
geboortekaart drukken, een tekening van Anton Pieck, voorstellende
de omgevingvan het Kamper stadhuis in de 19de eeuw. Een schot in
de roos!

16 november. De heer J. de Munnik 50 jaar bestuurslid van de ijsclub
V.Z.O.D.
Zelfs een "persoonlijk" schrijven van de burgemeester, doet de
bewoners van de Hanzewijk niet stormlopen tijdens een inspraak
avond.

17 november. Eindelijk eens een opgewekt geluid in deze tijden van
economische achteruitgang. Volgensde heer A. Kale, de scheidende
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18 november. Traditionele intocht van Sinterklaas. vreugde bij vele
kinderen en bij onze middenstanders!

21 november. De afdeling Kampen van de P.v.d.A. huldigt mevr.
Cornelia Eenkhoorn tijdens haar afscheid als bestuurslid. Nog van de
oude garde: 60 jaar lid van de Partij!

22 november. De tentoonstelling "Energie Educatief' toont tal van
alternatieve mogelijkheden om energie te winnen. Maar weI wat
eenzijdig en duidelijk gericht tegen het gebruik van kernenergie.

24 november. Na verbouwing, zullen in de oude zeepfabriek van
"Espagnol" 39 studenten worden ondergebracht. N atuurlijk nog weI
een druppel op de bekende gloeiende pIa at.
Even buurten in de regio. In Genemuiden wil de S.G.P. censuur
uitoefenen op de boeken van de Plattelandsbibliotheek. Deze moeten
gecontroleerd worden op godslasterlijke en zedenbedervende inhoud,
want" de boekdrukkunst was een stap ten hemel en een stap ter hel!"
Vermoedelijk toch een achterhoede gevecht.
Staatssecretaris de Jong opent de Christelijke Kunstacademie.
Vooral theologen toonden bij dit gebeuren grote belangstelling. Ret
predicaat "Christelijk" woog blijkbaar zwaarder dan de Kunst, die
daar gediend zal worden.
Dr. A.J. Jelsma benoemd tot hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan
de Theologische Rogeschool (Oudestraat). Was reeds hoofdmede
werker.

25 november. Nog steeds wordt over de samenwerking tussen de
ziekehuizen van Kampen en Emmeloord en het te bouwen ziekenhuis
te Lelystad gepraat.

28 november. Onze ereburger Dr. W.J. Kolff (van de kunstnier) is weer
eens even in Kampen. Voor zijn "portret" wordt o.a. gefilmd in het
ziekenhuis. Reeft zelfs in Amerika financiele problemen. Rij is ons
erg dierbaar, maar het anne Kampen moet het oplossen van deze
financiele problemen toch maar aan het rijke Amerika overlaten.
Onder barre weersomstandigheden (een voorproefje wat ons deze
winter te wachten staat) wordt de Singelloop van de Kamper Politie
Sportvereniging gehouden.

29 november. De heer T. Teunissen, voorzitter van de "Vrienden van
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voorzitter van de Kamper Ondememingsvereniging, gaat het onze
middenstand redelijk goed.

het Gemeentelijk Museum" verwijt ons gemeentebestuur kortzichtig
beleid en ondeskundig beheer op museaal gebied. Stellig niet de
schuld van de conservator, mevr. Hoogendijk!
De Hanzewijk en Brunnepe krijgen een Opbouwwerker.
Met 3 stemmen tegen, besluit de Raad het bronzen "portret" van
onze oud-stadgenoot Henk van Ulsen aan te kopen. Dubbele winst
voor de stad: we zijn een fraai kunstvoorwerp rijker en voor het
nageslacht blijft zo de herinnering aan deze grote toneelspeler ook in
Kampen levend.

5 december. De Nederlands-Hervorrnde kerk krijgt een legaat van
"enige duizenden guldens". En dat is voorzichtig uitgedrukt, want
f 30.000 daarvan is bestemd voor het orgel van de Noorderkerk en
f 20.000 voor de verbouwing van het Broederhuis!
Blijkens de "Nota van aanbieding" stelt de gemeente in 1979 bijna
f 900.000 beschikbaar voor het realiseren van "nieuwe zaken". We
leven toch nog altijd in een welvaartstaat, al moeten we wat
bezuinigen!

9 december. Als het Rijk niet genoeg wil schokken, is de gemeente
Kampen bereid extra geld uit te trekken voor een nieuw Almere
College, deze stad waardig. Kampen op z'n best.
In IJ sselmuiden opent de Commissaris van de Koningin het nieuwe
sportzalencomplex.

7 december. Prof. Dr. L. Doekes draagt het rectoraat Theologische
Hogeschool (Broederweg) over aan Prof. J. Kamphuis.

14 december. Het comite "Stop Kemenergie Kampen" protesteert
tegen het besluit van B. en W. enige Kamper monumenten te
verlichten. Vanwege de zo noodzakelijke energiebesparing. Niet
overdrijven, heren!

15 december. De heer A. van der Hoeven, huisarts te IJsselmuiden,
benoemdtot directeurvan de ziekenhuizente Kampen enEmmeloord.
Geen gemakkelijke taak, zoals weldra zal blijken.

17 december. In het stadhuis heeft, in het bijzijn van vele genodigden,
de uitreiking plaats van het fraaie boekje "Shelljoumaal van Neder-
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landse poorten". Een bedrag van! 10.000, oorspronkelijk door de
Shell aan de stichting "Menno van Coehoom" geschonken, wordt
door deze Stichting overgedragen aan de gemeente Kampen om
daarmee een deel van onze oude stadsmuur te restaureren. Bijzonder
sympathiek gebaar!

