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september. Waar moet ons nieuwe museum en museumdepot
komen? Een P.v.d.A.-nota vindt de omgevingvan de Bovenkerk
voor het museum het geschikst en wil het depot in het oude
Pesthuis. De nota ziet tevens toekomst voor Kampen als
belangrijke toeristenstad maar men maakt zich zorgen over het
trage industrialisatieproces in onze stad.

4 september. Een succes voor de natuurbeschermers! De
Usselcentralezal deminister van Economische Zaken verzoeken
de 110Kv verbinding Zwolle (Frankenhuis)-Kampen gedeelte
lijk ondergronds aan te leggen. WeI heel wat duurder dan een
bovengronds net.
In de Gehoorzaal neemt Prof. Dr L. Doekes afscheid als hoog
leraar Theologische Hogeschool Broederweg. Toonde zich
gedurende zijn ambtsperiode van meer dan 25 jaar steeds een
trouwe aanhanger van de Dordtse leerstellingen.
De betekenis van de opgegraven fundamenten in de Oudestraat
bij het postkantoor blijft duister. Resten van eenvoormalige, tot
nu toe onbekende stadsmuur, Of een waterkering voor het
destijds nog buiten de muren van Kampen gelegen Heilige
Geestgasthuis? Voer voor archaeologen!

5 september. Het jaarlijkse terugkerend fenomeen! Ruim 11.000
broeders en zusters bezoeken de Theologische Hogeschooldag
(Broederweg) en herdenken ditmaal tevens de "vrijmaking" van
35 jaar geleden.

8 september. Te Holten wordt onze oud-stadgenoot, de heer W.
Kluvers begraven. De overledene was eens Hoofd van de
afdeling Financien te Kampen en vele jaren president
kerkvoogd van de Nederl. Hervormde gemeente in onze stad.

10 september. De Commissaris der Koningin van Overijssel be
zoekt Usselmuiden. Natuurlijk kwam ook de plaats van de
nieuwe brug bij Kampen toen ter sprake!

11 september. Vele ontsierende antennes kunnen nu verdwijnen:
het centrale antennesysteem is voltooid.
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12 september. Lief en leed een halve eeuw met elkaar gedeeld: het
echtpaar Palland-Schoonhoven 50 jaar getrouwd.

14 september. De journalisten Theun Bleeker en Hendrik de
Koning bieden burgemeester Kleemans het eerste exemplaar van
hun boekje "Een klap van de Steur" aan. En dat was een rake
klap.
Prof. Dr A. J. Jelsma aanvaardt het ambt van Hoogleraar in de
Kerkgeschiedenis aan de Theologische Hogeschool (Oude
straat). Gaf meteen blijk ook in de Kamper middeleeuwse
kerkgeschiedenis goed thuis te zijn. Stak een boeiend verhaal af
over de H. Birgitta van Zweden naar aanleiding van een door
hem geraadpleegd 15e eeuws manuscript, aanwezig in ons gem.
archief. .

18 september. De a.s. "Stedenwedstrijd", uitgeschreven door de
N.C.R.V., tussen Kampen en St. Oedenrode werpt haar
schaduw vooruit. B. en W. van Kampen gaan eens poolshoogte
nemen in dat Brabantse dorp.

19 september. Te Kampen overlijdt de heer J. T. Bakker, eigenaar
van de bekende kunstzaak "De Vries onder de Toren". Een zeer
sociaalvoelend mens is hiermee heengegaan; hij vervulde tal van
bestuursfunkties, zowel op zakelijk als op kerkelijk en sociaal
terrein. Ook zijn Rotaryvrienden zullen hem zeer missen.

20 september, De Chr. Jeugdbond voor Natuurstudio en Natuur
bescherming "De Baardmees" protesteert tegen de beslissing van
Gedeputeerde Staten van Overijssel de tweede brug over de
IJssel bij Cramer te bouwen. Deze kroniek zal bol staan van
gekrakeel over deze nieuwe brug. Het is al weer lang geleden, dat
heel Kampen zich afvroeg: waar blijft nu die nieuwe brug, ons in
1956 door minister Algera al beloofd?

27 september. Jammer voor ons ziekenhuis. De vrouwenarts Dr S.
Visser neemt afscheid van zijn patienten wegens vertrek naar
Den Helder.

28 september. Een aantal bijdragen van Jan Keuters "Ej 't ook
'eurd" nu ook bij Kok in boekvorm verschenen.
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2 oktober. B. en W. van Kampen willen ons museumdepot onder
brengen in het voormalige Pesthuis.

3 oktober. Herverdeling van de wethoudersportefeuilles. Mevr.
H. T. Bijlsma-Lankamp vindt haar taak te zwaar. Loffelijke
zelfkennis.

4 oktober. Onze verzameling geschilderde portretten van burge
meester en secretarissen in het stadhuis zal verrijkt worden met
een afbeelding van oud-burgemeester S. van Tuinen. De Raad
voteert voor dit doel f 7000. De opdracht is gegeven aan de
schilderes Koosje van Keulen te Workum. Frysland boppe!
De schoorsteen van de voormalige melkfabriek "De Delta" ge
sloopt.

5 oktober. Men begint met opknappen van de voormalige syna
goge aan de IJsselkade.

8 oktober. Gigantisch feest bij de uitgeverij J. H. Kok BYter ge
legenheid van de officiele opening van het bedrijfspand op het
industrieterrein. Directeur Mr W. E. Steunenberg ontving
omstreeks 1100gasten, waaronder tal van "hoogwaardigheids
bekleders". Natuurlijk tal van toespraken. Een bedrijf, groot
geworden door de belangstelling in ons land voor de
Gereformeerde Theologie en de Christelijke literatuur. Gesticht
door de heer J. H. Kok. (Zie J. Ridderbos: Jan Hendrikus Kok
1871-1940,in de Kamper Almanak 1951-'52).
Aanvang tweedaags congres van nierspecialisten, afkomstig uit
de gehele wereld in onze stad. Georganiseerd door Organon
technica te Oss. En natuurlijk was ook onze oud-stadgenoot Dr
Kolff daarbij!

9 oktober. De Heer A. Selles spreekt voor de Vrienden van het
Kamper Gem. museum over de opgravingen in de Oudestraat.

10 oktober. De eerste paal voor de nieuwe Dirk van Dijkschool
gaat in de grond.

12 oktober. Zowaar een politieke partij minder in Kampen. De
krant vermeldt de opheffingvan "Gemeentebelangen" (raadslid
H. Bastiaan). Maar D'66 smeedt plannen om haar plaats in te
nemen.
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Inaugurele rede van Prof. Dr E. Noort als opvolger van Prof.
Dr J. L. Koole als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool
Broederweg. Onderwerp: Bijbels-archaeologische hermeneutiek
en oud-testamentische exegese". 0, dat vakjargon! Hermeneu
tiek = de theorie der exegese, exegese= uitlegkunde (van de
b.ijbelin het bijzonder).

13 oktober. Heropening van het F.N.V.-gebouw "De Hagen".

16 oktober. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert!
Dirigent Henk van Loo 25jaar dirigent van de Zalker muziek
vereniging "Excelsior".

18 oktober. B. enW. van Kampen (lees: Ir. Busser)denken er over
weer een trapje voor ons Oude Raadhuis te laten bouwen. Het
voorm. ijzeren trapje werd in de tweede helft van de 1geeeuw
afgebroken wegens "het drukke verkeer" in de Oudestraat. De
prachtige monumentale trap, gebouwd na de brand van 1543,
werd helaas al veeIeerder afgebroken. En die komt nooit weer
terug!
Enthousiaste ontvangst van Koningin Juliana die in het voorjaar
als regerend vorstin zal aftreden. Onze "first lady", mevr.
Kleemans-Roose assisteerde haar man voortreffelijk bij deze
feestelijke, maar toch wat weemoedigstemmende ontvangst.
Cadeautjes voor onze koningin, CalvinistischKampen waardig:
drie dikke boekwerken, geschreven door de professoren H.
Ridderbos (syn.) en L. Schilder (vrijg.).Taktvol dus uitgekozen!
Dank voor alles, wat U voor ons land deed, lieve Koningin!

