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KAMPER KRONIEK 1999
(oktober t/m december)

door Henk Hollander
Deze Kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid en berust op een persoonlijke keuze uit
het nieuws van Kampen en omgeving

Oktober
2-10 In het dierenopvangcentrum aan de Melmerweg werd vandaag de
jaarlijkse dierendag gevierd. Er kwamen ruim 400 bezoekers; tien
honden en dertien katten vonden een nieuwe baas.
En het was bovendien de landelijke Open Bedrijvendag. In Kampen
deed daar Sigarenfabriek De Olifant aan mee (500 bezoekers) en bij
Drukkerij Zalsman aan de Haatlanderdijk kwamen ruim 1.000
belangstellenden een kijkje nemen.
5-10 De landelijk opererende kinderopvangvereniging Catalpa schreef
een wedstrijd uit in het kader van de ‘Pedagogische Vernieuwing’. De
hoofdprijs werd in de wacht gesleept door kinderdagverblijf De
Springplank, met een zelfgemaakte hindernisbaan van dozen, eierdozen en closetrollen. Ze verdienden er vijfhonderd gulden mee.
6-10 Feest voor het diamanten bruidspaar Johannes Edink (92) en Geesje
Edink-Zandbergen (77). Ze kregen burgemeester Kleemans op bezoek
met een bloemstuk en een fruitmand.
7-10 Er komt volgend jaar geen ingrijpende verhoging van gemeentelijke
tarieven en belastingen. Er is voldoende financiële ruimte voor de
noodzakelijke investeringen. Het is nog wel de vraag of de gemeente
over voldoende mankracht kan beschikken om alle plannen uit te
voeren.
8-10 In de komende jaren zal acht tot tien miljoen gulden geïnvesteerd
moeten worden in de modernisering van de Stadsgehoorzaal, wil het
theater blijven voldoen aan de eisen van de tijd. Dat liet burgemeester Kleemans de Raadscommissie voor Onderwijs en Cultuur
weten. In de begroting voor volgend jaar is daar nog geen rekening
mee gehouden.
9-10 Gaan er straks goederentreinen rijden op de Hanzespoorlijn, als die
er eenmaal is? Het gemeentebestuur vreest een ernstige aantasting
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van het woongenot en stopt de plannen voor aanleg van de spoorlijn
dus maar diep weg in de bekende la, tot er duidelijkheid is over de
bedoelingen.
Life Foundation Worldwide onthulde in het wandelgebied rond kinderboerderij Cantecleer een Vredespaal. Door deze vredestekens wil
men de hoop op blijvende wereldvrede levend houden.
Het werd een massaal volksfeest. Half Kampen leek uitgelopen om de
ingebruikneming van ‘onze’ nieuwe IJsselbrug mee te maken. Rond
half twee ’s middags gingen de gemeentebestuurders van Kampen en
IJsselmuiden, de bruggenbouwers en honderd geselecteerde
Kampenaren per reuzenstep de brug over naar IJsselmuiden; honderden anderen volgden, later ook de auto’s en het overige verkeer.
Burgemeester Kleemans:’ Dit is een grote dag voor Kampen.’
Trots overspant hij d’IJsselstroom,
de Kamper Brug, met goud bekroond.
De tijd van (on)geduldig wachten
werd nu tot ieders vreugd beloond.
Woonstichting Eenvoud neemt het nieuwe woongebouw
‘Havenoord’ aan de Noordweg in gebruik. Het gebouw bevat 37
appartementen, speciaal aangepast voor ouderen.
De brug is dan wel open, maar de discussie erover nog niet gesloten.
Mag er nu wel vrachtverkeer over of niet? De verkeersfunctie is al
tien jaar onderwerp van gesprek. Blijft de nieuwe brug gehandhaafd
als belangrijke verkeersader, dan raakt de binnenstad verstopt. Maar
een brug alleen voor bestemmingsverkeer veroorzaakt voor de
middenstand een omzetdaling van plm. 28 miljoen gulden. Wie het
weet mag het zeggen.
Veel bewoners van de IJsselkade en de De la Sablonièrekade hebben
nog grote problemen met de voorgenomen waterkering langs het
stadsfront. Men vindt dat het waterschap in de afgelopen periode erg
druk is geweest met de techniek voor een verantwoorde oplossing,
maar met de gevoelens van de bewoners is veel te weinig rekening
gehouden.
De Kamper Kunstprijs 1999, ingesteld door de gemeente Kampen en
de Industriële Club Kampen-IJsselmuiden, werd toegekend aan de
fotografe Risk Hazekamp uit Rotterdam. Op 6 november komt er nog
een publieksprijs.