19 december. Waar moeten we met ons museum naar toe? De tegen
woordige situatie is onhoudbaar. Mogelijkheden voor een nieuw
onderkomen: het voorm. Pesthuis, het Oude- en Nieuwe Raadhuis
(na de bouw van een Stadskantoor) of ons fraaie Gotische Huis (als
de Leeszaal een nieuw inderkomen heeft). En daar gaan we eens fijn
over bakkeleien!
Burgemeester Kleemans wil in Kampen een huis laten bouwen. Het
ontwerp werd afgekeurd door de Welstandscommissie van het
Oversticht. Vergunning toch verleend (althans volgens de heer
Kleemans) door B. en W. 'k Weet van niets, zegt zijn wethouder,
mevr. Bijlsma. Kleine aanvaring dus tussen haar en onze burge
meester. Maar gelukkig geen noemenswaardige averij.
Een honderdjarige: mevr. N.C. Steenbergen-Bierem. Woont nog
zelfstandig in de Okmastraat en dat is ook een gelukwens waard.

20 december. Beraadslagingen in de Culturele Commissie over de
toekomst van ons museum. De publieke tribune zat vol, maarde
meeste leden van de commissie lieten aanvankelijk verstek gaan en
moesten halsoverkop door een boze mevrouw Bijlsma opgetrommeld
worden. Een meerderheid voor onderbrenging van ons museum in het
Oude- en Nieuwe Raadhuis, wanneer ons Stadskantoor gebouwd is.
De heer Vande Water, directeur van ons Postkantoor, is 25 jaar in
dienst van de P.T.T. en dat moest natuurlijk gevierd worden.
Het Oversticht is teleurgesteld in zake de houding van Kampen ten
opzichte van haar adviezen, maar beschouwt de zaak Kleemans als
afgedaan. De burgemeester mag gaan bouwen.
De heren J.B. Keuter en Mr. H. Schelhaas schrijven een alleraardigst
boekje voor de schooljeugd, getiteld "In het stuurhuis van de staat".
Een bewijs, dat het vak Staatsinrichting weI degelijk boeiend kan zijn.

25 december. Een zeer geslaagde Kerst-Inn, nu gehouden in de Gehoor
zaal, het Jongerencentrum O.J.K. en 't Speelwerk. Hierdoor geen
problemen met generatieverschillen.
En, als jaarlijks cultureel hoogtepunt van de Kerstviering, een fraai
kerstconcert van D.E.V. in de Bovenkerk.
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29 december. De Raad in spoedzitting bijeen. Want na 31 december is
de nieuwbouw of uitbreiding van scholen alleen nog maar mogelijk
met toe stemming van Den Haag. En de gemeente heeft nog een aardig
verlanglijstje voor 1979 op dit terrein liggen. Dus voor 1 januari
snel een aantal besluiten genomen, voor het te laat is. Hadden B. en
W. eerder aan moeten denken, vonden een aantal in de haast
opgetrommelde raadsleden. En Den Haag: een aardig foefje, maar we
zullen trachten daar een stokje voor te steken.

30 december. Onze burgemeester kijkt terug op het afgelopenjaar. Hij
eindigt met het in dialect geschreven Stedenlied van Jan Keuter. Dus
al aardig ingeburgerd.

31 december. Vrij rustige jaarwisseling. De extreme kou (_180) schrikte
waarschijnlijk de belhamels van het vorigejaar af. En door dat barre
winterweer vermoedelijk ook weinig bezoek op de Nieuwjaars
receptie van het gemeentebestuur. Entin, dat mocht de pret niet
bederven, drank en oliebollen daardoor in overvloed.

1979

2 januari. De S.G.P. te I1sselmuiden nog steeds verontrust over de
onteigeningvan gronden ten behoeve van de aanleg van sportvelden.
Stel je voor, dat die ook op zondag benut zouden worden.

3 januari. Na 42 dienstjaren, gaat de hoofdkeurmeester F. Nieuwen
huis van de I1sselmuidense veilingmet pensioen. Een man, die deze
veilig groot zag worden en zijn steentje daartoe heeft bijgedragen.

5 .januari, Winter en nog eens winter en daardoor schaatswedstrijden
aan de lopende band. H.J. Boeve uit Wilsum schaatskampioen van
Groot-I1sselmuiden.

9 januari. En in dat zelfde I1sselmuidengekrakeel in de gemeenteraad
of het Nederlands Comite "Het ongeboren Kind" gesubsidieerd zal
worden of niet.
De Kamper Broederband treedt op voor de T.V. Stellig een hele
belevenis voor Bertus Neervoort die al 65 jaar lid is van dit orkest.
Maar de heer Neervoort is ook een van de weinige Kamper
fabrikanten, die nog sigaren geheel met de hand maakt, daarbij
geholpen door zijn zoon Gerrit. Vroeger bracht hij ze in de handel
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onder het merk "Witte Poort". Nu naamloos: ook goede wijn behoeft
geen krans!

10 januari. De Kamper broodjagers zijn furieus. In verband met de
strenge winter wordt de jacht tussen 5 en 12 januari gesloten. Kom
heren, geef de dieren een faire kans om te overleven, ze hebben het
met die kou toch al beroerd genoeg.

11 januari. "Weer een uitgave van de gemeente in mijn brievenbus:
"Informatie ook voor U". Geeft inzicht in het welzijnsplan 1980-'84
van de gemeente. Erg nuttig maar waarschijnlijk weI duur!
In het Kamper stadhuis wordt het "Samenwerkingsorgaan Almere
College-Dronten" gemstalleerd. Ook de oude curatoren van het
Almere College waren uitgenodigd, officieel zijn ze immers nog nooit
ontslagen. De toekomst van mijn oude school is dus verzekerd.

16 januari. Ds.l. Schinkelhoek neemt afscheid van de Oud-Gerefor
meerde gemeente in Kampen. Moest volgens de krant constateren,
dat hij weinig leden van zijn gemeente had bekeerd ondanks het feit
dat hij hen vele jaren "de vloek en zegen van God" had voor
gehouden.