21 oktober. Twee wereldoorlogen hebben zij zeer bewust meege
maakt! Gerrigjen Eilander-Vos is 101 jaar geworden en het
echtpaar Wagteveld-Pronk vierde die dag in Huize Margaretha
zijn 60-jarige bruiloft!
Maar missen moeten wij mevr. M. de Groot-de Lange, de
leidster van de bekende klederdrachtengroep "Wij van het
Kampereiland". Dank zij haar, zijn tal van oude klederdrachten
voor het nageslacht bewaard gebleven.
Te Kampen overleed zeer plotseling de heer F. Rietberg, eens
eigenaar van de bekende antiekzaak op de Burgwal. Een grote
vriend van het Frans Walkate Archief, die daar dan ook zeer
gemist wordt.

330



25 oktober. Het grote spektakel rondom het stedenspel, georgani
seerd door de N.C.R.V., begint. Op het torentje van ons Oude
Raadhuis wordt een straalzender geplaatst. Door middel van dit
medium gaat het Kamper intellect (2 Hogescholen!) de dorpe
lingen van St. Oedenrode bestrijden, Dat winnen we natuurlijk!
Burenruzie! De gemeente I1sselmuiden is boos op ons vanwege
een brief die B. en W. van Kampen heeft geschreven aan
Gedeputeerde Staten van Overijssel. Daaruit zou kunnen
blijken, dat ons College de voorkeur geeft aan de realisering
van Rijksweg 32. Maar we haasten ons te schrijven, dat dit op
een misverstand berust, we houden vast aan een snelle realise ring
van Rijksweg 50.

26 oktober. Ach, ach: ondanks een overvloed van hoog-zeer-en
geleerden heren, verliezen we op intellectueel gebied het
Stedenspel tegen St. Oedenrode. Maar onze krachtpatsers
blijven in de running! Wie had dat ooit gedacht!

27 oktober. Niet overdrijven, dames en heren! De vereniging voor
Natuurbescherming en Natuurstudie wil, dat de Berk-Beccon
fabrieken binnen 4 weken gesloten worden. Zij zouden niet aan
alle voorwaarden voldoen, neergelegd in de vergunningen. Ja, ja
en dan zeker honderden werkelozen meer in Kampen! Kom nou!

29 Llsselmuiden blijft boos op Kampen. Felle rede van burgemees
ter Van Voorden, waarin hij onze gemeente gebrek aan ethiek
verwijt. Twistpunten: Rijksweg 50 en de verde ling van winst
gasbedrijf. Wat het laatste betreft, Kampen wil I1sselmuiden
daarin wellaten delen maar onze buurman moet dan ook geld ter
beschikking stellen voor de subsidiering van de Stadsgehoor
zaal, de Muziekschool en het onderhoud van de bestaande
IJsselbrug. En dat zou betekenen dat, na aftrek van gaswinst,
Kampen tiogf 220.000 te vorderen zou hebben van de gemeente
IJsselmuiden. "Kamper rekenkunde"!
Maar ondanks deze burenruzie vermelden we toch, dat in 11ssel
muiden de adjudant E. Leurink als groepschef van de I1ssel
muidense politie wordt gelnstalleerd.

30 oktober. De heerG. Bos(P.v.d.A.) neemtafscheid vande Raad.
Krasse taal van de heer A. Hengeveld (C.D.A.) tegen de heer
H. Krans (V.V.D.). Laatstgenoemde wees er op, dat hij steeds
tegen de portefeuilleverdeling na de verkiezingen had
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geprotesteerd. De heer Hengeveld vindt dat een partij die maar
een zetel in de Raad heeft, niet zo'n grote mond mag hebben.
Niet elegant en ondemocratisch.

31 oktober. De heer A. v. d. Kamp neemt afscheid van de gemeen
te-politie (34 dienstjaren!)

november. Weer een storend bedrijf weg uit de Oudestraat! Ga
rage Van der N oort verhuist naar het industrieterrein.

6 november. De IJsclub T.O.G. be staat 90 jaar.

7 november. Het begin is er: de beneden-Oudestraat is promenade
geworden en dus in principe aIleen voor voetgangers bestemd.
Drie dagen feest en natuurlijk "Opening door de burgemeester"
die o.m. betoogt dat het aan de IJ sseloever "schier" wonen is. En
de Kamper ondernemers trekken hun bezwaarschrift tegen het
inrichten van de boven-Oudestraat als promenade in.

10 november. Het G.P.V. komt met een eigen museumnota. Daar
in wordt o.m. gepleit voor het Gotische Huis als toekomstig
museum, dat dan hoofdzakelijk aan onze Hanzetijd gewijd zou
moeten zijn. Mijn voorkeur zou ook uitgaan naar het Gotische
Huis, maar een Hanzemuseum zie ik niet zitten. Kampen heeft
vrijwel geen museale objecten die aan de Hanzetijd herinneren
en andere musea zuIlen die stellig niet voor dit doel willen
afstaan.

De Kamper Oranjevereniging bestaat 90 jaar!

13 november. De gemeentelijke subsidie aan de theatergroep "Lijn
negen" in 't geding! Vooral bezwaren van de zijde van de S.G.P.
Vindt de groep weI erg rnaatschappijkritisch.
En nu weer de tweede IJsselbrug. De Raad van State (afd.
Rechtspraak) verwerpt het bezwaarschrift, ingediend door "De
Baardmees" en een .aantal IJsselmuidenaren tegen het besluit
van Gedep. Staten, waarbij toestemming werd gegeven voor de
bouw van een nieuwe IJsselbrug bij Cramer. We zijn dus weer
een stap verder.
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15 november. B. en W. van Kampen willen het gemeentepersoneel
dat aan een "alternatieve samenlevingsvorm" de voorkeur geeft
(lees: ongehuwd samenwoont), dezelfde rechten geven als zij die
wettelijk zijn gehuwd. Wethouder Kruidhof (Ger. Kiezers) heeft
het er maar moeilijk mee en sommige leden van het C.D.A.
fronsen ook het voorhoofd!

21 november. Het Nieuw Kamper Dagblad bespreekt de zo juist
uitgekomen Kamper Almanak. Spreekt van een "onverwoest
bare uitgave". Oat zij dat tot in lengte van dagen moge blijven!

23 november. De foto-technische fabriek "Cambo NV" wankelt.
Ontslag voor 27 van de 55 werknemers. Gaat dit mooie bedrijf,
gesticht door de heer Bok sr, helemaal ten onder?

28 november. Het gekrakeel over onze tweede IJsselbrug bij Cra
mer houdt niet op. Een aantal inwoners van IJ sselmuiden vraagt
zijn gemeentebestuur om nieuw overleg over deze kwestie .

.december. De jeugdcriminaliteit neemt in Kampen toe. De
politie rolt een aantal jeugdbenden op. Hoofdzakelijk kinderen
van 13-17 jaar!
Huub Strengers gaat ons als redacteur van het Nieuw Kamper
Dagblad verlaten. Per I maart 1980benoemd tot ambtenaar bij
de Provo Overijss. Voorlichtingsdienst. Gelukgewenst!
Voor de eerste maal wordt St. Nicolaas ook feestelijk te IJssel
muiden ingehaald. Sinds de Hervorming had men het daar niet
zo op Roomse heiligen begrepen. Maar nu ismen toch voor deze
kindervriend gezwicht!
Willem Hendrik Zwart 25jaar organist van de Bovenkerk. Zegt
van zich zelf: ik ben geen man om te smeulen, ik moet brand en!
En dat komt zeker in zijn orgelspel tot uiting!

