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KAMPER KRONIEK 1998

door Henk Hollander

1 december. De nu nog zelfstandige gemeente IJsselmuiden voert “Diftar”
(gedifferentiëerde tarieven voor de huisafvalinzameling) uiterlijk in juli vol-
gend jaar in, mogelijk zelfs al in april. In Kampen is dat een jaar uitgesteld.

- Uitgaanscentrum nieuwe stijl De Buitenwacht gaat op tweede kerstdag voor
het eerst open. Er wordt dan een megadisco georganiseerd. De officiële ope-
ning staat gepland op 20 februari.

4 december. De winter heeft opnieuw toegeslagen met sneeuw en ijzel. Vooral
de jeugd beleeft er plezier aan, de ouderen denken er vaak wat anders over.
Wordt het een kwakkelwinter?

- De stadsbussen sluiten slecht aan op trein en streekvervoer en dat levert veel
klachten op. Het schijnt aan de noodbrug te liggen die vaak niet snel genoeg
gepasseerd kan worden. Er wordt gezocht naar een oplossing.

- Gemeentevoorlichter Thijs Kolster gaat na ruim twee jaar per 1 januari
Kampen verlaten. Hij nam vandaag al officieel afscheid. Bij dat afscheid stel-
de hij voor een Kamper Persprijs in te stellen en deed alvast honderd gulden
in de pot. “De gemeente moet dat bedrag natuurlijk aanzienlijk vermenig-
vuldigen”, zei hij daarbij.

5 december. De kosten van de Wet Voorzieningen Gehandicapten rijzen de
pan uit. De gemeente laat een extern onderzoek instellen naar de mogelijk-
heden voor kostenbeheersing. Voor dat onderzoek is 35.000 gulden uitge-
trokken.

- Majorette Gerdy Dolfsma (18) uit Kampen werd vandaag in Arnhem
Nederlands Kampioen in de eredivisie.

7 december. B. en W. willen toch nader onderzoeken of de gemeentelijke dien-
sten ondergebracht kunnen worden in de over een paar jaar leegkomende
gebouwen van de Theologische Universiteit aan de Koornmarkt en de
Oudestraat. Deze gebouwen zijn blijkens een eerste oriënterend onderzoek
groot genoeg, maar er kleven ook heel veel nadelen aan. De gemeente
IJsselmuiden is tegen zo’n nader onderzoek, en ook de Gemeentelijke
Stuurgroep Huisvesting blijft vasthouden aan het nieuwbouwplan Kennedy-
laan.

9 december. De in juni aangekondigde Milieu-actie van Stichting Promotie
Kampen en de gemeente is mislukt. De bedoeling was om op vrijdagavond
en zaterdagmiddag de binnenstad schoon te laten vegen door vrijwilligers,
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maar daar bleek na twee maanden al geen belangstelling meer voor.
Promotie Kampen wil het volgend jaar weer proberen in een nieuwe opzet.

- I&M Kampen (sociale werkvoorziening) zit diep in de rode cijfers. Interim-
directeur en crisismanager Dick Visser gaat orde op zaken stellen. Binnen
twee jaar moeten de resultaten weer positief zijn.

10 december. Burgemeester Markusse van IJsselmuiden is het niet eens met het
Kamper gemeentebestuur. Hij is tegen het onderzoek naar de mogelijkheden
om het nieuwe stadskantoor onder te brengen in de gebouwen van de
Theologische Universiteit en vindt de daarvoor uitgetrokken honderddui-
zend gulden “pure geldverspilling”. We weten immers al lang dat het niet
kan, stelt Markusse.

11 december. Binnen afzienbare tijd een nieuwe toeristische trekker in
Kampen? Er zijn vergaande plannen om in het Groene Hart een kleine stads-
camping en een standplaats voor campers aan te leggen. Die voorziening zal
dan komen nabij het zwembad en in beheer komen bij het Sportfondsenbad.

12 december. Juryvoorzitter wethouder Keppel reikte de Vrijwilligersprijs 1998
uit aan dit keer twee winnaars. De jarenlange inzet van Katja Bont voor kin-
derboerderij Cantecleer werd beloond, en de tweede winnaar was de groep
van 27 vrijwilligers van Jongerencentrum ‘t Ukien.

14 december. Kampen krijgt een zeehaven aan de IJssel. Waarschijnlijk in het
jaar 2000 begint de aanleg van de Zuiderzeehaven naast de bestaande
industriehaven in Haatland. Het werk zal plm. 50 miljoen gulden kosten en
ruim 1500 arbeidsplaatsen opleveren.

15 december. Ook de IJsselmuider gemeenteraad vindt het ongehoord dat de
gemeente Kampen toch nog geld spendeert aan een nieuw onderzoek naar
de (on)mogelijkheid van huisvesting van het gemeenteapparaat in de gebou-
wen van de Theologische school. Dat is een ongeloofwaardige handelwijze,
vindt men, en we worden niet serieus genomen.

19 december. We zijn op weg naar Kerstmis. Van de vele kerstconcerten noemen
we het concert van het R.K. Kerkkoor in de Buitenkerk, voor de tiende keer
en dus in zekere zin een jubileum. Er was een talrijk publiek, dat het concert
waaraan werd meegewerkt door het Zwols koperkwartet met aandacht volgde.

- Maar het wil nog niet vlotten met de kerstmarkt rond binnenstad en stad-
huis. Het weer werkt ook niet erg mee. Volgend jaar beter?

24 december. Kerstavond. Voor de elfde keer organiseerde Marrie Stoffer in het
plantsoen bij de Notenkraker de kerstsamenzang. Naar schatting zo’n 2300
mensen namen er aan deel. De Broederband werkte weer mee en het (gele-
genheids) Schokkerkoor zong onder leiding van Marijke de Kleine, a capella,
een oud Schokkerlied. Het was, opnieuw, een sfeervol gebeuren.

25 december. En, net als vorig jaar, werd het een groen en zeer nat Kerstfeest…
28 december. Er moeten in Kampen nog twee milieugevaarlijke olietanks uit
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de grond worden gehaald: bij het Speelwerk en bij het gemeentearchief in de
Molenstraat. Ook de grond rondom die tanks is sterk vervuild. De gemeente
heeft de hele operatie uitbesteed voor 65.000 gulden.

29 december. De burgemeesters van Kampen en IJsselmuiden gaven in een ein-
dejaarsboodschap hun visie op het voorbije jaar en op de toekomst.
Burgemeester Kleemans: “Kampen is een stad in overgangsfase”. Maar hij is
optimistisch gestemd. Zonder verandering is er geen boeiende maatschappij.
En ook burgemeester Markusse is vol goede moed: er ligt een mooie toe-
komst voor ons.

- Tijdens de jaarwisseling zal er weer volop geknald worden: de vuurwerkver-
koop loopt als een trein.” Het knal- en siervuurwerk is niet aan te slepen”, zo
melden de handelaars.

- Tafeltennisvereniging Kampenion organiseerde voor de 29ste keer het
Scholierentafeltennis toernooi. De schoolbeker werd gewonnen door de
Avercampschool.

30 december. Nog steeds is het rumoerig rond het studentenhuis Espagnol en
de waarschijnlijke komst van asielzoekers. Bewoners van de Boven Nieuw-
straat hebben zich voorgenomen het pand te gaan kraken. We bereiken er
niets mee, zeggen ze, maar ons standpunt komt dan nog eens weer onder de
aandacht.

31 december. Jan Keuter (Driekus) stopt na vijftig(!) jaar met zijn wekelijkse
column “Eij ‘t ook ‘eurd” in het Nieuw Kamper Dagblad. Zakt in de geute…

- En zo werd het opnieuw Oudejaarsdag. Een nieuw jaar ligt weer voor ons.
Wat zal ‘t worden: de tijd zal ‘t leren.