18 januari. In de Oudejaarsnacht werd de kraam van de heer K.
Zwanepol ("Oome Klaas Patat") vernield. Verwijt de politie laks
heid en eistf 60.000 schadevergoedingvan de gemeente. En dat is
vele raadsleden te gortig.

19 januari. Een bijzonder onverkwikkelijke zaak! De ouders van de
Hervormde Emmaschool willen als hoofd de heer B. van MarIe die
reeds velejaren als onderwijzer, later zelfs aiswaarnemend hoofd aan
deze school verbonden is. Maar het schooibestuur vindt hem niet
"kerks" genoegen benoemen iemand die weI in hun straatje past. De
ouders zijnmachteloos, want het schoolbestuur maakt uit wie wel en
wie niet lid kan zijn van de oudervereniging. En daarbij geeft de
kerkelijke gezindheid de doorslag. Wee degene, die te licht wordt
bevonden.

20 januari. Groot feest inde Gehoorzaal, want Het Koggeschipbestaat
25 jaar.
De burgerneester van I1sselmuiden is boos. Zijn gemeente is niet
achterlijk op cultureel gebied, zoais de Provinciale Bibliotheek-
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commissie beweert. Er wordt weI degelijk in Dsselmuiden veel
gelezen maar de Commissie he eft geen rekening gehouden met de
vele boeken die uit de Openbare Leesbibliotheek te Kampen worden
gehaald.

23 januari. De restauratie van de zogenaamde "J aminpanden" aan de
Plantage is voltooid. Het complex was jarenlang een schandvlek in
het hart van onze stad.

24 januari. Ruzie (en helaas niet voor de eerste maal) in de P.v.d.A.
afdeling Kampen. De secretaris van deze afdeling, de heer R.
Bouwhuis, maakt in "'t Rode Contakt" zijn partijgenoot Jaring
Bijlsma uit voor alles wat lelijk is. Onsmakelijke vertoning, te meer
daar de heer Bijlsma de echtgenoot is van onze enige vrouwelijke
wethouder. Zo iets doe je niet op deze manier, al meen je gelijk te
hebben.

25 januari. De Kamper Nutsbedrijven voelen er niets voor samen te
gaan met die van Zwolle. Waarom zouden ze ook? Ze maken winst,
geven werkgelegenheid en zijn bekend om hun goede service.
De vertegenwoordigers van de Stichting Samenlevingsopbouw en
van de wijkraden Brunnepe en de Hanzewijk lopen boos weg uit de
vergadering van de Commissie Woningbouw. Hun bittere klacht: de
gemeente denkt aIleen maar aan de huisvesting van onze studenten en
laat bijvoorbeeld werkende jongeren in de kou staan.
Geen goed woord van de raadsfracties voor de Museumnota. B. en
W. moeten hun huiswerk maar overdoen. "Een armzalig stuk werk"
is de algemene opinie.

27 januari. En het blijftmaar winter!Ook in Kampen raakt het zout op.
De heer H.C. Sasburg, directeur van deLagere Technische School, is
40 jaar in Overheidsdienst en wordt daarom natuurlijk in de
bloemetjes gezet.

30 januari. Heropening van het voormalige jongerencentrum O.J.K.,
dat in febr. '78 zijn deuren moest sluiten. Nu een andere opzet en zo
mogelijk contact met de Kamper studenten. Succes toegewenst.

1 februari. Een "College van wijze mannen" zal trachten de ruzie
tussen de heren Bouwhuis en Bijlsma te beslechten.
Tijdens een bijeenkomst te Lelystad wordt de gouden draagspeld van
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de Nederlandse Spaarbankbond uitgereikt aan de heren C. Aartsen,
H.F. Nan Drecht, C.N. Fehrmann, H. Hartman, J. Kanis, B.H.
Nagelmaeker en D. Strijbos, allen werkzaam bij de Bondsspaarbank
Centraal Nederland te Kampen.

3 februari. Het bestuur van de Koningin Emmaschool wijkt niet voor
de wens der ouders: de heer Van Marle wordt geen hoofd.

5 februari. 't Was te verwachten! Kamper jongeren gaan ook panden
kraken. In dit geval Marktsteeg 9.

6 februari. De winkel van De Gruyter, hoek Oudestraat -Vis steeg, gaat
dicht.
Berend van Dijk, beter bekend als "Rooie Berend" is dood. Was
jarenlang een bekend figuur in onze stad: zijn karretje met huis
houdelijke artikelen voortduwend, altijd vooraan bij Oranje-op
tochten en een groot Vierdaagse wandelaar. Een vreemde maar toch
intens goelijke man. Ze sterven uit, dergelijke bekende typen!

7 februari. Bijzonder geslaagde Bejaardendag in de Stadsgehoorzaal.
En de burgemeester stal met zijn speech het hart van menig bejaarde
Kampenaar.
Jammer dat onze ambtenaar voor culturele zaken, Dick de Cock
weggaat: Zag kans het bezoek aan de Koornmarktspoort te ver~
dubbelen!
In de Raad beginnen de begrotingsdebatten. Ik bespaar ze U ditjaar.

10 februari. De vrede is getekend. Het Oversticht geeft zijn fiat aan de
bouwplannen van de burgemeester.

13 februari. Toch de moeite van het vermelden waard: Het IJssel
muidense echtpaar J. Bruins-De Ruiter is 60 jaar getrouwd!

22 februari. Onze gemeente archivaris, Drs. D. van der Viis, treurt niet
over de afwijzing van de museurnnota. Hij pleit voor een "leuke"
oudheidkamer in een 18e of 1ge eeuws pand aan de Vloeddijk en wil
onze schilderijen desnoods aan Zwolle uitlenen. Achja, en waarom
zouden wij dan niet meteen ons gemeenteIijk archief onderbrengen in
het Rijksarchief te Zwolle? Zijn we van al dat culturele gezeur af!