6 december. Prof. dr. K. Runia draagt het rectoraat Theologische
Hogeschool Oudestraat over aan Prof. Dr J. C. de Moor. Tevens
viering van de 125ste dies natalis (geboortedag) van deze school.
Ter ere daarvan wordt Ds H. H. Grosheide het ere-doctoraat van
de Johannes Calvijnstichting aangeboden.
Natuurlijk werd deze geboortedag ook herdacht bij de Theolo
gische Hogeschool Broederweg. Daar droeg Prof. J. Kamphuis
het rectoraat aan Prof. Ds J. van Bruggen over.
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8 december. De "Vrienden van het Kamper gem. museum"
schrijven een kritische brief aan B. en W. Pleiten voor een goed
beschermd depot daar in de loop der tijden tal van voorwerpen
van grote historische waarde spoorloos zijn verdwenen.

10 december. Nasleep problemen rondom de P.v.d.A.-Ieden R.
Bouwhuis en J. Bijlsma. Beiden mogen tijdelijk geen functie in
de afdeling bekleden.
En de gemeenteraad van I1sselmuiden buigt zich weer eens over
het brugprobleem.

13 december. Het gemeentelijke apparaat krijgt er een nieuwe
afdeling bij, genaamd C.E. V. (Coordinatie, EconomischeZaken
en Voorlichting). In de toekomst geen officiele kabinetchef
meer.

15 december. De discussie over onze tweede I1sselbrug gaat nog
door. Nu is er een actiegroep "Versnelde aanleg Rijksweg 50 met
inlevering van de tweede brug bij Cramer", Burgemeester
Kleemans voelt er niets voor deze actiegroep te steunen.
Opening van het herbouwde postduivengebouw "De Postduif'
in het "Groene Hart" (dat steeds minder groen dreigt te wor
den!).

17 december. Ons zwembad "De Steur" begroet zijn 21j2millioenste
bezoeker.

19 december. De koopavond wordt weer van de Donderdag- naar
de Vrijdagavond verplaatst.

20 december. Een meevallertje voor de gemeente! Het Rijk betaalt
de stad f 2.395.000 als nabetaling voor de bouw van ons nu al
weer vier jaar oude politiebureau. Enfin, beter laat dan nooit. En
nu maar de buit verdelen! In ieder geval geen verhoging van de
onroerendgoed belasting, zoals de P.v.d.A. graag wilde.
Weer nader tot het doel: de minister van Waterstaat kiest voor
een tweede 11sselburg ten zuiden van Kampen.
De zo sympathieke concierge H. v. d. Belt neemt afscheid van de
Hanzeschool.
Met zijn volledige instemming, wordt onze gemeente-archivaris
ontheven van zijn functie van directeur van het Gemeentelijk
museum.
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25 december. De traditionele Kerst-Inn is weer bijzonder geslaagd.
Tal van gebeurtenissen voor jong en oud in de Stadsgehoorzaal,
Ojeka en 't Speelwerk.

28 december. De Algem. Chr. Jeugdbond voor Natuurstudie
congresseert in Kampen. Vraagt speciaal de aandacht voor
kringloopmogelijkheden en alternatieve energiebronnen. Ver
scheidene deelnemers en deelneemsters waren tevens te
herkennen aan hun wat alternatieve kleedij.

29 december. Oudejaarsbijdrage van burgemeester Kleemans in de
Kamper kranten. Teneur: we moeten blijven geloven in goedheid
en menselijkheid al nemen helaas apathie en polarisatie toe. Dit
geldt ook voor Kampen. Hij ziet gelukkig weI vele lichtpunten
voor onze stad.

30 december. De heer Willem Evink in Huize Myosotis 102 jaar!
Speelt zelfs nog orgel!

31 .december. Na een bestaan van ruim 130 jaar, sluit de slijterij
"Van Dam" in de Oudestraat definitief haar deur. De unieke
inrichting van de zaak, zoals zware houten fusten en originele
flessen, blijft voor de stad behouden want ze staat gelukkig op
de Monumentenlijst.

1980

januari. Het beruchte vandalisme tijdens de Oudejaarsavond en
-nacht viel dit jaar in Kampen gelukkig mee, maar nu was in
I1sselmuiden de beer los! Daar werden grote vernielingen
aangericht; telefooncellen, geparkeerde auto's moesten er aan
geloven en zelfsde deuren van het Groene Kruisgebouwwerden
gemolesteerd. Zinloze vernielzucht!
Met ingang van 1 februari voIgt Anton van Gernert, Dick de
Kok als cultureel-ambtenaar op. De heer De Kok gaat terug
naar het onderwijs.
"De Baardmees" blijft fulmineren tegen de 2de 11sselbrug bij
Cramer. Volhoudenmaar!
Het gemeentebestuur recipieert in de Stadsgehoorzaal. Vanwege
"Bestek 1981" sober gehouden. De Overheid moet het goede
voorbeeld geven en dat werd ook tijd!
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9 januari. Verschenen "Informatie ook voor U", een sociaal
cultureel vierjarenplan van de gemeente Kampen voor de jaren
1981-1985. Veel aandacht voor de sport! Gelet op de slechte staat
van's lands financien, is de haalbaarheid natuurlijk
twijfelachtig.
In het vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal start een "politiek
cafe". WeI belangstelling uit de burgerij, maar de meeste
raadsleden lieten het afweten.

10 januari. In de Raad van State wordt het bezwaarschrift van een
aantal tegenstanders van de tweede brug bij Cramer behandeld.
Vooral de Zwolse advocaat Mr S. Willinge Gratama trok fel van
leer tegen de gemeente Kampen. Verweet ons stadsbestuur
"verwerpelijke planologie zonder afwegingen".

11 januari. De dijkgraaf H. van der Wal neemt afscheid van het
waters chap "11sseldelta"
Directeur D. van Sliedrecht verdedigt hartstochtelijk het be
staansrecht van de Christelijke Kunstacademie. Hier o.m. geen
gelanterfanter maar vakmanschap voorop, in tegenstelling met
andere "neutrale" academies. Slechte ervaringen van de heer van
Sliedrecht aan een neutraler academies, kunnen m.i. nooit een
maatstaf zijn om alle neutrale academies te verketteren.

15 januari. Veroudering van het personeelsbestand leidt tot een
hoog ziekteverzuim bij de Nutsbedrijven.

17 januari. Zo, ook oud- burgemeester van Tuinen heeft zijn (stellig
eervoIle) plaats gekregen in de galerij van burgemeesterportret
ten in ons stadhuis. Zijn conterfeitsel werd vervaardigd door de
schilderes Koosje van Keulen, woonachtig te Workum. En onze
voormalige burgervader kon het niet laten bij de onthulling van
dit schilderstuk nog eens een van zijn karakteristieke "Lord
mayorshows" op te voeren.

18 januari. Even buurten in de omtrek. In Genemuiden is naast de
Openbare Leesbibliotheek ook een op Christelijke grondslag
gebaseerde leesbibliotheek opgericht, genaamd "Een handvol
koren". En daar dus geen kaf onder het koren, als boeken van
Hermans, Wolkers, Mulisch, van het Reve en ga zo maar door.
De tegelkenner J. Pluis houdt een boeiende lezing voor de Mu
seumvrienden over "Kinderspelen op tegels".
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21 januari. Burgemeester Kleemans heit de eerste paal in de grond
voor de bouw van een complex van 150 woningwetwoningen en
25 premie-koopwoningen in de wijk Cellesbroek-Middenweg
wetering. En dat, ondanks de ongunst der tijden in de bouw!