KAMPER KRONIEK 1999

1 januari. De jaarwisseling verloopt zonder ernstige incidenten. Slechts een
enkele keer moet de politie of de brandweer er aan te pas komen. Bij een aan-
rijding op de Beneluxweg is er één ernstig gewonde. Wel veel vuurwerk en
ook veel melkbusgeknal.

- En de Kamper politiebaas Jacques de Vos heeft al plannen voor de volgende
jaarwisseling: dan zou er een grote wedstrijd met tweehonderd melkbussen
moeten plaatsvinden op de Europa-Allee bij een poging om een recordver-
betering tot stand te brengen. ‘t Kan verkeren: de politie stimuleert het
melkbusschieten, wie had dat tien jaar geleden durven denken…

2 januari. De Stadsgehoorzaal hield weer een zeer geslaagde nieuwjaarsin-
stuif. Dat was een feestelijk gebeuren, waarbij het Kamper muziek- en toneel-
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gebeuren zich goed kon presenteren.
- Ook Kinderboerderij Cantecleer kan het nieuwe jaar goed beginnen met een

subsidie van twaalfduizend gulden van de Stichting Jantje Beton.
5 januari. Nog maar weer eens een keer 750.000 gulden extra van zowel

Kampen als IJsselmuiden ieder voor versnelde aanleg van de N50, zo hebben
de colleges van beide gemeenten besloten… Ook de gemeente Zwolle en de
provincie dragen bij.

6 januari. Vandaag dan alweer tot slot van de voorbije feestdagen de actie
“kwarretje voor een sparretje”. Tot het volgende jaar maar weer.

- De gemeente is in de slag met het ministerie van Defensie over een bedrag
van plm. 80.000 gulden, zijnde de kosten van het slopen van een “tankver-
sperring” onder het landhoofd aan de IJsselmuider kant van de oude IJssel-
brug. Niemand schijnt van het bestaan van het verdedigingswerk geweten te
hebben…

8 januari. De toneelgroep van de Christelijke Plattelandsjongeren gaf in de
Stadsgehoorzaal met succes een opvoering van het blijspel “Een lepelaar op
safari” van Wilma Renes-Leertouwer, regie Reina Bartelink.

11 januari. Ruim een miljoen gulden wordt er dit jaar besteed aan herstel van
een twaalftal rijksmonumenten in Kampen. De gemeente draagt daarin
310.000 gulden bij. Het geld is bestemd voor o.a. restauratie van het
Bovenkerkorgel, voor de Doopsgezinde Kerk, molen d’ Olde Zwarver, de oude
smederij in de Voorstraat en voor de restauratie van de toren van de
Bovenkerk.

12 januari. Burgemeester Franssen van Zwolle pleitte in zijn Nieuwjaarstoe-
spraak voor nauwe samenwerking tussen Zwolle en Kampen. Hij ziet als ide-
aal een fusie tot een grote IJsselstad om daarmee tegenwicht te bieden aan
Twentestad (Enschede, Hengelo en Borne). De reacties in Kampen zijn ver-
deeld. De een ziet het als ideaal, de ander als fictie...

13 januari. “Den Haag” deelde mee dat de fusie van Kampen en IJsselmuiden
wordt uitgesteld tot 1 januari 2001. De klap komt hard aan. Burgemeester
Markusse van IJsselmuiden noemt het een kleine ramp. Wethouder
Koffeman van Kampen is het daarmee eens. Hij wil desnoods de fusie per 1
januari 2000 alvast “informeel” laten doorgaan.

14 januari. Mevrouw Martine Bassie-de Visser werd koninklijk onderscheiden
en benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Kleemans
reikte de onderscheiding uit. Mevrouw Bassie was jarenlang coördinator van
het Rode Kruis, afdeling Kampen/IJselmuiden.

- Unieke prestatie van amazone Marjan van Unen. Zij werd voor de derde keer
achtereen clubkampioen van Ponyclub Toi Toi en veroverde daarmee de
wisselbokaal.

18 januari. Het Kamper gemeentebestuur stuurde een brief aan de politieke
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partijen die meedoen aan de komende verkiezingen voor de Provinciale
Staten. Kampen wil een bijzondere status en extra steun om uit een diep dal
te komen. De werkloosheid stijgt, het inwonertal daalt, het winkelcentrum
vertoont leegstand en de criminaliteit groeit. Steun is geboden zeggen B. en W.

20 januari. Voor de elfde achtereenvolgende keer veroverde de Dirk van Dijk-
school het plaatselijk damkampioenschap in het basisonderwijs.

21 januari. De gemeenteraad stelde de jongeren- en drugsnota vast. Dat bete-
kent onder andere dat verkooppunten van drugs in Kampen niet langer wor-
den gedoogd. De jacht op koffieshops is weer open...

22 januari. De juridische strijd duurde zeven jaar, maar nu mag de gemeente
Kampen zich dan toch eigenaar noemen van de panden aan de Boven
Havenstraat, waar eertijds zoveel om te doen is geweest. Ter plaatse zullen
woningen worden gebouwd.

23 januari. De toneelgroep van de Deltaruiters bracht in de Stadsgehoorzaal
met succes de klucht “Vakantieleed” van Henk Hofman onder regie van Jan
Bruins.

26 januari. De fusiegemeenten Kampen en IJsselmuiden hebben onenigheid
over de grondkosten voor het aan de Burgemeester van Engelenweg nieuw te
bouwen regionale politiebureau. De grond daarvoor is van Kampen, en men
vraagt er vierhonderd gulden per m2 voor. Een beetje veel, zeggen ze in IJssel-
muiden. Dat kan leiden tot een verlies van het politiebureau aan Deventer.

27 januari. Burgemeester Henk C. Kleemans (62) heeft aangekondigd dat hij per
1 januari 2000 zijn ambt neerlegt. Hij wacht de gemeentelijke fusie niet af
en gaat zich vestigen in Dronten.

28 januari. B. en W. zullen jaarlijks 123.000 gulden extra beschikbaar stellen ter
verruiming van het minimabeleid.

- Leerlingen van het Ichthus College hielden onlangs een volleybalnacht en
zamelden daarmee een bedrag van dertienduizend gulden in, bestemd voor
een bouwproject van een school in Ghana.

29 januari. Het eerste voetbalelftal van KHC werd uitverkoren tot sportploeg
van het jaar 1998. Bij de vrouwen werd hardloopster Jacqueline Rustidge
nummer een, de man van het jaar werd fietscrosser Robert de Wilde, terwijl
Kees Dorgelo als voetbaltalent 1998 werd aangewezen. Vervolgens ging de
Uitstralingsprijs naar Herman Held, voorzitter van de gymnastiekvereniging
Wilhelmina.

31 januari. Een bijzonder concert in de Buitenkerk. Daar kon kennis gemaakt
worden met het nieuwe koororgel van het echtpaar Ton en Ditty van den
Berg, dat in de Buitenkerk geplaatst is. Het concert werd gegeven door de
organiste Gea Hoven, met medewerking van het Zwols Vocaal Ensemble
onder leiding van Martin Hovestad. Er was zeer veel belangstelling.

2 februari. Het gaat goed met de nieuwe polikliniek. De patiëntentoeloop
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vertoont een stijgende lijn. Dat betekent een flinke steun in de rug voor de
tweede fase die moet komen.

3 februari. De Varfdeuze, vereniging van beoefenaars van Beeldende Kunst,
heeft een nieuw onderkomen gevonden in ‘t Olt Ekke aan de Veerweg. Ze
zijn er bijzonder blij mee.

- De jaarlijkse seniorendag in de Stadsgehoorzaal werd in dit “Jaar van de
ouderen” een groot succes. Honderdzeventig ouderen genoten van een bij-
zonder programma met veel professionele artiesten.