23 februari. Een aantal jongeren worden in de toekomst in het zoge-
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naamde "NIJBO-pand", hoek Llsselkade-Marktgang ondergebracht.
Onze 70-jarige tennisclub, K.J.L.T.C., kampt met banengebrek. De
belangstelling voor de tennissport is de laatste jaren enorm toe
genomen.

24 februari. Nog altijd volop winter: sneeuw en ijs.
Maar ondanks de kou wordt het carnaval ook in Kampen weer
uitbundig gevierd.

1 rnaart. Onrust bij Berk. Geruchten dat de fabriek overgenomen zal
worden door Daalderop in Tiel. 't Blijkt gelukkig loos alarm te zijn!
Nee, een hechte eenheid is het C.D.A. stellig nog niet. Ook niet in
Kampen. De Kamper afdelingvan de C.R. U. voelde zich al achteruit
gezetbij de verdelingvan de wethouderszetels, maar moet nu ooknog
slikken, dat een man van A.R.-huize, de heer Maas v.d. Heuvel,
voorzitter van de C.D.A.-afdeling Kampen wordt.
Een comite ijvert voor hef opnieuw aanbrengen van klokken in de
toren van de Buitenkerk. Want" een toren zonder kiok, is gelijkeen
mens zonder stem".
Wordt de bejaardensocieteit van de Van Heutzkazerne overgebracht
naar de Margrietschool? Geen van beide partijen is erg enthousiast
over deze oplossing.
De lange, barre, koude winter schijnt voorbij te zijn. Ret is (koel)
lenteweer.
Baron Van Verschuur, ex-voorzitter van de C.R.U. spreekt voor de
Kamper afdelingvan het C.D.A. Geringe belangstelling ondanks de
hete hangijzers die hij aanroerde, zoals de zaak Aantjes, de ver
houding C.D.A.-V.V.D. en het abortusvraagstuk.

8 maart. Nee, de heer Van 't Oever, directeur van 't Speelwerk, is
helemaal niet tevreden over het sociaal-cultureel beleid van de
gemeente. Volgens hem kun je beter van geen beleid spreken.
Voorlichtingsorganen hebben we, dacht ik, anders genoeg op dit
terrein.

10 maart. De toneelvereniging"De Kat" voert het "D agboekvanAnne
Frank" op. Een waagstuk voor deze amateurs. Maar het resultaat
was voortreffelijk.

13 maart. In de Commissie Ruimtelijke Ordening wordt gedebatteerd
over het trace van de zo langzamerhand berucht geworden 110 Kv
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hoogspanningslijn Zwolle-Kampen. Maar men is er nog niet uit
evenmin als de Raad. '

15 maart. Nog altijd, de Koningin Emmaschool affaire. Het bestuur
benoemt de heer R. v.d, Enk tot Hoofd die een gelijke funktie
bekleedde aan deKoninginWilhelminaschool. Weer tegende zinvan
de meeste ouders.
Computergestuurde stoplichten bij de Usselbrug. Hierdoor snellere
doorstroming? Hoop doet leven!

18 maart. Kamper impressies in het N.C.R.V. programma "Ander
Nieuws". Wat een sof ondanks goed camerawerk. 't Beeld van een
kleine benepen stad, waar hoofdzakelijk dorpspolitiek bedreven
wordt. In de winter opgenomen, dus bijna verlaten straten. Nee, een
misser!

19 maart. De heer T. Teunissen treedt af als voorzitter van de
Vereniging tot bevordering van het beroepsonderwijs te Kampen.
Heeft natuurlijk 17 jaar de voorzittershamer op uitstekende wijze
gehanteerd.
Dr. L. Schuurman, hoofdmedewerker Theologische Hogeschool
(Oudestraat) neemt een beroep in Arnhem aan. Een verlies: een
deskundigeop het gebiedvan ontwikkelingshulpindeDerde Wereld.

20 maart. Met 11 tegen 10 stemmen besluit de Raad beroep aan te
tekenen tegen een mtnisterieel besluit, waarbij de Usselcentrale
toestemming krijgt een bovengrondse 110 Kv-hoogspanningskabel
over ons grondgebied te leggen. We willen in ieder geval een
ondergrondse kabel al kost dat heel wat meer. Insiders beweren, dat
de Usselcentrale de masten voor de hoogspanningskabel al klaar
heeft liggen....
Eindelijk dan toeh! De twee bejaardensocieteiten hier ter stede
besluiten samen te gaan.

21 maart. De Kamper afdeling van de P.v.d.A. wil de Sport- en
Recreatieraad opheffen en vervangendoor een Adviesraad. Maar de
Raad blijkt daar niets voor te voelen.

24 maart. Door afnemende vraag uit het buitenland, moet de Flevowerf
een aantal werknemers ontslaan.
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30 maart. In de panden van garage v.d. Noort en Wiba aan de
Oudestraat gelegen, komt het super warenhuis "Autorama". Weer
een argument om onze hoofdstraat autovrij te maken maar ook om te
zorgen voor goede parkeermogelijkheden!
De heer C. van Capelle een halve eeuw in dienst van de sigaren
fabriek Smit en ten Hove.
Bij de scheepswerf Peters loopt het bijna 80 meter lange motorschip
"Wilhelm Tell" van stapel. Gebouwd voor Zwitserse rekening.

31 maart. Onze oud-stadgenoot, de gitarist Bert Maas, treedt op onder
de auspicien van "Kerk en Muziek" en van het "Nut". Fraai spel van
een veelbelovende jonge kunstenaar. Zoon van onze stadgenoot
Chris Maas, dus zijn muzikale aanleg is verklaarbaar.
Kostelijke 1 aprilgrap van mevr. Hoogendijk. Bij de kerk van Wilsum
zou een fraaie ring gevonden zijn, nog atkomstig van N oormannen! Ik
trapte er nog in ook, al vond ik het verhaal, dat er om heen geweven
was, zeer onwaarschijnlijk. Hans Wiersma hielp mij uit de droom.
"Let eens op de datum" zei hij plagend, toen ik hem opbelde.