24 januari. Het jeugdcentrum "Ojeka" in opspraak. De door deze
instelling veroorzaakte geluidsoverlast wordt voor de om
wonenden ondragelijk! Het raadslid H. Krans zegt: sluiten!
Burgerneester Kleemans is wat milder en spreekt van "een
negatief nevenverschijnsel van een in wezen toch weI positief
gebeuren". Elders onderbrengen of nieuwbouw? Hoe dan ook,
zo is de toestand daar onhoudbaar.

26 januari. De "Vi-delvers" zorgen weer voor een uitbundige vie
ring van het carnaval in Kampen.

28 januari. Geruchten rondom Schokbeton Kampen. Gaat de in
moeilijkheden verkerende OGEM dit bedrijfsluiten? Het F.N.V.
ziet de zaak somber in.

29 januari. De Raad begint met de traditionele bespreking van de
. jaarlijkse begroting. Vnaniem is men het er wel over eens, dat de
nieuwe aanpak geen succes is nu de beschouwingen reeds een
week van tevoren moesten worden ingeleverd en het antwoord
van B; en W. daarop vaak enkele dagen v66r de openbare
behandeling reeds bekend bleek te zijn. Het debat ontaardde
daardoor in vaak stom vervelende "voorleesoefeningen", die
oud nieuws brachten. Het volgende jaar in ieder geval z6 niet
meer, beloven B. en W.

30 januari. AIle Kamper schoolhoofden beloven in 't vervolg geen
agressieve methoden te gebruiken om nieuwe leerlingen te
werven. Een loffelijk besluit!
Het bestuur van de "Bejaardensocieteit voor aIle gezindten" is
boos op het Collegevan B.enW.Onzebejaarden moeten deVan
Heutzkazerne ontruimen, maar kregen nog steeds geen
equivalent onderdak aangeboden. Zij dreigen dus het slachtoffer
te worden van de komst van onze steeds talrijker wordende
Christelijke academies.
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31 januari. De krant vestigt terecht de aandacht op de grote ver
diensten van de heer K. Schilder die, als amateur-historicus en
genealoog, een uittreksel en register maakte van het
"Collectorium" (stukken uit de jaren 1300-1435), aanwezig in
ons gemeentelijk archief (Nr 7). Verzorgde zelfs een eigen
uitgave! Zijn serie bijdragen in de Kamper almanak "Kamper
schepen- en schoutenzegels" trekken ook buiten Kampen zeer de
aandacht!
Het cornite van "De Hanze" (samenwerkende Watersportver
enigingen) verwijt het gemeentebestuur te weinig actiefte zijn op
het gebied van de watersport.
Om Horeca "wildgroei" te voorkomen, zal in de toekomst de
binnenstad onder de droogleggingverordening vallen. Door de
komst van een (verheugend) aantal studenten, verrijzen de
eetgelegenheden en bars als paddestoelen uit de grond!
Tweede begrotingsronde. We gaan er niet op in. De debatten
blijven oninteressant en ten slotte wordt de begroting natuurlijk
toch aangenomen.
De Raad besluit tot afbraak van de voormalige Muntschool.
N og steeds niet zeker of daar dan de nieuwe Openbare Leeszaal
wordt gebouwd.
Een paar personalia. Drs. G. D. Cloete promoveert aan de Theo
logische Hogeschool, Oudestraat, de heer A. Renes neemt
afscheid als voorzitter van de Kamper Oranjevereniging en de
heer H. Withaar is 60 jaar werkzaam in het assurantiebedrijf.

4 februari. De heer S. Kuiper, eens bode stadhuis, nu ambtenaar
bij de afd. Bevolking, 40 jaar in dienst van de gemeente. Zorgde
als bode destijds voor menig stijlvolle ontvangst.

6 februari. Geslaagde Bejaardendag in de Stadsgehoorzaal. De
burgemeester steekt de Bond van Bejaarden een hart onder de
riem: nog even geduld enjullie huisvestigingsproblemen behoren
tot het verleden.

8 februari. Het Christelijk Cultureel Studiecentrum wil dat
Kampen ook nog een Christelijke school voor Journalistiek, een
Christelijke opleiding voor Tekenen, Handvaardigheid en
Textielvormen en een Christelijk Conservatorium krijgt.
L'appetit vient en mangeant!
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10 februari. Afscheid van Ds J. van Wier van de Nederl. Hervorm
de gemeente te Kampen. Vertrekt naar Rijssen. Waarschuwt de
Kamper gemeente nogmaals voor "de nieuwe theologie".

12 februari. De Ned. Lloyd 53 vaart de Kamper brug aan. Een der
heftorens werd ernstig beschadigd.

16 februari. De restaurateur Jan Nagtegaal ontdekt, dat het schil
derij "De aardappeleters in de Gast- en Proveniershuizen" (gem.
eigendom) een werk is van de Kamper schilder Hendrik Jan de
Cock (1860-1935). Ook het Walkate archief bezit een doek van
deze meester.

28 februari. Tijdens een werkbezoek van een drietal P.v.d.A
kamerleden aan Kampen blijkt dat, in verband met's lands
miserabele financiele positie, in de toekomst ook de stadsver
nieuwing op een laag pitje zal komen te staan. Slecht nieuws dus
ook voor Ir Busser.
De bewoners van de huizen rondom onze voormalige gasfabriek
voelen er niets voor dat Ojeka in dit gebouw wordt onderge
bracht. Hebben ook hun nachtrust te lief.

22 februari. Familiereiinie bij Wolter van der Kamp op het
Kampereiland. Honderd jaar lang pachters op erf 15 op de
Pijperstaart!
Zoals te verwachten was, blijken de aangeschreven Hanzesteden
geen belangstelling te hebben voor een specifiek Hanzemuseum
te Kampen.

27 februari. Dr J. van Rossum, em. predikant, neemt afscheid van
de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Kampen. Nam dit
ambt waar tijdens de ziekte van Ds Slaager.
Een zestal Kamper theologen acht de tegenwoordige vorm van
de dodenherdenking op 4 mei de oorzaak van de geringe
belangstelling voor deze plechtigheid. Vooral de jeugd laat
verstek gaan. Wil naar andere wegen zoeken!

28 februari. "Een veel beproefde gemeente"! Leden van de Vrij
Presbyteriaans Hervormde gemeente te I1sselmuiden willen het
kerkje aan de Baan gelegen terugvorderen van de Gereformeerde
Gemeente(n in Nederland) aldaar. De kerkgangers van de
laatstgenoemde gemeente kregen een brief waarin o.m. stond:

339

-



"Wee de 'dieven' en degenen, die met hen meedoen". Een weinig
verheffend en wel zeer on-Christelijk gekrakeel!

maart. Het echtpaar Volckmar en Bea Kroes hebben grote
plannen met onze Buitenwacht, eens Buiten-societeit.

8 maart. Tegen het uitdrukkelijke verbod van burgemeester Klee
mans, toch live-optreden van een (luidruchtige) band in Ojeka.
En dat muisje zal voor de rechter nog een (klein) staartje hebben.

10 maart. De Commissaris der Koningin in Overijssel, Mr 1. L.M.
Niers brengt een werkbezoek aan Kampen. Begrijpelijke
belangstelling voor onze renovatieplannen, het industriebeleid
enz.
Aha, de minister houdt het been stijf en blijft bij zijn besluit dat
onze tweede brug bij Cramer wordt gebouwd.

12 maart. Het is bijna gedaan met de eens zo vermaarde Kamper
sigarenindustrie. Ook Smit en ten Hove is vrijwel ter ziele. De
gehele sigarenmakerij wordt overgebracht naar Veenendaal.
Eel".roemloos einde van wat eens eender belangrijkste bedrijven
op dit gebied in onze stad was.
Geen stadskantQor binnen afzienbare tijd wegens geldgebrek.
Het gemeentebestuur wil voorrang geven aan een nieuwe
sporthal, verplaatsing Nutsbedrijven en de huisvesting van de
Openbare Bibliotheek.