4 februari. Vanwege de aan de gang zijnde verbouwing van de SNS bank vond
vandaag de presentatie van de Kamper Almanak 1999 op een bijzondere
wijze plaats. Een gezelschap van ongeveer vijftig genodigden maakte per bus
een rit langs de vier op de Almanak afgebeelde nieuwe projecten, te weten
de Bazuinkerk, de polikliniek, kinderboerderij Cantecleer en de Koggewerf.
Na afloop werd in restaurant De IJssel het eerste exemplaar van de Almanak
(voor de laatste keer?) aangeboden aan burgemeester Kleemans...

6 februari. Het harmonie-, tamboer- en majorettekorps AMDG gaf met succes
de jaarlijkse uitvoering in de Stadsgehoorzaal.

- In de Stadsgehoorzaal werd een drukbezochte afscheidsreceptie gegeven
voor Jan Keuter alias Driekus, vanwege zijn eind vorig jaar aangekondigde
vertrek als o.a. dialectschrijver. In één van de toespraken werd Keuter “de
laatste Kamper patriot” genoemd. Een terechte eretitel.

8 februari. De Stichting Promotie Kampen kondigde aan te stoppen met de
organisatie van de -nauwelijks begonnen- midwintermarkt. Drukke werk-
zaamheden van de vrijwilligers van SPK liggen ten grondslag aan dit besluit.
De nieuwe blokhutten zijn al in de uitverkoop...

9 februari. In IJsselmuiden vierde het echtpaar Andries en Tjaltje Wilderdijk
(resp. 85 en 79 jaar) hun zestigjarig huwelijksjubileum. Burgemeester Mar-
kusse kwam feliciteren.

10 februari. De politie van Kampen arresteerde drie Kampenaren (18, 21 en 24
jaar) wegens de door hen uitgeoefende “graffiti-terreur” van de laatste maan-
den in Kampen. De kosten van schoonmaak zullen ruim twee ton bedragen!

- In de Open Hof werd weer het zgn. Docentenconcert van de Muziekschool
gehouden. Er waren vrij veel toehoorders, maar daaronder slechts weinig
leerlingen...

- En opnieuw lukte het de Dirk van Dijkschool een team te plaatsen voor de
finale van de provinciale damkampioenschappen.

14 februari. Vandaag overleed op 54-jarige leeftijd de heer Gerrit Schinkel.
Naast diverse maatschappelijke functies die hij bekleedde, was hij sinds 1990
lid van de PvdA-fractie in de gemeenteraad.

15 februari. In de komende zomer zullen de werkzaamheden beginnen voor de
verlenging van de Rijksweg N50. In de loop van maart kiest Rijkswaterstaat
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een aannemer voor het karwei.
16 februari. Er staan nogal wat “millenniumfeesten” op het programma voor

dit en het volgende jaar. De organisatoren daarvan hebben samen bijna een
half miljoen gulden subsidie gevraagd aan de gemeente. Die stelt echter
“slechts” twee ton in het vooruitzicht. Dat moet verdeeld worden over negen
activiteiten...

17 februari. In de finale van het provinciaal damkampioenschap voor basis-
scholen ging titelverdediger Dirk van Dijkschool (eervol) ten onder en behaalde
de tweede plaats. De Bakhuisschool uit Westerhaar werd kampioen.

18 februari. Watersportvereniging De Buitenhaven nam ter plaatse een gloed-
nieuwe botenlift in gebruik. Dat was een langgekoesterde wens.

19 februari. Op 1 januari 2000 komt er geen éénmalig groot Harmonieorkest
om de millenniumfeesten extra glans te geven. De meerderheid van de
Kamper korpsen ziet er geen heil in.

20 februari. En ook de Kamper atleten zien een droom in vervulling gaan.
Wethouder Breman gaf het startsein voor de aanleg van een nieuwe kunst-
stof atletiekbaan op Sportpark Hagenbroek.

22 februari. B. en W. willen 150.000 gulden uittrekken om de jaren geleden
begonnen “inhaalslag stadsvernieuwing” en de “restauratie panden dijkver-
zwaring” weer op gang te brengen.

23 februari. Binnenkort komt de bouw van de nieuwe IJsselbrug in een nieuwe
fase. Dan beginnen de brugbouwers met het plaatsen van de kokerbalken die
straks het wegdek moeten dragen. Rechtstreeks te volgen op de gemeente-
lijke internetpagina!

24 februari. Gemeenteambtenaar Rob Busser presenteerde een (voorlopig)
schetsplan voor herinrichting van het Van Heutszplein. Die herinrichting
komt eind maart aan de orde, tegelijk met de Parkeerbeleidsnota van de
gemeente. Dat alles zal nog wel een flinke discussie opleveren.

25 februari. De gemeente wil een antieke klok kopen die eigendom was van de
uitgeversfamilie Kok. De klok moet 25.000 gulden kosten. Het is nog niet dui-
delijk waar het “Hollands staand horloge” moet komen te staan...

26 februari. Een Kamper delegatie met aan het hoofd burgemeester Kleemans,
is aanwezig bij de feestelijkheden in partnerstad Eilat in Israël bij gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan van die stad. Tijdens een receptie deed
Kleemans een uitspraak, die verkeerd viel bij de burgemeester van een ande-
re partnerstad: het Duitse Kamen. Er ontstond een nare sfeer. Later schijnt
het uitgepraat te zijn...

- De toneelgroep van het Hippisch Centrum trad in de Stadsgehoorzaal op
met het blijspel “De neuroot en de gehoorgestoorde”.

1 maart. De voormalig gemeente-archivaris J. Grooten heeft de geschiedenis
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van de Kampereilander pachters vastgelegd in een lijvig boekwerk en over-
handigde het eerste exemplaar vandaag aan wethouder Breman.

2 maart. De brugbouwers moeten het plaatsen van de kokerbalken voor het
wegdek nog even uitstellen vanwege de hoge waterstand en de snelle stro-
ming. Het feestje dat de gemeente rond deze gebeurtenis had gepland ging
wél door: een honderdtal gasten genoten aan boord van de “Succes” van een
feestelijk ontbijt, waarna wethouder Breman symbolisch een zilveren munt
plaatste op een van de pijlers aan de IJsselmuider kant. Voor het nageslacht...

3 maart. Vandaag kiest Nederland per provincie de nieuwe Provinciale Staten.
De belangstelling is gering: slechts 48% van de Kamper kiezers neemt de
moeite om te gaan stemmen. De uitslag volgt de landelijke trend: verlies
voor de VVD, winst voor Groen Links.

5 maart. Het gaat niet zo goed met de voorgenomen fusie tussen Kampen en
IJsselmuiden. De problemen stapelen zich op en geruzie ondermijnt op voor-
hand het succes.

6 maart. Vandaag opent de vernieuwde Buitenwacht als mega-disco haar poor-
ten met een grote “party”. Het werd voor de liefhebbers een daverend succes.

11 maart. De vestiging van asielzoekers in het pand “Espagnol” is voltooid. Er
zijn nu 49 mensen in ondergebracht. De start is goed verlopen, er zijn geen
klachten...

17 maart. Vandaag begon dan toch met behulp van de imposante kraan
“Amsterdam” het uitgestelde karwei: het plaatsen van de kokerliggers voor
het brugdek van de nieuwe IJsselbrug, die nu echt vorm krijgt. De publieke
belangstelling was groot.

18 maart. Het gemeentelijke parkeerplan voor de binnenstad is onaan-
vaardbaar voor de meerderheid van binnenstadbewoners en -ondernemers.
Die zijn samen een offensief begonnen om het in hun ogen verkeerde plan
te torpederen. Op 30 maart valt de beslissing in de raadscommissie.