2 april. De burgemeester opent een groots opgezette Huishoudbeurs
die een groot succes werd.
Weer onrust bij Berk-Beccon, Een op 1 maart aangestelde directeur,
wordt alweer na een maand ontslagen,
Op betrekkelijkjonge leeftijd overlijdt ds. W. Vis, predikant van de
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt, buiten verband).
Ludieke actie van onze voorlichtingsambtenaar John Kummer tegen
de "discriminerende" tekst bij het trefwoord Kampen in de "Dikke
van Dale".

3 april. Het buurtcomite Molenstraat/Bovenkerk wil afbraak van het
gymnastieklokaal in de Molendwarsstraat, dat de gemeente al
bestemd heeft tot museumdepot, Nooit behoorlijk gekend in de
plannen van het gemeentebestuur.

6 april. Op zeldzaam geestige wijze onthult Mary Dresselhuys het
door de gemeente aangekochte bronzen beeld van Henk van Ulsen,
vervaardigd door de kloosterlingeJesualda Kwanten uit Tilburg. Het
was Henk wel toevertrouwd om daarop even gevat te reageren. Bood
Kampen ook een cadeautje aan, een gratis voorstelling van zijn
programma "Prediker". Waarheen ze ook trekken, wat of ze ook
worden, geboren en getogen Kampenaren vergeten deze stad nooit.
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8 april. Ds. 1.0. Mulder, em. predikant Gereformeerde Kerk (Vrij
gemaakt, buiten verband) 50 jaar in het ambt.

10 april. De heer H. Drost 40 jaar in dienst bij Siebrand.

11 april. In de Bregittenwijk wordt de eerste paal geslagen voor de bouw
van 27 kleine woningen.
De heer A.L. Vreeken, rector van hetBaudartiuslyceum te Zutphen
benoemd tot directeur van onze nieuwe academie voor Expressi~
door Woord en Gebaar. He, ik had bijna geschreven "van onze
Christelijke Toneelschool".

12 april. De heer H. van Ommen, pl. vervangend directeur van Sociale
Zaken, 40 jaar aan deze Dienst verbonden.

13 april. Een complete delegatie uit het Kamper Gemeentebestuur
maakt in Den Haag mee, hoe de afdeling Rechtspraak van de Raad
van State het ministeriele besluit schorst, waarbij de IJsselcentrale
het groene licht werd gegeven voor de aanleg van 110 Kv-boven
gronds kabel Zwolle-Kampen. Nieuwe onderhandelingen met de
electriciteitsfabriek zullen dus noodzakelijk zijn.

18 april. Ellendig!Opnieuwis ons ziekenhuis inopspraak. Eerst nam al
de anaesthesistPirotta uitMalta debenen,nu neemtde chirurgC. Blok
plotseling ontslag. Het waarom van dit alles blijft duister. Tegen
strijdigeverklaringenvanB. enW. bijmonde van de burgemeester en
later van de heer Blok.Maar we zitten weer met de gebakken peren!
Ons ziekenhuis dreigt door al dat verloop in de hoogste regionen een
slechte naam te krijgen.

19 april. De Kamper Almanak zal niet meer gedrukt worden in het
oude, zo vertrouwde pand aan de Vloeddijk,want Zalsman grafisch
bedrijf b.v. verhuist naar het industrieterrein. -

26 april. Het College van B. en W. hakt knopen door. Het stelt aan de
Raad voor de academie voor Expressie onder te brengen in de
Vloeddijkkazeme; de Botermarkt en de Plantage moeten auto--vrij
worden, Myosotis mag achter de HEMA uitbreiden, op de "door
braak" zullen kantoorgebouwen worden gebouwd en de Nuts
bedrijven gaan naar het industrieterrein.
Maar daar komen de protesten al. Onder druk van de Kamper
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ondememers besluiten B. en W. ijlings alsnog de Botermarkt en de
Plantage een parkeerbestemming te geven. Maar daarmee is de
Kamper middenstand niet tevreden gesteld en het zal dan ook heet
toegaan in de Raad in mei,
Onze landbouwdeskundige, ir. F.L. Dijksterhuis, 25 jaar in dienst
van de Overheid. En wie Dijksterhuis zegt, zegt het Kampereiland.

27 april. Ook Kampen krijgt z'n deel van de jaarlijkse lintjesregen. De
hoogste onderscheiding, Officier in de Orde van Oranje Nassau, ging
naar Dr. H.M. Mulder, oud-rector van het Johannes Calvijnlyceum.
Onderscheiden werden verder de heren H.H. Drenth, A. Witman,
F. Sleurink, F. Engberts, J. Voerman en mevr. W.P. Rademaker-de
Groot. In Usselmuiden de groepscommandant S.J. Braaksma.
Allemaal gelukkig gemaakt met een lintje of een draagmedaille.

30 april. Koninginnedag. De Kamper Oranjevereniging bestond 70
jaar en dat was dus een schone gelegenheidom eens flinkuit te halen.
Aubade op de Nieuwe Markt onder leiding van Tiem Evink, tal van
feestelijkheden voor kinderen en jonge mensen en tot slot een groot
vuurwerk bij "De Wijde Blik".

4 mei, De heer H. Leurink, solo-klarinist van 't Stedelijke, is niet
minder dan 65 jaar aan dit roemruchte orkest verbonden.

8 mei, Berend Belder en zijn vrouwLeentje Belder-Brienen zijn zestig
jaar getrouwd. De heer Belder is nog een van de oprichters van het
ziekenfonds A.Z.IJ.

10 mei, De krant vermeld, dat het Projectontwikkelingsbureau Knoop
en Giesen te Groningen op geheel vrijwillige basis een plan ont
wikkeld heeft om op de "doorbraak" eventueel een parkeergarage,
gecombineerd met woningen en kantoorruimten te bouwen.

11 mei, Nu is ook te Usselmuiden schoolbegeleiding voor openbare
scholen mogelijk.