15 maart. Burgemeester Kleemans en het bestuur van de Stichting
Sociaal Werk Kampen wisselen boze brieven naar aanleiding
van de verboden life-uitzending van Ojeka op 8 maart.
Natuurlijk kiest de Stichting de partij van Ojeka!

21 maart. Drs E. Mauerhofer uit Strengelbach (Zwits.) promo
veert tot doctor in de theologie n.b. in de Kamper Raadszaal.
Wegens verbouwing van de Theologische Hogeschool (Oude
straat) was daar geen geschikte ruimte aanwezig.
Ook in Kampen worden steeds meer woningen gekraakt, 't
wordt een rage in Nederland. Maar dewoningnood, vooral voor
jongeren en studenten, is ook in onze stad groot.
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18 maart. Waar nu naar toe met onze rumoerige jongeren? Ook de
omwonenden en belanghebbenden (o.a. de watersportvereni
ging "De Bovenhaven") voelen er niets voor, dat Ojeka wordt
ondergebracht in de voormalige Manege aan de IJsseldijk.

21 maart. Groot feest voor de pachters op het Kampereiland in de
Stadsgehoorzaal. Er waren o.m. 15 pachters aanwezig wier
familie honderd jaar en langer daar een erf bemeierde. De
tijden zijn gelukkig voorbij, dat hun voorouders door de stad
financieel werden uitgemolken.
De oudercommissie van de Koningin Wilhelminaschool treedt
en bloc af. Tegen hun zin en zonder dat de vereniging er in werd
gekend, besloot het schoolbestuur toch de heer R. van Enk tot
hoofd van deze school aan te stellen.
Mevr. P. van Sermondt-Lensen wordt in Huize Myosotis hon-
derd jaar!

22 maart. Schokbeton-Kampen blijft behouden! In de toekomst
wellicht ruimte voor 25 nieuwe arbeidsplaatsen door de bouw
van een nieuwe productiehal.
Tijdens de opening van onze tweede Huishoudbeurs, haalt bur
gemeester Kleernans fel uit tegen de pessimist en en critici in onze
stad. Hij wijst er op, dat Kampen in de laatste jaren juist voor
millioenen heeft gemvesteerd.

27 maart. Het bestuur van onze Open bare Leeszaal zal er weI lang
zamerhand genoeg van krijgen! Nu overweegt het gemeentebe
stuur de Leeszaal onder te brengen in de voormalige panden van
de uitgeversmaatschappij Kok in de Oudestraat.
De Raad besluit tot de bouw van een nieuw onderkomen voor
Ojeka aan de Kennedylaan. Burgemeester Kleemans vraagt zich
vertwijfeld af, waar de daarvoor benodigde centen dan vandaan
moeten komen. Waarschijnlijk een onverijld besluit.
De Bejaardensocieteit rebels; piekert er niet over I mei de Van
Heutsz-kazerne te verla ten, nu er nog geen zicht is op een
equivalent onderkomen.

28 maart. Het wordt langzamerhand te dol! De Tweede Kamer van
onze Staten-Generaal dringt er bij de betrokken minister op aan
de bouw van een tweede IJsselbrug bij Cramer tijdelijk op te
schorten.
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29 maart. De krant heeft er de lucht van gekregen! G(ait) L. Berk
zal 1 november de heer Fehrmann als beheerder van het Frans
Walkate archief opvolgen.

31 maart. 12.500 bezoekers voor onze Huishoudbeurs. Duizend
minder dan het vorige jaar.

april. De watersportverenigingen willen actie voeren, nu de
Raad het beheer over het Keteleiland heeft overgedragenaan de
vereniging voor natuurstudie "I1sseldelta". Zij vrezendat nu dit
gehele gebied taboe voor hen wordt.

2 april. Ook het bekladden van huizen en gebouwen met leuzen
en schuttingwoorden wordt een rage in onze stad. Zelfs het
Gemeentehuis en de Bovenkerk werden niet ontzien. Misselijk
gedoe!

2 april. Ret NieuwKamper Dagblad publiceert, alseerstevan een
hele reeks, een aantal artikelen van de hand van onze gemeente
archivaris drs D. van der VIis over de burgemeesters wier
portretten in ons stadhuis hangen. (zieook de kranten van 4, 9en
11april).

3 april. De eerste klokken van ons gerestaureerdecarillon hangen
weer in de Nieuwe Toren!

5 april. En naar aanleiding van de restauratie van deze toren zelf,
publiceert mej. E. G. van Vliet een interessant artikel in het
Nieuw Kamper Dagblad over de bouw van dit 17e eeuwse
bouwwerk.

9 april. Henk van Ulsenkwam zijn belofte na. Op magistrale wij
ze vertolkte hij het boek "Prediker" in onze Buitenkerk. Gratis
toegang voor iedereen. Jammer, dat de acoustiek veel te wensen
overliet.

12 april. Nu is onze burgemeester wat minder optimistisch over de
toekomst en betoogt dat wij, vooral op sociaal-economisch
gebied, onze investeringen zullen moeten beperken.
Ret was te voorzien: de oprichting van een afdeling Kampen
I1sselmuiden van D'66 is een feit geworden. Dat belooft in de

342



toekomst ook in Kampen een spannende verkiezingsstrijd, want
deze partij zit typisch "in de lift".
In het kader van het Stedenspel, georganiseerd door de
N.C.R. V., worden in de eindstrijd onze krachtpatsers door de
deelnemers van Texel officieel verslagen. Officieel, want video
beelden wijzen duidelijk uit dat deze eilandbewoners hebben
"gefoegeld". We laten het er niet bij zitten!

14 april. Viering van honderd jaar katholiek onderwijs te Kampen,
destijds vooral gestimuleerd door pastoor H. H. Nieuwenhuis.
Als herinnering aan dit jubileum werd een fraai plastiek aan de
Mgr. Zwijsenschool bevestigd.
Over onze "brug der zuchten", zoals burgemeester Van Voorden
van I1sselmuiden haar gekarakteriseerd heeft, weer geen prettig
nieuws. Het gemeentebestuur van I1sselmuiden overweegt een
nieuw gesprek met de minister over de bouw aan te vragen.

15 april. Ons museum "De Broederpoort" is weer open. Heeft nu
geheel zijn statisch karakter verloren. Exposeert o.m. een aantal
vergelijkende stadsgezichten uit voorafgaande eeuwen en een
fraaie collectie munten en penningen. Kampenaren, ontdek ook
uw eigen museum!

18 april. Het door de gemeente Kampen beschikbaar gestelde ont
wikkelingsgeld zal gebruikt worden voor een project in
Tanzania.

24 april. Ondanks protesten van luidruchtige studenten en
jongeren op de publieke tribune, neemt de Raad een anti
kraakwet aan. Maar de protesterenden werden niet verwijderd
en kregen zelfs een kopje koffie aangeboden! Een gebaar van de
Raad, dat hen hopenlijk tot nadenken zal stemmen over het
begrip beleefdheid.
Maar de woningnood in Kampen is inderdaad groot. Uit een
Rapport van de afd. Stadsontwikkeling zou kunnen blijken, dat
in onze stad 600 woningzoekenden, typische noodgevallen
zijn.

26 april. Ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan, bezoekt de afd.
Overijssel van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Ned.
Hervormde Kerk onze stad en worden natuurlijk officieel ten
stadhuize ontvangen.
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28 april. De N.C.R.V. haalt bakzeil. De wedstrijd Kampen-Texel
wordt ongeldig verklaard. En aangezien Texel weigert opnieuw
ten strijde te trekken, is Kampen overwinnaar! En dat werd
natuurlijk gevierd.

29 april. Ook Kampen vangt enige drupjes op van de traditionele
lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin.
De heer T. W. Toller krijgt de ere-medaille in goud, verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau, opgespeld; de heer H. van
Essen krijgt de zilveren medaille.