19 maart. De Stadsgehoorzaal wil de prijzen gaan verhogen. Dat zou dan de
derde keer zijn in drie jaar. De kaartjes vijf gulden duurder, de gehoorzaal-
pas tien gulden meer en de verhuurtarieven 10% hoger. Alles om de kwaliteit
te kunnen handhaven.

20 maart. Grote schoonmaakdag in het Kamper buitengebied. De hoogste groe-
pen van de Groen van Prinstererschool uit Kampen en de Zandbergschool uit
IJsselmuiden gingen samen met vrijwilligers op pad om zwerfvuil op te rui-
men. Resultaat: acht volle containers!

25 maart. Moet Kampen een totaal verlichte binnenstad krijgen? Wel als het
aan de initiatiefnemers ligt. Dat zijn SPK, de Kamper kasteleins, VVV en het
Comité Muurreclames. Er werd een ambitieus lichtplan aangeboden aan
wethouder Piederiet. Afwachten maar.

26 maart. Het koor Arise gaf in de Buitenkerk een adembenemende uitvoering
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van Bachs “Mattheuspassie”.
27 maart. De eerste Kamper Nacht van de Poëzie”, een initiatief van het Almere

College, werd in de categorie zestien-plus gewonnen door Berry Wezenberg
met “De wachtkamer”.

29 maart. Heerst er in de binnenstad een rattenplaag? De gemeente houdt het
in de gaten...

2 april. De bouw van de nieuwe IJsselbrug vordert gestaag. Er zijn natuurlijk
wel wat extra kosten, maar wethouder Breman hoopt dat die beneden de
drie miljoen blijven.

5 april. Paasmaandag, en als elk jaar trokken duizenden bezoekers naar De
Heugte voor de traditionele Paasmarkt, die begunstigd werd door goed weer.

7 april. Wat gaat er gebeuren met het oude gebouw van het voormalig stads-
ziekenhuis? De Verenigde Gasthuizen gaat er een nieuw verpleeghuis bou-
wen, en de vraag is of het oude gebouw ingepast kan worden in de plannen.
Dat zou dan een paar miljoen gulden meer gaan kosten. Het College van B.
en W. denkt er nog over na.

10 april. Het Nationaal Museumweekend bracht topdrukte in de Kamper musea
en in de Kamper binnenstad. Het Frans Walkate Archief moest dit jaar helaas
verstek laten gaan, vanwege de aan de gang zijnde grote verbouwing bij de
SNS bank. Volgend jaar beter...

12 april. Wethouder Breman vindt dat de discussie over het oude ziekenhuis-
gebouw in de eerste plaats moet gaan over een kwalitatief optimaal verpleeg-
huis. Als dat kan met behoud van het oude gebouw, akkoord en dan mag dat
ook geld kosten.

14 april. Er is eindelijk overeenstemming over het parkeerbeleid voor de
binnenstad. Bewoners en ondernemers zijn tot een akkoord gekomen met
het stadsbestuur. Dat moet nu nader uitgewerkt worden en vervolgens komt
het plan in de gemeenteraad.

15 april. Siem Koopmans (8o) ontving uit handen van burgemeester Kleemans
de legpenning van de stad Kampen. Koopmans heeft zich gedurende vele
jaren en op vele terreinen verdienstelijk gemaakt voor de Kamper samenle-
ving.

16 april. Het door het bureau Hooykaas uit Amsterdam uitgevoerde onderzoek
heeft uitgewezen dat het mogelijk is het Kamper gemeentelijk apparaat
onder te brengen in de leegkomende gebouwen aan Koornmarkt en Oude-
straat. Burgemeester Kleemans toont zich nu een fervent voorstander daar-
van. Er komt volgens hem nu een strijd tussen “pure techneuten” en “men-
sen die oog hebben voor de sfeer van de binnenstad”. Zijn we terug bij af...?

- Bijna is het 17 april: Kampens bevrijdingsdag. De vier oorlogsmonumenten
in Kampen zijn geadopteerd door Kamper scholen. Vandaag was het weer
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“wisseling van de wacht” Met korte plechtigheden werd de adoptie overge-
dragen van klas naar klas of van school naar school.

17 april. Amateurtoneelvereniging De Kat gaf in de Stadsgehoorzaal een opvoe-
ring van het blijspel “Ik moet Mjoessof spreken”.

20 april. Acht maanden geleden zijn de wijzers van de klok van de in restaura-
tie zijnde Boventoren gestolen. Vandaag waren ze weer terug, maar ze zijn
niet meer te gebruiken. Schade: vierduizend gulden...

21 april. Opnieuw het stadskantoor en de ThUK-gebouwen... Er blijken nu meer-
dere gegadigden te zijn voor het complex, waaronder minstens één serieuze.
Dus: toch maar weer naar de Kennedylaan?

29 april. De traditionele lintjesregen ging ook dit jaar Kampen niet voorbij. De
heer Jan Arend Bultman van zwembad De Steur werd Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Dezelfde eer viel te beurt aan drs. Berend Antonie Endedijk,
op veel maatschappelijke terreinen actief. Vervolgens de heer John William
Jacobze, voormalig huisarts te Kampen. Hij werd Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. De 83-jarige mevrouw Aaltje Roosendaal werd Lid in de Orde
van Oranje Nassau, zij was (is) actief in o.a. de PCOB. Eveneens werd Lid in de
Orde van Oranje Nassau de heer Marius van den Heuvel (o.a. voormalig voor-
zitter van de Kampereilander Pachtersbond). Eenzelfde benoeming was er
voor Reinier Krediet en Hans van Weenen (sport, o.a. Isala).

- Ook in IJsselmuiden werden onderscheidingen uitgereikt: de oud-onderwij-
zer Jan Hinderk Gernaat werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Heinrich
van der Stouwe uit Zalk nam ook een vooraanstaande plaats in het vereni-
gingsleven in en werd daarvoor beloond met het lidmaatschap in de Orde
van Oranje Nassau. En ook Jacob Brink uit IJsselmuiden viel eenzelfde onder-
scheiding ten deel voor zijn vele functies in het maatschappelijk leven.

30 april. En het Koninginnefeest was weer zoals het hoort: een prachtige lam-
pionoptocht aan de vooravond en een massaal superfeest onder prachtige
weersomstandigheden, met een geslaagd “ontbijt” langs de IJsselkade, de
kinderzang, veel muziek en veel vertier. Tot slot een prachtig vuurwerk. Een
mooie dag dus.

3 mei. Zeventig bewoners van de IJsselkade zijn boos op de Raad van State die
alle bezwaren tegen het dijkverbeteringsplan Kampen-Midden ongegrond
heeft verklaard. Ze laten het er niet bij zitten en hebben aangekondigd civie-
le procedures te gaan aanspannen.

4 mei. In Kampen en IJsselmuiden werden de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog herdacht. De herdenkingen stonden vooral in het teken van de
oorlog in Kosovo.

- Prof. dr. W.J. Kolff verbleef in Kampen i,v.m. een boek dat over zijn leven
wordt geschreven. De uitvinder van de kunstnier werd ontvangen door bur-
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gemeester Kleemans, wethouder Koffeman, en de stichting Redt het
Monumentale Ziekenhuisgebouw. De vermaarde arts pleit er voor het
gebouw te redden en er een ziekenhuismuseum in onder te brengen.

- Maar niet iedereen is het daarmee eens. De gezamenlijke ouderenbonden
wijzen er op dat de “patiënten belangrijker zijn dan een gebouw” en dat op
de plaats van het oude ziekenhuis zo spoedig mogelijk een volwaardig zorg-
centrum dient te komen.

6 mei. Vandaag overleed op 72-jarige leeftijd Jo Drost, verdienstelijk sport-
medewerker van de plaatselijke pers, met zeer veel verdiensten voor de sport
in Kampen. “Consciëntieus en uiterst plichtsgetrouw”.