15 mei. De Zuid-Koreaan, de heer Bo Min Lee promoveert aan de
Theologische Hogeschool (Broederweg) op een interessant en origi
nee1onderwerp "De Noodleugen". En wiemaakte zich niet een keer
aan een noodleugentje schuldig?
De Kamper Huisvrouwenvereniging bestaat 60 jaar. Een van de
oudste van ons land! Natuurlijk een feestelijke receptie.
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18 mei. De heer F. Frieling, directeur van het slachthuis, gaat met
pensioen. Zo velen kwamen hem in de Stadsgehoorzaal de hand
drukken, dat gesproken kon worden van "de meest uit de hand
gelopen afscheidsreceptie". WeI verbazing onder de aanwezigen:
kreeg hij niet het zo verdiende lintje? Jawel hoor, 't was op komst
maar kon hem eerst op 30 mei officieelworden uitgereikt. Vanaf die
datum Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

24 mei. Zwolse H.T.S.ers bieden het gemeentebestuur 4 struktuur
schetsen van onze stad tot het jaar 2000 aan. Futurologen dus!

28 mei. De Kamper ondememers zijn het in vele opzichten niet eens
met de plannen van B. enW. inzake onze binnenstadsproblemen. Zij
wijken fundamenteel af van wat de gemengde Commissie ad hoc
besloten had en dat nemen ze niet. Wat een gekif en het duizelt mij
langzamerhand.

30 mei. Goed nieuws!Het gaat beter met deBerkfabrieken. 't Verlies in
1978 geleden is in het eerste kwartaal van '79 al weer weggewerkt.

31 mei. Studenten van de Kunstacademie kraken ons voormalig
belastingkantoor. Indianenverhalen in de krant over daar gevonden
dossiers van belastingbetalende Kampenaren.
De Raad dwingt met 12-9 stemmen het College van B. en W. hun
beslissing om de Oudestraat tot promenade te bestemmen, uit te
stellen, Vooral de burgemeester was hierover nogal in zijn wiek
geschoten, wilde eindelijk eens spijkers met koppen slaan.
Ondanks de bezwaren van de omwonenden, wil de Raad het
gymnastieklokaal in de Molendwarsstraat toch bestemmen voor ons
museumdepot, Maar ook hier zal een kink in de kabel komen!
Ook komt er een aansluiting tussen de Flevoweg en deWederiklaan.

2 julio In zijn schaarse vrije tijd heeft onze kabinetchef, de heer
C.A.C.M. Nuytens kans gezien doctorandus in de Rechten te
worden. Studeerde aan de Hogeschool te Tilburg (Vrije studie
richting). Geen geringeprestatie alsje dat naastje drukke baan moet
doen.

1 juni, Nieuwe onderhandelingen met de IJsselcentrale noodzakelijk
nu de Raad van State niet accoord gaat met de aanleg van een
bovengrondse hoogspanningskabel Zwolle-Kampen, Vreugde ook

301



bij onze natuur- en milieubeschermers.
Opening van het nieuwe kantoor van de Nederlandsche Midden
stands bank aan de Burgwal. De directie schonk bij deze gelegenheid
f 1.000 aan Galerie 3 en stelde een zelfde bedrag beschikbaar voor
het opknappen van onze voorm. synagoge en het aanbrengen van
klokken in de toren van de Buitenkerk.

8 juni. De heer Neuteboom, directeur SamenlevingsopbouwKampen,
is het beslist niet eens met de bewering van de burgemeester dat de
bewoners van de Hanzewijk niet zouden willen meewerken aan de
verbetering van hunwoningen.Drukte zich nogal onparlementair uit,
volgens de krant.
Plan om 54 woningen te bouwen op het terrein tussen de Boven
havenstraat, de Llssel en de Bovenhaven gelegen. Ir. Busser speelt
daar zelfs met de aanleg van een Llsselpromenade!

11 juni. Bijna 3500 wandelaars gaan van start tijdens onze traditionele
Avondvierdaagse.
Uit het verslag van de Openbare leeszaal blijkt, dat het ruimtegebrek
steeds urgenter wordt. Als "haringen in een ton" in ons Gotische
Huis opgepakt. En dat wordt in een geestige tekening nog eens
geaccentueerd.
Villa Mary, de oude "sate" van de familie Van Hasselt, nu kantoor
van de bouwmaatschappij BEMOG, is kostelijkgerestaureerd. Maar
directie, haal die vreselijkenaam in neonletters weg,want dat is heus
een misser. Voor 't overige aIle lof.

12 juni. Het houten clubgebouw "De Postduif" gaat in vlammen op.
Jubileumtentoonstelling van de 10jaar oude fotoclub "Phoenix" in
de Koommarktspoort. 'k Heb dierbare herinneringen aan haar
voorgangster.

13 juni. De heer J.G. Peters biedtnamens het comite "Klokken voorde
Buitenkerk" de burgemeester het eerste certificaat aan, vergezeldmet
een fraaie tekening van de Buitenkerk in 1921 door A.J. Reijers
vervaardigd. De gemeente honoreerde dit certificaat met een flink
bedrag. De klokken zullen er weI komen!

16 juni. Het traditionele Midzomerfeest brengt weer leven in de brou
werij. Thema "t Jaar van het Kind". Tevens een zeer geslaagde
kunstmarkt. Maar zomer was het nog niet (en zou het dit jaar ook

302



nauwelijks worden).
De heer Ne~teboom heeft g~lijk: de meerderheid van de Hanzewijk
bewoners willen weI degelijk meewerken aan renovatie van hun
huizen. Of hadden zij, na de uitspraak van de burgemeester, een
duwtje in de rug nodig?