Een aantal kerken en de daarmee verbonden organisaties komen in
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het geweer tegen activiteiten die naar hun mening de zondagsrust
zullen bedreigen. De gemeentelijke plannen, zoals die in de nota
Binnenstadsvisie naar voren komen, moeten van tafel.
Hans Wiersma (80) is gestopt met het schrijven van recensies van
concerten en andere (kunst)optredens. Van de oud-redacteur van het
Nieuw Kamper Dagblad werd vanmiddag tijdens een receptie in de
Stadsgehoorzaal afscheid genomen.
De nieuwe brug is klaar, dus kan de noodbrug weg. Niemand zal er
een traan om laten. Na op de kop af 493 dagen dienst wordt de sloop
nog deze week voltooid.
De gemeente Kampen, Rijkswaterstaat en de beroepsvaart hebben in
principe overeenstemming bereikt over de voorgenomen nieuwe
indeling van de ligplaatsen aan de IJsselkade.
De Kampereilander Oranjevereniging bracht onder regie van Albert
Ballast in de Stadsgehoorzaal met succes en voor een volle zaal de
klucht, Is het geen plaatje?
Het ministerie van Volksgezondheid lijkt geen heil te zien in integratie van het voormalig stadsziekenhuis in het te stichten nieuwe
verpleeghuis. Men vreest vertraging door de discussie over de monumentenstatus van het oude gebouw, omdat uitstel in dit geval wel
eens tot afstel zou kunnen leiden.
Er komt nogal kritiek los op de nieuwe stadsbrug. De fracties van
D’66, Groen Links en Kampen Alert hekelen in een notitie o.a. de verkeerssituatie en de positie van de voetgangers. Er zijn gevaarlijke
situaties en het aantal vragen uit de bevolking is groeiende. B en W
hebben een extra commissievergadering uitgeschreven.
Wat is er aan de hand met onze nieuwe stadsbrug? Het ‘val’ wilde na
opening niet meer sluiten en bleef op ca. twintig centimeter hoogte
hangen. Een enorme verkeerschaos was het gevolg; het kostte anderhalf uur sleutelen aan de systemen voor de zaak weer in orde was.
Vandaag opnieuw een chaos bij de brug. Er schijnen computerproblemen te zijn. Kinderziekten? Een storing van anderhalf uur was
het gevolg.
Stadsbeiaardier Leon van der Eijk zal de klanken van het carillon van
de Nieuwe Toren niet meer over Kampen uitstrooien. Tegen zijn zin
moet hij na bijna 40 jaar met pensioen vanwege zijn 65-jarige leeftijd.
Twee diamanten huwelijken vandaag en burgemeester Kleemans
had het er druk mee. Hij bracht gelukwensen, bloemen en een fruit-
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mand bij het echtpaar Andries van Sloten (80) en Johanna Tromp (78)
en vervolgens bij het echtpaar Arend de Groot (87) en Hendrika
Maurer (83).
28-10 De werkgroep Kampen Lichtstad heeft een plan ontwikkeld voor de
‘aanlichting’ van de binnenstad en gaat nu in samenwerking met de
gemeente een begin maken met de uitvoering ervan. Begonnen
wordt met het IJsselfront van Koornmarktspoort tot Buitenhaven.
De kleine dorpskernen van IJsselmuiden (’s Heerenbroek,
Mastenbroek, Wilsum en Grafhorst) wijzen de fusie IJsselmuidenKampen radicaal af. Men vindt fusie niet nodig. Dorpsbelangen
Grafhorst: bestuurlijk is Kampen een slangenkuil.
Kamper ondernemers vrezen voor een groot omzetverlies door de
festiviteiten ter gelegenheid van de officiële brugopening op 27
november aanstaande. Door plaatsing van een grote tent op de
IJsselkade komt het brugverkeer zes dagen in het gedrang, en zo vlak
voor Sinterklaas geeft dat problemen...
Burgemeester en wethouders gaan aan de gemeenteraad voorstellen
om de staatssecretaris van O.C.W. te adviseren het gebouw van het
oude Stadsziekenhuis niet in te schrijven in het Rijksmonumentenregister. Wethouder Breman vindt dat ‘trekken aan een dood paard’
geen zin heeft. Op 18 november moet de raad beslissen.
29-10 B & D Architecten in Oosterbeek heeft het definitieve ontwerp voor
de bouw van een stadhuis aan de Kennedylaan aangeboden. De volgende stap moet zijn het besteksklaar maken, maar eerst zal de
gemeenteraad opnieuw moeten kiezen voor nieuwbouw. De ideeën
omtrent huisvesting in de ThUK-gebouwen zijn immers nog niet verdwenen.
Het Christelijk gemengd zangkoor De Lofstem, van het Kampereiland gaf een geslaagd jubileumconcert in Ons Erf. Het koor bestaat
vijfenzeventig jaar. Bloemen waren er voor de 93-jarige Roelofje
Gunning, lid vanaf de oprichting.