8 mei. De Nationale Molendag bracht wat minder publiek op de been dan in
voorgaande jaren, maar er was toch nog voldoende belangstelling bij d’Olde
Zwarver en bij de rosmolen in het stedelijk museum.

11 mei. De alom bekende Zuster Johannie Mentink van de Congregatie van de
Zusters van Liefde vierde haar vijftigjarig kloosterjubileum. Ze woont sinds
1964 in Kampen.

12 mei. De Kamper brandweer nam afscheid van commandant Leo Harland, die
vanwege zijn leeftijd moet vertrekken. Hij was de laatste vrijwillige com-
mandant. Zijn opvolger wordt een “beroeps”.

18 mei. Sportvereniging Dos met de vier jaar geleden geïnstalleerde federatie-
raad wordt per 1 juli ontbonden. De afdelingen voetbal, korfbal, gymnastiek
en basketbal worden zelfstandige verenigingen.

20 mei. Het zal wellicht snel duidelijk worden wat er gaat gebeuren met het
voormalige City-theater. Er zijn plannen om de bioscoop in te passen in een
te realiseren uitgaanscentrum. Van der Sluis Projectontwikkeling houdt zich
met de plannen bezig.

21 mei. De moeilijkheden rond de geplande verbouwing van de Vloeddijkkazerne
ten behoeve van de Muziekschool en ‘t Speelwerk zijn nog niet van de lucht.
De verbouwkosten vallen opnieuw duurder uit. De door de gemeenteraad
beschikbaar gestelde 6,3 miljoen gulden zijn niet voldoende...

27 mei. Woonzorgcentrum IJsselheem wil wel bouwen op het terrein van het
voormalig stadsziekenhuis, maar is niet langer bereid het oude ziekenhuis-
gebouw aan te kopen. Er zou veel te veel geld mee gemoeid zijn om het oude
gebouw in te passen in de nieuwbouw.

- Tijdens een speciale bijeenkomst is in de Bovenkerk een nieuw zgn. “koor-
orgel” in gebruik genomen. Het orgel is een geschenk van orgelliefhebber
Henk Stoel aan de Kerkvoogdij.

2 juni. Volgende week wordt weer de Avondvierdaagse gehouden en de week
daarop in IJsselmuiden. Zowel hier als aan de overkant van de IJssel is een
discussie aan de gang over de grote hoeveelheden snoep en de (soms grote)
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cadeaus waarmee de wandelende jeugd wordt overladen. Sommige scholen
maken er een “sponsorwandeltocht” van voor een goed doel. Of het echt zal
helpen...?

4 juni. Kampen eert zijn beroemde zonen, vandaar dat de in Kampen geboren
acteur Henk van Ulsen bij zijn veertigjarig toneeljubileum vandaag uit han-
den van burgemeester Kleemans de gouden erepenning van de stad Kampen
in ontvangst mocht nemen. Hij kreeg bovendien een gedenksteentje op het
Koeplein bij het oude stadhuis: ”Henk van Ulsen, de vertolker”. Van Ulsen vond
het prachtig.

6 juni. De zwarte beelden, die in de tachtiger jaren in de binnenstad werden
geplaatst (de Uienmars) worden op korte termijn verwijderd. Ze zijn bescha-
digd, ze worden als “hinderlijke obstakels” ervaren en ze passen niet meer
in het huidige stadsbeeld, zo oordeelt B. en W.

7 juni. Vandaag gaat dus de Avondvierdaagse van start, een beetje nat, dat wel.
De komende vier dagen gaan 3300 deelnemers de vijf, tien of vijftien kilo-
meter lopen. Donderdag wordt het dan ongetwijfeld weer een glorieuze
intocht, al dan niet met blaren, en al dan niet met snoep. Maar het wordt
vast een groot feest...

- Maken B. en W. te weinig haast met de invulling van het project “City-
Theater”? Raadslid Rie Woning van Verontruste Burgers vindt van wel, wet-
houder Piederiet is het daar niet mee eens. Zie het bericht van 20 mei.

8 juni. En ook weer een zestigjarig huwelijksjubileum: Hendrik Brouwer (81)
en Gerridina Bax (78) kregen burgemeester Kleemans op bezoek met de
gemeentelijke felicitaties.

10 juni. Vandaag dus de 3 kilometer lange intocht van de dappere lopers van de
Avondvierdaagse. Een waar volksfeest met toch weer snoep en bloemen.
Duizenden sloegen de intocht gade.

- In een gecombineerde vergadering van de commissie Middelen uit Kampen
en die van Algemene Bestuurszaken uit IJsselmuiden werd door het bureau
B&D Architecten uit Oosterbeek het voorlopig ontwerp voor het nieuwe
Stadskantoor aan de Kennedylaan gepresenteerd. De PvdA uit IJsselmuiden
had forse kritiek, niet alleen op het plan maar ook op het tijdstip van de pre-
sentatie. Het was vandaag nl. ook stemmen voor Het Europees Parlement en
er waren commissieleden die de hele dag in het stembureau hadden geze-
ten. Maar uiteindelijk werd het plan toch aanvaard.

14 juni. Vandaag dan het begin van de Avondwandelvierdaagse in IJsselmuiden.
Gunstig weer voor totaal ruim 1600 lopers.

16 juni. Deze week begint in opdracht van de gemeente een uitgebreid onder-
zoek naar de bouwkundige staat van het voormalige Stadsziekenhuis. Dat
onderzoek moet duidelijk maken wat de opknapkosten zijn van het oude
gebouw en dat is dan weer van belang voor de vraag of het kan worden inge-
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past in de nieuwbouwplannen van Zorgconcern IJsselheem.
- Weer een stap verder: vandaag werd met behulp van een drijvende bok het

nieuwe brugwachtershuisje geplaatst op de in aanbouw zijnde nieuwe IJssel-
brug. Nog 5 maanden?

19 juni. Voor de vierde achtereenvolgende keer trok het Full Color Festival heel
veel extra bezoekers naar de binnenstad. De Nieuwe Markt was tot midder-
nacht het centrum van de Multiculturele samenleving in Kampen.

21 juni. B. en W. gingen accoord met het herinrichtingsplan voor de Europa-
allee. Dat komt aan de orde na de verlenging van Rijksweg 50 richting
Emmeloord. De Europa-allee wordt dan enkelbaans en drukke kruispunten
worden vervangen door rotondes.

- Ook de Raad van IJsselmuiden gaat akkoord met de plannen voor het nieu-
we stadskantoor aan de Kennedylaan. Maar in IJsselmuiden ziet men beslist
geen heil in eventuele huisvesting in de ThUKgebouwen, die in Kampen nog
steeds niet helemaal van de baan is.

22 juni. Kabelexploitant CasTel had het per brief aangekondigd: vandaag wer-
den bijna alle kabelfrequenties van televisie en radio gewijzigd. Er werd een
telefonische “helpdesk” ingesteld maar het werd niettemin een chaos: voor
heel veel mensen bleek het een onuitvoerbare klus om de gewenste kanalen
op te sporen en dat leidde tot veel klachten en ongenoegen. Want wat is een
mens tegenwoordig zonder zijn televisie en radio?

23 juni. En opnieuw was burgemeester Kleemans te gast op een huwelijksfeest:
Alt Landman (84) en Gerrigje Noordman (86) waren vandaag 60 jaar
getrouwd. Felicitaties dus, alsmede een bloemstuk en een fruitmand van de
gemeente.

26 juni. Vandaag werd de vijfde Oostwal Botterrace gehouden. Het was bijna
windstil, maar met veel zon. Het werd dan ook voor de twintig schippers een
rustig tochtje. Pas om acht uur kon de prijsuitreiking plaatsvinden.

- De gemeente trekt 15.000 gulden uit voor het inrichten van drie IJssel-
strandjes voor de recreatie, bij de molen d’Olde Zwarver, benedenstrooms
van de IJsselbrug en op Seveningen.