30 april. 's Avonds de traditionele lampionoptocht met ditmaal
als geliefd thema de a.s. troonwisseling. De volgende dag
o.m. een groot Stedenspel op de Nieuwe Markt. Wij zijn en blij
yen in Kampen goed koningsgezind!

4 mei. Bij het monument, een sobere herdenking van onze doden,
omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Een alternatieve
herdenking in de Stadsgehoorzaal trok weinig belangstelling.

5 mei. En op deze dag natuurlijk tal van feestelijkheden om onze
bevrijding te herdenken zoals "tobbedansen" in de Buitenhaven,
een bevrijdingsloop, alles opgeluisterd door muziek van corpsen
en koren.

7 mei. Burgemeester Kleemans heit de eerste paal in de grond
voor een project van 146 woningen, te bouwen in Cellesbroek.

8 mei. De restauratie van onze Schepenzaal is voltooid en kan
weer bezichtigd worden. Persoonlijk vind ik de verlichting van
de voornaamste monumenten daar nog niet ideaal.

9 mei. Onze dapperen, die de Stedenwedstrijd van de N.C.R.V.
wonnen, gehuldigd. .

10 mei. Volhouden maar! De heer G. Frank en de Kamperafdeling
van "De Baardmees" maken bezwaar tegen de ontsluiting van de
Venedijk, noodzakelijk geworden om de bouw van de tweede
brug bij Cramer te realiseren.
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II mei. In de Lutherse kerk wordt Ds E. van Donselaar als voor
ganger van de Vrijzinnig-Hervormden bevestigd.
De Maria-kleuterschool te I1sselmuiden neemt afscheid van
zuster Theresie (Congregatie van de Zusters van Liefde van
Tilburg). Het wordt steeds stiller in het kloostertje in de Buiten-
Nieuwstraat.
Ook I1sselmuiden heeft, ondanks verzet van de P.v.d.A., zijn
antikraakwet. Ook hier liever geen toestanden als in
Amsterdam.

12 mei. De kogel is doorde kerk! In de Stadsherberg ondertekenen
de Kamper afdelingen van het A.R.P., de K.V.P. en de C.H.U.
het fusieprotokol.

19 mei. Eindelijk krijgt oud-burgemeester van Tuinen dan toch
zijn afscheidscadeautje: een fraai boekje, getiteld "De tuin van
een stad". Het is de geschiedenis van ons I1sselfront,
samengesteld door onze gemeente-archivaris drs D. van der VIis
en drs J. W. H. J. M. Noldus.
In het Stadsziekenhuis overlijdt de bekende oud-sportman Wil
lem Knol, die o.m. jarenlang bestuurslid was van onze oudste
gymnastiekvereniging Thor.

22 mei. Het baanvak Zwolle-Kampen zal in de toekomst geheel
vernieuwd worden.

23 mei. De natuurwachter Klein Gansij in conflict met waterspor
ters. Een kwalijke zaak die ook door de "Hanze", het
overkoepelende lichaam van aIle watersportverenigingen, zeer
wordt betreurd.
De gemeente koopt een interessant schilderij aan. Het stelt het
interieur van de Bovenkerk omstreeks 1885 voor. Werk van de
Kamper schilder J. D. Belmer (1827-1909).

24 mei. De krant meldt, dat een aantal onderwijzers van de
Avercampschool vrijwillig Turks leren. Pedagogen om trots op
te zijn.

29 mei. Drie dagen feest voor de Hanzeschool, onze gem. school
voor Middelbaar en Lager beroepsonderwijs die 50 jaar bestaat.
Voortgekomen uit de gem. Nijverheidsschool voor meisjes.
Huidige directeur de heer I. F. Witteveen.
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ir. Busser, hoofd van de gemeentelijke monumentenzorg, krijgt
toch zijn zin. De raad besluit tot renovatie van drie panden aan
de Broederstraat, in de wandeling weI "de Puist" genaamd.
Panden, gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw, terwijl
aan weerskanten van deze panden de Broederstraat in vroeger
jaren al verbreed werd .....
P.P.R. en P.S.P., afdelingen Kampen, dienen bezwaarschrift in
bij de Raad van State tegen de bestemmingsplannen
Kennedylaan Noord en Zuid. Oat gaat weer tijd en dus ook geld
kosten.

2 juni. De avondvierdaagse start met ruim 3300 wandelaars.
Dries Busweiler, de laatste wegwerker op het traject Kamper
Zeedijk-Pieper, neemt als laatste "kantonnier" afscheid bij
Gemeentewerken.
werken.
Jan Nagtegaal toont trots de door hem gerestaureerde schilderij
en van H. J. de Cock "Aardappeleters in de Gast- en
Proveniershuizen" en een doek van Jhr. Graafland, waarop een
deel van ons mooie IJsselfront staat afgebeeld.

4 juni. Het gemeentebestuur biedt ingenieur H. J. Weil, directeur
van de nutsbedrijven, ter gelegenheid van het feit dat hij 40 jaar
in overheidsdienst is, een receptie aan in de Stadsherberg.
Electriciteit is altijd zijn hobby geweest!

5 juni. In haar jaarverslag 1979 oefent onze schoolarts, mevr.
M. Broere-van Roon, onder meer kritiek uit op de situatie,
waarin sommige schoolgebouwen zich bevinden. De toestand
van de toiletten in de Mr. Dr. v. d. Berghschool laat bijv. te
wensen over en de Mgr. Zwijsenschool lijdt aan in- en
uitwendige geluidsoverlast.

7 juni. Vijf personeelsleden van "Cambo" willen het bedrijfvoort
zetten.
Drs. G. W. Neven promoveert cum laude aan de Theologische
academie van de Johannes Calvijnstichting op een proefschrift,
gewijd aan de theoloog Dr. o. Noordmans (1871-1955).
Dus toch geen rook zonder vuur! De krant maakt melding van
een drastische reoganisatie bij Schokbeton. Maar de fabriek te
Kampen blijft bestaan!
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10 juni. Uit een enquete blijkt, dat er in onze stad behoefte is aan
een jongerencafe.
Met een boekje getiteld "Wie het kleine niet eert ... ", geschreven
door ir. Busser, blijkt dat er in de toekomst ook subsidie
verkregen kan worden voor historisch toch wel waardevolle
kleinigheden aan huizen.
Kritiek op het beleid van B&Winzakede invullingvan de "kop
pen" van de Buitenhaven, de terreinen van voorheen de
scheepswerf Schepman en de gemeentewerf. Het hele complex
moet 9 miljoen gulden opbrengen en kan eventueel aan een
projectontwikkelaar worden verkocht.

11 juni. Minister Beelaerts van Blokland bezoekt Kampen. Be
spreking bekende onderwerpen als huisvestingsproblemen en de
financiering van de stadsrenovatie. Zijne Excellentie (0 nee, die
titel is uit de mode) was natuurlijk zeer geinteresseerd!
Kampen en I1sselmuiden worden het eens over de reconstructie
van ons busstation.
In Wageningen overlijdt de heer A. P. Minderhoud, de laatste
landdrost van de N.O.P.
Uit het jaarverslag 1979van de Stichting Bejaardenwerk blijkt,
dat Kampen te weimg bejaardenwoningen heeft; ook
plaatsgebrek in de bejaardeninstellingen.

13 juni. Uit het Jaarverslag 1979van de Openbare Leeszaal- en
Bibliotheek blijkt, dat het College van B. en W. nu meer begrip
vertoont voor de problemen van deze zo nuttige instelling dan
vroeger wel eens het geval is geweest. Maar de plaats van het te
stichten nieuwe gebouw blijft onzeker. Eind 1979 had de
Leeszaal bijna 10.000 leden en in 1979 werden ruim 400.000
boeken uitgeleend.