20 juni. "Waarom voor ons geen promenade?", vragen de bewoners
van de "beneden Oudestraat" zich af.
De heer B. Vierbergen, de oude eigenaar van deze zaak, heit op het
industrieterrein de eerste paal in de grond voor de nieuwe drukkerij
van Zaisman grafisch bedrijf b.v.
Nog altijd geharrewar over ons museumdepot, De burgemeester en
wethouder Bossinknoemen, tot grote verbazing van vele raadsleden
plotseling in dit verband het voorm. pesthuis en de zoider van de
voorm. Sociale dienst. Ons stedelijk schip zwalkt weIwat op woelige
baren.
B. en W. komen met een pakket noodvoorzieningen inzake de
huisvesting van onze studenten. Denken aan de van Heutszkazeme,
Van Dijk's Boekhuiscomplex en het voorm. belastingkantoor.

22 juni. Jan Keuter krijgt een daverend afscheid als hij, wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde Ieeftijd, afscheid neemt ais
hoofd van de Avercampschool. Krijgt (voorlopig symbolisch) de
gouden penning van de stad Kampen voor het vele dat hij voor onze
gemeenschap heeft gedaan. Het dingmoet namelijkgeslagenworden.

23 juni. Verontruste stadgenoten bezoeken de vergadering van het
aigemeen bestuur der ziekenhuizen in N.W. Overijssel. Geen
"actiegroep", maar burgers die graag willen dat ons ziekenhuis
optimaal funktioneert.

27 juni. Twee bekende Kampenaren, werkzaam bij het Buitengewoon
Onderwijs (Dr. Mr.Willem van den Berghschool) nemen afscheid,
namelijk de heren P. Koelewijn en J.H. van Eunen.

28 juni. Het zat er weI in, dat wij hem niet lang in Kampen zouden
houden; onze kabinetschef, drs. Nuytens gaat naar Den Haag. Wordt
daar de rechterhand vanministerWiegel. Een verlies voor onze stad.

2 juli. De bekende R.K. pastorie aan deBurgwalwordt verkocht. Zij is
gekocht doorDr. A.J. Jeisma, verbonden aan de Hogeschool (Oude-
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straat). Waar eens de Paus werd vereerd, zal nu Calvijn het grote
voorbeeld zijn. In de tuin van de pastorie worden huizen gebouwd.
gebouwd.
Ook de R.K. Kloostergemeenschap in de Buiten Nieuwstraat lijdt
een verlies, zr. Adolpha, 30 jaar verbonden aan de R.K. St.
Nicolaasschool, verlaat Kampen.

5 julio De eerste Kamper Ui(t)dag begint. Een namaakkoe werd weer
traditiegetrouw aan de trans van de Nieuwe Toren gehangen, een
echte keek wat sullig toe. Wild ben ik beslist niet van dit "gesol met de
koe", zoals dit merkwaardige gebeuren in een der Kamper kranten
door een inzender werd gekarakteriseerd. Maar ik ben ook geen
geboren en getogen Kampenaar! Geef mij maar de interessante
tentoonstellingen tijdens de Ui(t)dagen: Kinderspeelgoed (Koorn
marktpoort), bidprentjes en religieuze voorwerpen (Walkate ar
chief), de be elden in het Sablonierepark en niet te vergeten ons
aardige Gem. museum, door mevr. Hoogendijk tot nieuw leven
gewekt. Maar overigens, de gezellige drukte in de stad was ook niet te
versmaden!

12 julio Tweede Kamper Ui(t)dag. Het was weer "barstensvol" in de
scad en het weer was zowaar redelijk goed.
26 leden van een hier te houden internationaal werkkamp worden
feestelijk op het stadhuis ontvangen.

17 julio Een monument behouden! De uit de eerste helft van de 19de
eeuw stammende wasserij van de fam. van der Kamp te IJsselmuiden
wordt weI afgebroken, maar weer opgebouwd op het terrein van het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
Drs. D. van der VIis, onze gemeente archivaris, beweert in zijn
Jaarverslag 1978 datzijn aanbod om te adviseren bij de zorg voor en
het beheer van de archieven en collecties, aanwezig in het Frans
Walkate archief, door het bestuur van de Bondsspaarbank zou zijn
afgewezen.Dit bestuur heeft noch in 1978, noch in hetjaar daarvoor
ofdaarna een dergelijkaanbod van onze archivaris ontvangen!Mocht
hij dit alsnog doen, dan zal stellig bij de bespreking daarvan de
houdingvan de heer Vander VIis, in 't verleden, ten opzichte van het
Frans Walkate archief en zijn beheerder een rol spelen.

18 julio De VrijHervormde Gemeente te IJsselmuiden, in 1931 door ds.
J.J. Keller gesticht, heeftweer eens te kampenmet een intern conflict.
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"Een veel beproefde gemeente" inderdaad, zoals de titel van een
boekje luidt, dat ds. G.F. Taveme over dit kerkgenootschap schreef.

19 julio Ook onze Kamper bioscoop wil graag subsidie. De directie kan
het niet helpen, dat de belangstelling hoofdzakelijk uitgaat naar
geweld- en lachfilms om maar van een ander genre te zwijgen.
Derder Kamper Ui(t)dag. Weer grote drukte in de straten en tal van
festiviteiten als vliegen, zwannen en swingen!

25 julio De Raad van State beslist, dat er vormfouten zijn gemaakt door
de gemeente toen besloten werd het gymnastieklokaal in de Molen
dwarsstraat te bestemmen tot museumdepot, Ret gaat dus voorlopig
niet door.

26 julio Onze vierde Kamper Ui(t)dag eindigt tragisch. Dodelijk onge
luk bij de speedbootrace. Een der bestuurders kwam bij een botsing om.

28 julio Een aantal omwonenden verzetten zich tegen het afgeven van
een hinderwetvergunning aan de melkfabriek van Van Reel om twee
opslagsilo's te bouwen. Naar het industrieterrein met deze melk
fabriek, is eis!

2 augustus. Laatste Kamper Ui( t)dag, besloten met het traditionele
vuurwerk aan de overkant van de IJ ssel. Ret Comite is dik tevreden.
De conservatoren van de musea ook. Meer dan 600 bezoekers
bekeken bijvoorbeeld het Frans Walkate archief.