28 juni. Er is weer een restant gevonden van de vroegere stadsmuur, dit keer op
het Van Heutszplein. De opgravingen zijn van belang voor de werkzaamhe-
den voor de waterkering. Waterschap Groot Salland wil n.l. zoveel mogelijk
gebruik maken van de oude muur en de fundamenten daarvan.

- Het jaar 2000 zit er aan te komen. De afdeling Sociale Zaken bereidt zich
voor op de eeuwwisseling en houdt rekening met mogelijke computerpro-
blemen. Er is een noodplan voor de vele uitkeringen in elkaar gezet.

29 juni. De Kamper wielerclub KWC nam een gloednieuw wielerparcours in
gebruik aan de Haatlanderdijk, en organiseerde daar vandaag met succes de
regionale jeugdkampioenschappen.
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30 juni. De Kamper gemeenteambtenaren hebben het druk met hun werkzaam-
heden. De hoge werkdruk vanwege de vele grote projecten maakt het moei-
lijk om de organisatie goed op de rails te houden. Gemeentesecretaris Okke
Pol vindt dat er een half miljoen nodig is om de klussen te klaren.

1 juli. De archeologen zijn nog steeds aan het werk op het Van Heutszplein en
vonden daar tot hun verrassing nog een restant van een tweede stadsmuur
vlak naast de eerste vondst, zie 28 juni.

- De Zondagsrust is weer eens in het geding door heftige kritiek van de SGP op
de weekendexposities van schilderclub De Varfdeuze en de gehouden zilver-
taxatie in het Stedelijk Museum.

3 juli. Vandaag dan de eerste Hanzesloepenrace over ruim 50 km van Deventer
naar Kampen. Maar liefst 36 schepen deden mee. Na 3,5 uur bleek de Urker
“Moby Dick” de winnaar te zijn, hetgeen ook werd verwacht. De Kamper
ploeg werd zestiende.

6 juli. Kinderboerderij Cantecleer ontving in 1998 ruim 42.000 bezoekers, aan-
merkelijk meer dan het jaar daarvoor.

7 juli. Burgemeester en Wethouders zijn niet van plan extra geld beschikbaar
te stellen voor verbouwing van de voormalige Vloeddijkkazerne. ‘t Speelwerk
en de Muziekschool zijn woedend. Nog langer uitstellen is niet verantwoord!

8 juli. Een voorschotje op de komende Kamper Ui(t)dagen. De koopjesmarkt
kreeg een behoorlijke belangstelling en goed weer. Geslaagd dus.

- En meer dan geslaagd was de voor het vierde achtereenvolgende jaar gehou-
den motorfietstocht van de Kamper stichting Live Life. Met ruim tweehon-
derd verstandelijk gehandicapten werd een prachtige tocht gemaakt, com-
pleet met defilé langs het stadhuis voor B. en W., met als einddoel het
Kuinderbos bij Bant. Daar werden allerlei activiteiten georganiseerd. 250
motorfietsen, 130 begeleiders en doktoren, 20 stadswachten, politie en bos-
wachters maakten er een schitterende dag van. Driewerf hulde!

12 juli. Het doek valt voor het gebouw van het voormalige stadsziekenhuis. Vijf
jaar na het einde van het ziekenhuis hebben de betreffende commissies de
beslissing genomen: het oude gebouw is niet te handhaven, de kosten (vijf
miljoen) zijn te hoog, sloop is onafwendbaar. Donderdag zal de raad aldus
besluiten...

14 juli. En nog geen beslissing over de Vloeddijkkazerne. Die wordt uitgesteld
tot september...

15 juli. En, zoals te verwachten was, nam de raad met 14 stemmen vóór doch
met “bloedend hart” het besluit het oude ziekenhuisgebouw te slopen...
Verbijstering bij velen....

- Maar vandaag was er ook de eerste Kamper Ui(t)dag. Voor de dertigste keer
en het was zoals het hoort: prachtig weer, veel publiek, en, het thema gaf het
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al aan, grenzeloos gezellig.
- En, na een maandenlange sluiting tengevolge van de verbouwing van het

naastliggende kantoor van de SNS bank, ging het Frans Walkate Archief weer
open. Het onderging ook zelf een aantal veranderingen. De heropening was
feestelijk. Gedurende de zomer is er een expositie over het oude bankge-
bouw, en de keramist Bastiaan Postma toont bovendien in het gebouw en in
de mooie binnentuin een aantal van zijn kunstwerken.

16 juli. Verrassing: minister Borst heeft aan de Dr. Kolff Stichting gemeld dat er
een miljoen gulden beschikbaar wordt gesteld voor behoud van het zieken-
huisgebouw...

21 juli. De Stichting “Redt het monumentale ziekenhuisgebouw” kreeg 200.000
gulden van de Jan Kelders Foundation uit Drunen.

- De gemeenteambtenaren van Kampen en IJsselmuiden willen geen enkele
formatieplaats inleveren als de fusie van beide gemeenten een feit is.

22 juli. Voor een deskundige aanpak van problemen in de Hanzewijk wil de
gemeente een onafhankelijk deskundige inschakelen. Er is al 100.000 gulden
voor gereserveerd.

- De tweede Kamper Ui(t)dag, met het thema Country en Oldtimer. De regen
werd vandaag helaas spelbreker. Gaandeweg de dag werd de belangstelling
minder. Volgende week beter?

26 juli. Er stonden op 1 januari van dit jaar vijfhonderd mensen meer inge-
schreven voor een huurwoning van de woningcorporaties dan een jaar eer-
der, totaal meer dan drieduizend. Een opvallende stijging zegt men daar...

27 juli. De provinciale Bond Heemschut wil alsnog proberen het oude zieken-
huisgebouw op de Rijksmonumentenlijst geplaatst te krijgen om daardoor
sloop van het gebouw te voorkomen.

29 juli. Alweer de derde Kamper (Ui)t dag en dit keer was het prachtig en warm
zomerweer. De dag stond in het teken van de betrekkingen tussen Kampen
en partnerstad Soest in Duitsland. De Soesters waren dan ook in grote geta-
le naar Kampen gekomen. Het werd met recht: ”Grenzeloos gezellig”.

2 augustus. Moeder en dochter Henny en Olette v.d. Werf stoppen na 22 jaar
met hun voortreffelijke werk voor het vogel- en egelasiel. Dat gebeurt helaas
om gezondheidsredenen. Hulde en dank past hier.

- De tegenstanders van sloop van het oude ziekenhuisgebouw hebben hulp
gekregen van de nazaten van Christiaan Engelenberg, die destijds de legator
was van de bouwkosten van het gebouw. Ook zij protesteren tegen de voor-
genomen afbraak.

3 augustus. Minister Borst neemt een beetje afstand van de berichten (zie 16
juli) als zou haar ministerie een forse bijdrage toegezegd hebben om sloop
van het ziekenhuisgebouw te voorkomen. Haar bijdrage is “geen opstap,
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maar een sluitsteen” zo stelt de minister nu en de grootte van een bijdrage
zou nog nader bestudeerd moeten worden...

5 augustus. De vierde Kamper Ui(t)dag stond in het teken van de Israëlische
partnerstad Eilat. De dag werd geopend met het hijsen van de Israëlische
vlag aan het stadhuis. De ambassadeur van Israël ging in zijn speech in op
de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten waarvan hij veel verwachtte en
hoopte.

7 augustus. Op het Kampereiland werd weer het jaarlijkse oogstfeest gevierd,
maar helaas kwam net op deze dag een einde aan een zeer droge en zeer
warme periode. De regen plensde neer en dat had uiteraard veel invloed op
het bezoekersaantal.