18 juni. De krant meldt, dat met ingang van 1 augustus 1980drs
J. F. H. A. B. Waals, o.m. voorzitter van de Stichting
Samenlevings Opbouw), benoemd is tot burgemeester van
Nootdorp.
Hoewel schoorvoetend, besluit de TweedeKamer in te stemmen
met de wensvan de betrokken minister een tweede11sselbrugbij
Cramer te bouwen. Is dat nu de laatste hinderpaal geweest?
De heer H. C. Sasburg, de scheidende directeur van de Tech
nische School benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Een schoolleider "pur sang".
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20 juni. Midzomerfeest op het Meeuwenplein.
De krant meldt, dat kortgeleden een der grootste en modernste
rioolzuiveringsinstallaties op het Haatland in gebruik is gesteld.
In de Stadsgehoorzaal worden de eerste diploma's uitgereikt aan
afgestudeerden van de Chr. Sociale Academie. Wat gaat de tijd
toch snel!

23 juni. De heer H. van Ommen, adj. directeur van de Gemeente
lijke Sociale Dienst, krijgt de eremedaille in goud, verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau.
Ook in Kampen neemt het straatterreur steeds toe. Een landelijk
verschijnsel helaas!

24 juni. Een aantal eigenaars van perceeltjes grasland aan de oe
vers van het Ganzediep is boos op het gemeentebestuur van
Ilsselmuiden vanwege zijn negatieve houding ten opzichte van
de zogenaamde "wilde recreatie" aldaar. De eigenaars
betogen, dat zij daar juist het aanzien van de gemeente
bevorderen.

26 juni. Het College van B. en W. zwicht voor de kritiek uit de
Raad en trekt zijn voorstel de Flevo-werf te kopen, in. Deze
aankoop dreigt een te grote financiele strop voor het
gemeentelijke grondbedrijf te worden.

28 juni. De krant meldt het overlijden van onze stadgenoot en oud
schoolhoofd, de heer J. Klop.
De heer J. Meliesie,docent machineschrijvenaan de Juliana van
Stolbergschool, gaat met pensioen. Hoeveel Kampenaren heeft
hij wel niet het typen geleerd?
Nee, het botert niet tussen Kampen en Ilsselmuiden. De Raad
van de laatstgenoemde gemeente kraakt de Kamper nota over
Rijksweg 50.

2 julio Erg chauvinistisch vermelden wij ditrnaal de opening van
een tentoonstelling (er was dit jaar geen beginnen aan, in wezen
natuurlijk bijzonder verheugend!). Onze wethouder, mevr.
Bijlsma, opent in het Walkate-archief een interessante
tentoonstelling van religieuze volks- en kinderprenten. In de
vitrines zijn 150 spaarpotten uit alle delen van de wereld
uitgestald.
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En daarom moet natuurlijk ook melding worden gemaakt van
een schitterende tentoonstelling in de Koornmarktpoort gewijd
aan het oeuvre van Anton Piek. '

3 julio De eerste Kamper Ui(t)dag van dit jaar. De koe hangt weer
aan de trans van de Nieuwe Toren en een tweede (bronzen)
exemplaar doet aan de voet pogingen om er tegen op te klimmen.
Dit kunstwerk van de beeldhouwer Jits Bakker werd onthuld
door de wethouder mevr. Bijlsma, die op humoristische wijze de
voorgeschiedenis van deze tweede Kamper koe uit de doeken
deed. De meningen over het werk van Jits Bakker zijn zeer
verdeeld; sommigen prijzen het uitbundig, anderen vinden het
maar een raar gewrocht. Persoonlijk vind ik hetjammer dat een
koe (herinnering aan een Kamper Ui die immers de onnozelheid
van de Kampenaren in vroegere tijden moet illustreren) als een
soort symbool voor onze stad is uitgekozen. Ik had liever daar
een monument gezien, dat herinnert aan onze Hanzetijd, toen
gewiekste kooplieden Kampen tot grote bloei brachten.
Overigens was deze eerste Kamper Ui(t)dag weer zeer geslaagd.
Het Comite had voor tal van festiviteiten gezorgd die ook tal van
bezoekers van buiten lokten. Speciale vermelding: in Galerie 3
was een fraaie collectie werken van de vooroorlogse Groningse
schilderbent "De Ploeg" te bewonderen, waaronder vroeg werk
van onze stadgenoot Wobbe Alkema. 's Nachts helaas een
treffen tussen de politie en rumoerige Ojeka-bezoekers.

9 julio In de Vijverhof wordt het diamanten huwelijk van het echt
paar Jacob Habits en Wilhelmina Lohman gevierd.

10 julio Tweede Kamper Ui(t)dag. Kampen maakt kennis met kar
ting en honderden genoten van de show van het Peter Stuyvesant
Skiteam.
Het Genemuidense aannemersbedrijf Jan Beens en zn komt als
laagste inschrijver if 6.848.000) uit de bus voor de uitvoering van
grondwerken, nodig voor de aanleg van onze tweede Llsselbrug.

11 julio Rumoer over de mogelijkheid, dat in de toekomst kerncen
trales in de N.O.P. gebouwd zullen worden. Het actiecomite
"Stop kernenergie Kampen" vreest zelfs dat een van deze
centrales wel eens bij het Ketelmeer zou kunnen worden
geplaatst.
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16 juli. Een natte zomer! In Usselmuiden werd reeds sinds 20 juni
218 mm regen geregistreerd.

17 juli. Zwolle maakt zich op om een groots feest te vieren. Op 31
augustus 1230 verleende bisschop Willibrand van Utrecht het
dorp Suolle stadrecht. Tal van voormalige Hanzesteden,
waaronder natuurlijk ook Kampen, zijn uitgenodigd om aan dit
festijn deel te nemen. Bij voorbaat van harte gelukgewenst,
buurman Hanzestad, met dit imposante jubileum. Natuurlijk
zijn wij hier een Kampen wel een beetje jaloers. Ons stadrecht is
namelijk spoorloos, dus een dergelijk feest zullen wij hier nooit
kunnen vieren. Maar in de Middeleeuwen had Kampen in
officiele stukken altijd de voorrang boven Zwolle, dus misschien
zijn wij als stad weI ouder ... !

18 julio De krant vermeldt, dat de nog uit de 14e eeuw daterende
Nederl. Herv. kerk te Mastenbroekfraai is gerestaureerd. Werd
nog gesticht in de tijd van Jan van Arkel, de Utrechtse bisschop,
waaraan Kampen het bezit van het Kampereiland te danken
heeft.
Een unieke vangst. De sluiswachter bij de Gelderse sluis haalt
een geweldige meerval op, 110 em lang en ruim 24 pond zwaar!

24 julio Vierde Kamper Ui(t)dag. Vooral de grote belangstelling
voor stuntvliegen en parachutespringen. Op de Plantage
"Sterrenfestival '80". Maar ook het kunstzinnige element werd
niet vergeten. De Anton Pieck tentoonstelling kon die dag al op
haar 2000ste bezoeker bogen.
Feest in ons postkantoor! De hoofdbesteller Dries Huisman
verlaat tante Pos na 50 jaar trouwe dienst. Werd dan ook
beloond met de eremedaille in goud.

29 julio Ons museum verrijkt met twee fraai gerestaureerde doe
ken van de Kamper schilders H. J. de Cock enjhr. F. Graafland.
Restaurateur Jan Nagtegaal.
Kampen wordt steeds meer een "onderwijsstad". De kans is
groot, dat hier ook een Christelijke School voor Journalistiek
komt.
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31 juli. Vijfde en laatste Kamper Ui(t)dag. Op de Plantage o.m.
een "Artistenpale_t" en tot slot het traditionele vuurwerk op de
rechter Llsseloever. Helaas vonden een aantal jongeren het
noodzakelijk om's avonds relletjes uit te lokken.

augustus. De heer W. N. Klarenbeek zal de heer H. C. Sasburg
als directeur van de Technische school opvolgen.