5 augustus. Ds. E. Zwarteveen doet zijn intrede in de Nieuwe Kerk
(Nederlands Gereformeerde kerk, voorheen Geref. Kerk, vrijge
maakt, buiten verband).

6 augustus. Begin van veel ongemak, maar ook van interessante
archeologische vondsten: in de Oudestraat beginnen de riolerings
werkzaamheden.
De renovatie en rehabilitatie van onze oude stadskem blijft de
aandacht trekken. Ret gemeentebestuur van Amersfoort komt hier
een kijkje nemen, naar wat ir. Busser en zijn medewerkers op dit
gebied in Kampen presteren.

8 augustus. We krijgen een tweede sporthal; gedacht wordt aan een
terrein, gelegen ten zuidwesten van de Middenwetering.
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De voormalige Dr. Nawijnschool aan de Groenestraat wordt af
gebroken.
Het echtpaar Tennekes-School is vijftig jaar getrouwd! Waar werd
oprechter trouw ter wereld ooit gevonden .
Te Usselmuiden overlijdt de heer Sj. Heeres, voor zijn pensionering
kassier bij de Belastingdienst. En mede dankzij deze functie penning
meester van diverse Kamper verenigingen.

9 augustus. De "Oudestraat"discussie barst in alle hevigheid los!
Het College van B. en W. krijgt het zwaar te verduren met zijn
voorstel de uitbreiding van Myosotis op het terrein van garage Van
Winsum plaats te laten vinden of, indien dit niet mocht lukken, op het
terrein achter de Hema. Vooral van de zijde der middenstand boze
opmerkingen zoals "als je twee kanten op kijkt, wordtje scheel".

15 augustus. Het Dagelijks Adviescollege van Lelystad wenst geen
gemeenschappelijke regeling met de ziekenhuizen te Kampen en
Emmeloord. Geeft de voorkeur aan een vorm van bestuur die
gebonden is aan de gemeente. Ik zie nog aankomen, dat Lelystad
athaakt!

16 augustus. Bij de rioleringswerkzaarnheden in de Oudestraat worden
tegenover het postkantoor interessante middeleeuwse fundamenten
gevonden. Het ziet er naar uit, dat dit de resten van een tot nu toe
onbekende stadsmuur zijn. Een goede begeleiding van deze op
gravingen is verzekerd. Alle vondsten gaan naar het Gem. archief.
Eindelijk komt er toch schot in: B. enW. zijnhet er over eens dat onze
nieuwe Openbare bibliotheek op het Muntplein gebouwd moet
worden.
Jan Koopmans is overleden! Van origine onderwijzer, maar vooral
door zijn artistieke talenten bekend geworden. Zanger, acteur,
cabaretier en voor de oorlog de ziel van "De Ghesellen van den
Spele" .

20 augustus. In Wilsum weten ze ookwat huwelijkstrouwis. Daar viert
het echtpaar W. Stoffer-Esselink zijn 60-jarige bruiloft.

21 augustus. Onze Christelijke Sociale Academie begint aan haar
eerste volledige cursus. Heeft nu al 441 studenten!
Mogelijk komt er een tennishal in de groengordel rondom het
sportpark "De Maten".
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Op het parcours Kennedylaan wordt de Dolfsma-ronde voor ama
teurs verreden. Gewonnen door de wielrenner R. Snoeyink uit
Denekamp.

25 augustus. In de Oudestraat worden steeds meer fundamenten uit de
Middeleeuwen gevonden. Zij kunnen van grote betekenis zijn voor
onze stedelijke geschiedenis.
De Kamper eerstejaarsstudenten van de Sociale academie gaan in
optocht door de stad om de aandacht te vestigen op hun huisvestings
problemen. Run motto: Kampen stad zonder heim. Een geestige
variatie op John Kummers uitspraak: Kampen een stad zonder
heimwee!
Ret Comite "Verontruste burgers Kampen" heeft een vruchtbaar
gesprek met het Dagelijks Bestuur van de Ziekenhuizen Noordwest
Overijssel. Dit bestuur deed o.m. de toezegging de Kamper bevolking
in de toekomst beter op de hoogte te houden van de gang van zaken in
onze Engelenbergstichting.

28 augustus. Voor de Ruishoudbeurs te II sselmuiden is minder belang
stelling dan in voorgaande jaren. Ret bestuur van de Oranje
vereniging ziet, in tegenstelling met burgemeester Van Voorden, de
toekomst van deze beurs dan ook wat somber in. Zwolle en Kampen
geduchte concurrenten!
Ret overgrote deel der omwonenden is verre van enthousiast over het
conceptplan "Omgeving Flevoweg". Twistpunten: de vorm waarin
woningbouw zal plaatsvinden, het ontbreken van speelgelegenheid
voor kinderen en het plan eventueel aan de Flevoweg een parkeerdek
te bouwen.

30 augustus. De kogel is (eindelijk) door de kerk! N a langdurige en vaak
verhitte discussies, besluit de Kamper Raad, dat de Oudestraat vanaf
de Bovenkerk tot stadhuis en het dee I tussen de Gasthuisstraat en de
Van Reutszkazerne gelegen, "promenade" zal worden. Er zullen ook
geen fietsen of bromfietsen mogen rijden.
Plantage en Botermarkt blijven open voor het verkeer en het zo vaak
besproken terre in achter de Hema wordt als tweede keus bestemd
voor de uitbreiding van Myosotis, indien de uitbreiding op de plaats
van garage Van Winsum niet mocht lukken (tot verdriet van de
ondernemers ).
In IJsselmuiden neemt de Groeps-adjudant van de Rijkspolitie,
S.J. Braaksma, afscheid. En Uw kroniekschrijver vindt het nu ook
weI welletjes, zo'n kroniek is altijd een hele klus!
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