11 augustus. “Werkonderbreking” van anderhalf uur bij de gemeentelijke rei-
nigingsdienst. Met een stuk of tien vuilnis- en veegwagens togen de mannen
naar het stadhuis om te protesteren tegen de door de gemeente aangekon-
digde extra veegbeurt op zondagmorgen. Wethouder Breman zwakte het
plan wat af, waarna de dienst aan het werk ging.

- Vandaag overleed in Zwolle oud-Kampenaar Kees Kieft. Hij werd 79 jaar en
was zeer bekend als kunstschilder.

12 augustus. Kampen moet weer een schone stad worden, vindt het college van
B. en W. Er zal op korte termijn een aantal maatregelen worden afgekondigd
en de regels voor horeca en snackbars worden aangescherpt.

- Alweer de vijde (voorlaatste) Kamper Ui(t) dag. Druk en gezellig in de binnen-
stad.

19 augustus. En vandaag kwam er dan weer een einde aan de reeks van zes
Kamper Ui(t)dagen. Tot slot een daverend vuurwerk boven de IJssel. De
Stichting Promotie Kampen kijkt met voldoening terug op de dertigste edi-
tie van het zomerspektakel. Maar ondanks het succes wil SPK nadenken over
een nieuwe invulling en ziet in het jaar 2000 een mooie aanleiding alles
eens kritisch te bezien en te kiezen voor een frisse, nieuwe aanpak.

20 augustus. Tot begin oktober gaan de werkzaamheden aan de oeverkruis-
punten bij de nieuwe IJsselbrug echt overlast opleveren voor het verkeer.
Eerst aan de Kamper, daarna aan de IJsselmuider kant. Maar op 4 oktober
moet het allemaal zover zijn dat de nieuwe brug opengesteld kan worden
voor het verkeer!

23 augustus. Het voorontwerp Binnenstadsvisie Kampen heeft al geleid tot een
IJsselmuider reactie. B. en W. van IJsselmuiden zijn van mening dat de rela-
tie met subregionale winkelcentra zoals het Markeresplein ten onrechte in
die nota nauwelijks aan bod komt, en dat zou wél moeten...

26 augustus. Inderdaad zorgen de werkzaamheden aan de opritten van de
IJsselbrug voor de nodige overlast, ook al omdat tegelijkertijd werk wordt
uitgevoerd voor de nieuwe waterkering. De nieuwe verkeerssituatie vergt



27

creativiteit van de automobilisten. Maar: het eind komt in zicht.
- Waar ook een eind aan gaat komen: aan de periode Kleemans. De burge-

meester gaat op 1 januari met de VUT. En inmiddels barst de strijd om zijn
(voorlopige) opvolging los. Er gaat een vertrouwenscommissie komen die
namens de raad haar wensen kenbaar zal maken aan de Commissaris van de
Koningin.

27 augustus. De burgemeester stopt er per 1 januari mee, maar één van de
bekendste -zo niet dé bekendste- ambtenaren van het stadhuis is er al per
vandaag mee opgehouden. Hoofdbode Johan van der Weerd gaat met de Vut
na een dienstverband van dertig jaar. Op 20 september is er een afscheidsre-
ceptie in de Stadsgehoorzaal. Ongetwijfeld zullen er velen komen.

30 augustus. De Hongaarse partnerstad Pàpa krijgt tienduizend gulden van de
gemeente Kampen voor een wijnbouwproject van de agrarische school
aldaar.

- De werkzaamheden voor het verlengen van de N50 gaan beginnen. Alles is
nu rond en op korte termijn gaat de eerste schop de grond in voor het gedeel-
te Niersallee-Flevoweg. Dat weggedeelte moet dan in het najaar van 2001
klaar zijn.

1 september. De R is weer in de maand en de zomer voorbij. We hebben niets
te klagen: de zomer was prachtig en is nog steeds prachtig. Houden zo...

- De nieuwe polikliniek bestaat nu een jaar en heeft een duidelijke plaats
onder de Kamper bevolking en die van de regio. Niet minder dan 28000 pati-
ënten hebben zich aangemeld, het dubbele van het aantal dat verwacht
werd.

3 september. Na twee jaar voorbereiding en een professionele promotie-cam-
pagne was het dan eindelijk zover: de Musicalgroep Ventura (ontstaan uit
jarenlang opgevoerde Ventura-schoolmusicals) bracht in stijl de première
van “Dear Jannet”, script en algehele leiding Jan Liefting. Hooggespannen
verwachtingen bij publiek en spelers.

5 september. Maar volgens de recensies in de plaatselijke en landelijke pers
werden die verwachtingen slechts ten dele waargemaakt. Vooral de recensie
in “Trouw” was niet best. Teleurstelling bij de spelers en de leiding... Maar er
komen nog veel opvoeringen van “Dear Jannet”. Moed houden dus.

6 september. Vanmiddag werd een openbare hoorzitting gehouden door B. en
W. over de toekomst van het oude ziekenhuisgebouw: al dan niet een monu-
ment dat bewaard moet blijven. Algemeen directeur Bert Schelhaas van
IJsselheem betoogde dat de nieuwbouw van het zorgcentrum in gevaar komt
als er niet snel duidelijkheid komt. Myosotis kan niet lang wachten...

- Opnieuw een mijlpaal bij de brugbouw: onder veel belangstelling werd een
van de heftorens geplaatst op een hoofdpijler. Het werk verliep voorspoedig.
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7 september. Jan Liefting ligt niet wakker van de kritiek op zijn “Dear Jannet”
(zie 5 sept.) “Hier kon je op wachten, het zijn reacties die we ingecalculeerd
hebben.” De voorstellingen gaan door.

8 september. En ook het werk aan de IJsselbrug gaat door met het plaatsen
van de heftorens, die met hun vergulde evenwichtswielen een imposant
gezicht opleveren. Helaas is het bladgoud van enkele van die wielen op de
wal al zo zwaar beschadigd dat het vergulden over een tijdje moet worden
overgedaan. De schade beloopt zo’n anderhalve ton...

9 september. Voorlopig komt er nog geen nieuwe bioscoop in het voormalige
City-Theater aan de Boven Nieuwstraat. De onderhandelingen met een kan-
didaat-exploitant zijn op niets uitgelopen.

10 september. Er was veel belangstelling voor een lezing in het Frans Walkate
Archief over de architect Kromhout, destijds ook de ontwerper van het oude
Kamper Stadsziekenhuis. De lezing was georganiseerd door de Stichting
Stadsherstel en de Actiegroep voor behoud van het monumentale gebouw.

- Hoera, de oeververbinding tussen Kampen en IJsselmuiden is weer hersteld!
De vier heftorens staan op hun plaats en “het val” ligt er tusen. Dat is dus
weer een nieuw hoogtepunt.

- Volgens B. en W. staat het Kamper ambtelijk apparaat steeds meer onder
druk. Ze zitten tot over hun oren in het werk. En de financiële positie van de
stad is dan nog wel niet zorgwekkend, maar is toch minder rooskleurig dan
voorheen.

13 september. De gemeente organiseerde samen met Rabobank IJsselmond een
symposium over de toekomst van Kampen. Ruim honderd deelnemers
(ondernemers, raadsleden, ambtenaren) konden over dat thema (Kampen op
of van de kaart) hun zegje doen. De conclusie was: Kampen moet knopen
doorhakken en bestuurlijke daadkracht tonen...

14 september. De Stichting Stadsherstel en de Aktiegroep voor behoud van het
monumentale stadsziekenhuisgebouw zijn optimistisch over het mogelijk
resultaat van de in Amerika door Dr. Kolff gestarte “fundraising” voor het
beoogde doel.

- De Gereformeerde kerk De Rank in IJsselmuiden maakt zich ernstig zorgen
over de Kamper plannen om meer “‘s Zondags leven in de brouwerij” te bren-
gen. “Die binnenstadsvisie zou tot gevolg kunnen hebben dat kerkgangers
zich door terrasjes en attracties een weg naar de kerk moeten banen”.