7 augustus. Het museum "De Broederpoort" krijgt 15000
subsidie van de Provincie voor educatieve taken. Met dit geld zal
een "museumkoffer" ingericht worden, bestemd voor de
schooljeugd. Past geheel in het kader van een modern
museumbeleid.

8 augustus. Onze oud-stadgenoot Dr Ida G. M. Gerhardt krijgt
de P. C. Hooftprijs 1979.Deze dichteres was van 1940-'50als
docent aan het Gem. Lyceum Kampen (nu Almere College)
verbonden.
Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan, organiseert de
Kamper Wielerclub een "Wielerdriedaagse". Het werd een
geweldig spektakel!

II augustus. Burgemeester Kleemans blijft bij zijn mening, dat de
terreinen van Schepman en de Usselwerfnegenmillioen gulden
moeten opbrengen. De gemeente Kampen heeft de projectont
wikkelingsmaatschappij "Bemog" en het architectenbureau Van
de Berg te Usselmuiden al benaderd om bebouwingsplannen uit
te werken. De wijkraden van de Binnenstad en Brunnepe zijn
hierover erg boos en weigerden zelfs met de burgemeester
hierover te komen praten.
Krijgt Kampen een volwassen beroepstoneelgezelschap binnen
"haar muren"? De Kamper Theatergroep "Lijn Negen" krijgt
een eenmalige subsidie vesif 8000van de stad, mits ook het Rijk
(C.R.M.) en de provincie subsidieren. C.R.M. en de Culturele
Raad van Overijssel reageerden reeds positief, maar tijdens een
werkbezoek aan Kampen vreesde de Gedeputeerde H. G. J. van
Roekel, dat de Provincie "Lijn Negen" in de kou zallaten staan.

15 augustus. In Kampen hebben 314mannen en 224vrouwen geen
werk!
In het kader van het 750jaar stad zijn van Zwolle, zal Kampen
tijdens de grote Hanze-optocht op zaterdag 23 augustus o.m.
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vertegenwoordigd zijn met een enorme praalwagen. En de
Zwollenaren zullen hun vingers blauw kunnen tellen aan 20.000
uitgestrooide stuivers.
Jos Droste benoemd tot pastoraal medewerker van de R.K.
parochie Kampen. Pastoor Kuypers' taak was ook veel te zwaar!

18 augustus. Nee, ze geven het toch niet op! Het "Actie Comite
Rijksweg 50" wendt zich nogmaals tot de Staten-Generaal om de
leden van onze volksvertegenwoordiging alsnog te bewegen de
bouw van "de heilloze brug" bij Cramer tegen te houden.

19 augustus. De Hanzewijk, van meet af aan ons zorgenkind,
wordt nu echt goed bewoonbaar. Er zijn al honderd
woningen gerenoveerd. 't Kost wel veel geld. Totaal zal voor een
bedrag van ongeveer 13 millioen gulden in dit project
gemvesteerd moeten worden, op te brengen door het Rijk, de
woningbouwvereniging en door huurverhoging.

21 augustus. De "novieten" van de Christelijke Sociale Academie
stunten op de Plantage. Zij willen hiervan, onder het motto
"zonder terras, niet in je sas", zo'n gezellig Parijs pleintje maken,
afgcsloten voor het rijdende verkeer en omzoomd door cafe
terrasjes. Blokkeerden daarom tijdelijk het autoverkeer op onze
Plantage en belemmerden het parkeren, hetgeen hun door
sommige automobilisten niet in dank werd afgenomen. 't Geheel
eindigde wat triest in een miniatuur rel. Jammer, want hun

. filosofietje was in de grond van de zaak nog zo gek niet.
Een wel zeer milde Zwolse kantonrechter legde de Ojeka-mede
werkers, die bewust een verbod van de burgemeester overtraden,
slechts milde straffen op. De partijen moesten in Kampen maar
eens rustig samen over de zaak gaan praten. Nu, ik vind dat
burgemeester Kleemans als Hoofd van de Politie al soepel
genoeg ten opzichte van Ojeka is geweest.

22 augustus. Einde van een zeer geslaagde Avond-zwemvierdaagse
te I1sselmuiden.

23 augustus. De Hanzestad Zwolle herdenkt het feit, dat zij 750
jaar geleden stadrechten kreeg en dat moest natuurlijk uitbundig
worden gevierd! 's Morgens werden de vertegenwoordigers van
tal van oude Hanzesteden plechtig door het gemeentebestuur
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ontvangen en dezen konden, na vele eeuwen, de illusie van een
echte Hanzevergadering, besloten door een Hanzereces, nogeens
beleven. Natuurlijk ontbraken de Kamper vertegenwoordigers
(burgemeester Kleemans en wethouder mevr. Bijlsma) niet.
Tijdens de grote Hanze-optocht in de middag trok de Kamper
praalwagen, waarop onze I1sselsteur prijkte, vooral de
aandacht der Zwollenaren. Als plaagstootje daalden op het
publiek twintigduizend (namaak) stuivers neer om onze buren te
herinneren aan hun bijnaam "blauwvingers". Ook de
Kamperstand op de Hanzebeurs mocht er wezen, daar liet Tinus
Vinke o.m. zien, dat in Kam~~n, .eens befaamd om '~ze
industrie, nog steeds ambachtehJk sigaren worden gemaakt.
Maar niet alle omwonenden van onze provinciale hoofdstad
waren naar dit grandiose feest getrokken. In Kamperveen
organiseerde de Oranjevereniging ook een feestje, dat voor zo'n
kleine gemeenschap klonk als een klok en in onze stad zelf kon
men getuige zijn van eenjeugd-wielerronde, georganiseerd door
de jubilerende Kamper Wielerclub, terwijl geestelijk gehandi
capten een heerlijke dag in ons zwembad beleefden.

26 augustus. Wethouder Deuzeman bedient, waarschijnlijk voor
het eerst in zijn leven, een graafmachine om zo het startsein te
geven voor de aanleg van 6 broodnodige tennisbanen. De
belangstelling voor de tennissport is hier de laatste jaren zo groot
geworden, dat de K.l.L.T.C. na het inschrijven van het 700ste
lid, tijdelijk tot een ledenstop moest besluiten. Maar dat leed zal
nu wel gauw geleden zijn.

27 augustus. De heer A. A. van der Kamp, die tot 1november 1979
bij de Politie werkzaam was, krijgt de ere-medaille in goud,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, opgespeld.

28 augustus. De Raad besluit, dat gerenoveerde woningen, indien
zij niet direct onderhands verkocht kunnen worden, ook tijdelijk
verhuurd mogen worden. Ook aan studenten, al had een der
raadsleden bezwaren tegen het verhuren aan "vreernd" yolk!
Na 1 januari 1981 parkeerverbod voor vrachtauto's in onze
woonwijken.
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30 augustus. Ret Nieuw Kamper Dagblad publiceert een boeiend
interview met de heer W. C. Veenendaal, de stuwende kracht
achter al onze Christelijke academies. Daar hij principieel voor
Christelijk onderwijs kiest, beschouwt de heer Veenendaal deze
instellingen als aanvullingen en niet als vervanging van
bestaande academies. Ook betoogt hij, dat onze academies
Christelijk zijn in algemene zin van het woord, dus niet specifiek
Gereformeerd.
Maar, gelet op de samenstelling van het bestuur van de Stichting
Christelijk Cultureel Studiecentrum, zou men toch wel kunnen
spreken van "dochterondememingen" van de "N.V. Theolo
gische Hogeschool Synodaal" gevestigd te Kampen!

31 augustus. Intrede en bevestiging van Ds G. van der End als
predikant bij de Ned. Hervormde Kerk te Kampen. ABe
vacatures zijn nu weer vervuld! En nu lezer, met deze zondagse
gebeurtenis neem ik voorgoed afscheid van U, als schrijver van de
Kamper kroniek in de Kamper Almanak.
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