15 september. De Theologische Universiteit van Apeldoorn is een tijdlang
serieus in beeld geweest voor de volgend jaar leegkomende panden van de
ThUK aan de Koornmarkt en de Oudestraat, maar heeft nu definitief afge-
haakt. Wethouder Koffeman is teleurgesteld. Komt vestiging van het gemeen-
telijk apparaat in die gebouwen nu weer in beeld? In november wordt daar-
over beslist, zegt Koffeman...
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- “Dear Jannet” houdt de gemoederen nog bezig. Is de kritiek terecht?
Ingezonden reakties vinden in het algemeen: niet terecht...

16 september. Binnen veertien dagen komt de Commissaris van de Koningin
met een voordracht voor de tijdelijke opvolging van burgemeester Kleemans
per 1 januari 2000.

- De nieuwe IJsselbrug nadert nu echt zijn voltooiing. Bij en op de brug heerst
een ongekende bedrijvigheid.

- Het fusieproces tussen Kampen en IJsselmuiden verloopt zeer stroef en dat
leidt tot irritaties over en weer. (Nu) nog burgemeester Kleemans: “Beide
gemeenten moeten nu eens over hun frustraties heenstappen en proberen
gezamenlijk een aantal zaken te regelen.”

18 september. Vandaag voor de tweede keer het boerenevenement “Kom in de
stal” en dat trok veel belangstelling, mede door het mooie weer. Cora 337
van Albert van der Scheer stal de show met haar 100.000 kg melk. De koe
kreeg een onderscheiding.

20 september. Vandaag werd bekend gemaakt dat Euro-parlementariër Hanja
Maij-Weggen op 26 november a.s. de nieuwe IJsselbrug komt openen.

21 september. De voorzitter van de wijkvereniging Brunnepe-Hanzewijk-
Hagenbroek, Harry de Goede, slaat alarm: als er niet snel adequate maatre-
gelen worden genomen, dreigt de situatie in de Hanzewijk volledig te esca-
leren. Door problemen die zich regelmatig voordoen gaan vooral ouderen er
zich niet meer thuisvoelen en willen verhuizen.

- Volgens burgemeester Kleemans krijgt hij een waardige opvolger: Mr. Haije
Sybesma wordt per 1 januari 2000 de nieuwe, tijdelijke, burgemeester van
Kampen. Sybesma is 61 jaar, lid van het CDA en momenteel burgemeester
van de gemeente Dongeradeel (Fr). Hij blijft tot 1 januari 2001, de datum van
de fusie met IJsselmuiden.

23 september. Op de Nieuwe Markt wordt gedurende een lang weekend in een
enorme tent een groot “millenniumfeest” gehouden, georganiseerd door de
Kamper horeca. Het feest werd geopend met een seniorenmiddag.

- De Kamper Kogge vertrekt voor een half jaar naar Lelystad, om daar samen
met een Duitse kogge het tijdelijk gemis van het V.O.C. schip Batavia op te
vangen.

25 september. Vandaag begon het culturele seizoen van de Stadsgehoorzaal,
waarbij veel Kamper groepen en instellingen zich presenteerden, zowel in de
gehoorzaal als ook in de grote feesttent op de Nieuwe Markt. Er was veel
belangstelling voor deze Kamper Uit-markt.

27 september. De vier Kamper Openbare Basisscholen organiseerden een spon-
sor-wandelestafette waaraan zeshonderd leerlingen deelnamen. De
opbrengst, ruim elfduizend gulden, was bestemd voor de slachtoffers van de
aardbeving in Turkije. De regen deed niets af aan het enthousiasme.
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28 september. De Politieke partij Verontruste Burgers roept in een brief aan B.
en W. de gemeente op het fusieproces met IJsselmuiden onmiddellijk te
beëindigen. “Beide gemeenten komen op geen enkele wijze nader tot elkaar
en de hele fusie is tot nu toe gezien bestuurlijk een farce”. Bovendien acht
de partij een fusie onnodig: beide gemeenten kunnen zich uitstekend zelf
redden...

- Vandaag is het de jaarlijkse “Dag van de Thuiszorg”. Hulde.
29 september. De vandaag gehouden schooldag van de Theologische Univer-

siteit Vrijgemaakt heeft, in een nieuwe opzet, ruim tweeduizend bezoekers
meer getrokken dan vorig jaar. Achtduizend deelnemers brachten veel drukte
in de binnenstad.

- De openstelling van onze nieuwe IJsselbrug is een week uitgesteld vanwege
problemen met het hefgedeelte. Het verkeer moet nog wachten tot maandag
11 oktober half twee ‘s middags. Een (kleine) tegenvaller, maar dat mag toch
na zoveel jaar wachten?

- De onderhandelingen over de fusie van de Vrije Universiteit Amsterdam en
de Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt en Oudestraat) zijn mis-
lukt. Alle kans dat de ThUK nu toch in Kampen blijft!

30 september. Stichting Promotie Kampen, de politie en de horeca-onderne-
mers werken nauw samen in het “VOS” project (Veiligheid Op Straat). Onder
het motto “Muttetnou” wordt een offensief gestart tegen geweld op straat en
tegen vervuiling van de openbare ruimte. Flyers, posters en advertenties wor-
den gebruikt om aandacht te vragen voor deze problemen.

- Burgemeester en Wethouders breken zich (figuurlijk) het hoofd over de pro-
blemen in de Hanzewijk. Voorlopig wordt een verbetering gezocht in meer
onderhoud, meer schoonmaken en meer toezicht.

En dit moet dan het einde zijn van deze Kroniek. In verband met de komende bij-
zondere jaarwisseling verschijnt de Almanak 2000 al eind december en de drukker
maant tot spoed. De lezer zal dus moeten wachten tot de Kroniek in 2001 voor de
vermelding van de openstelling en later de opening van de nieuwe IJsselbrug, het
vertrek van burgemeester Kleemans, de komst van burgemeester Sybesma, de gang
van zaken met de ThUK en zo meer. Want Kampen is en blijft een boeiende stad…
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De volgende auteurs leverden in de vorm van een artikel over een
herinnering aan een bijzonder persoon of een bijzondere gebeurtenis,
een bijdrage aan deze Kamper Almanak 2000.
Van al deze auteurs zijn ook in voorgaande edities publikaties verschenen.

Gait L. Berk De Olde en de Jonge
Theun Bleeker Van Spatiebalk tot Computermuis
Sandra Bos De Skriever van Kampen
Henk Diender Luidklokken in de Buitenkerktoren
Henk Dorgelo Natuur in de IJsseldelta
Anton Fasel Een vreemde ontmoeting
Jaap van Gelderen Eerste ontmoetingen in en met Kampen (1964-1966)
Kasper Haar Mijn herinnering aan Willem Hendrik Zwart
Dicky Haze Professor L.Lindeboom
Sam Hörchner Johanna de Halstarrige
J.A. Kossmann Putto
F.J.Kossmann Boldewinus Scelewert
John Kummer Twee Kamper fenomenen Van Ulsen de Speler

Ramaker de Dichter
Theo van Mierlo Herinneringen aan Dr C.N. Fehrmann en enkele

gedachten over “zijn “Kroniek van Vloet
Freek Pereboom De dag dat wij in Kampen kwamen wonen
André Piederiet Een herinnering aan Dr C.G.B. ten Kate
Kees Schilder Mijn herinneringen aan meester Albert Nijboer
Hans Wiersma Een burgemeestersportret in anecdotes
Frits David Zeiler De laatste trijpfabriek
Hans Wiersma Wijlen Kees Kieft was meer dan een “ Materieschilder”
Iet Erdtsieck In memoriam Gerrit Schinkel