30-10 In en om het stadhuis werd een Open Milieudag gehouden, met
demonstraties van de wagens van het milieupark. Er kon ook een
kijkje in het stadhuis worden genomen, waar voorlichtingsstands
waren ingericht onder andere over Diftar. Er was veel belangstelling.
November
1-11 Waterschap Groot Salland denkt met zeven eigenaren van panden op
het dijktracé geen overeenstemming te kunnen bereiken. Daarom
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zullen onteigeningsprocedures moeten worden aangespannen.
Stichting Redt het Monumentale Ziekenhuisgebouw meldt dat de
Centrale Nederlandse Ambulancedienst onderzoekt of één van haar
opleidingsvestigingen ondergebracht zou kunnen worden in dat
gebouw.
3-11 Het bedrag (16.000 gulden !) dat de scholieren van de Kamper openbare scholen eind september met een estafetteloop bijeenbrachten
voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije, heeft zijn doel
bereikt. Leerkracht Esma Arslan van de Willem Alexanderschool, zelf
van Turkse afkomst, is naar het getroffen gebied geweest om persoonlijk toe te zien op de besteding ervan. Voor tienduizend gulden
zijn schoolartikelen, schoonmaakspullen en winterschoenen
gekocht en het resterende geld wordt verdeeld over drie scholen in
het getroffen gebied. Kinderen voor kinderen dus.
4-11 Burgerlijke ongehoorzaamheid? Boze ondernemers uit de binnenstad saboteerden de door de gemeente getroffen verkeersmaatregelen op de IJsselkade, zie 28 oktober. Ze verwijderden zelf de verkeersborden die het eenrichtingverkeer moesten afdwingen en zo de
huidige verkeerschaos tegengaan. De emoties liepen heel hoog op. Er
wordt zelfs met een kort geding gedreigd.
Prof. Kolff was weer in Kampen. De Stichting Behoud Kamper
Ziekenhuis had gehoopt, dat hij geld zou meebrengen uit Amerika.
Maar tot grote teleurstelling kwam hij met lege handen. De Stichting
geeft het echter nog niet op en prof. Kolff evenmin.
8-11 De binnenstadondernemers hebben gewonnen: de verkeersmaatregelen aan de IJsselkade worden teruggedraaid. Er komt weer tweerichtingsverkeer, een busbaan en een (tijdelijke) verkeerslichtinstallatie.
10-11 De gemeente Kampen gaat het voormalig belastingkantoor aan de
Kennedylaan aankopen. Daar zal het CWI (Centrum voor Werk en
Inkomen) in worden gehuisvest. Na lang tegenstribbelen van de
gemeente IJsselmuiden is men daarover uiteindelijk toch tot overeenstemming gekomen.
De Leidse onderzoeker Wim van Amrooij vond in een middeleeuwse
kroniek in het Kamper Gemeentearchief een, waarschijnlijk de oudste, verwijzing naar het ontstaan van de boekdrukkunst in
Nederland.
11-11 In de raadsvergadering werd de laatste begroting van de zelfstandige
gemeente Kampen behandeld, een historische gebeurtenis derhalve.
92
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Veel woorden werden gesproken, maar uiteindelijk ging men unaniem akkoord met het voorstel.
Het moeizame fusieproces werd uiteraard door veel raadsleden aangeroerd. Een opmerkelijke uitspraak: ‘het lijkt wel een soapserie,
Onderweg naar Morgen’.
En ook het oude ziekenhuisgebouw kwam natuurlijk weer ter sprake. De gemeente gaat nog één keer proberen een oplossing te vinden.
Vertegenwoordigers van de gemeente en IJsselheem moeten, samen
met een architect en een externe stedebouwkundige, op korte termijn uitzoeken of een compromis mogelijk is.
Diverse fracties in de raad bekritiseerden in scherpe bewoordingen
de houding van het Waterschap Groot Salland tegenover de kritiek
van de bewoners op het tracé van de dijkverzwaring in de binnenstad. ‘Een staat in de staat’, zo werd gezegd.
Het was weer zover: onder enorme belangstelling van groot en klein
arriveerde Sint Nicolaas met zijn gevolg in de Buitenhaven. Hij
maakte een zegetocht door de stad, waar het publiek hem massaal
opwachtte. Het grote feest is begonnen.
De fusie van de Theologische Universiteit Kampen (ThUK) met de VU
is definitief van de baan. De afgebroken onderhandelingen met de
Vrije Universiteit in Amsterdam worden niet heropend. Of de ThUK
nu in Kampen blijft wordt wel waarschijnlijker, maar is nog niet
zeker. Volgende maand komt daarover zekerheid.
Na bijna een jaar van verbouwen is ons Frans Walkate Archief weer
normaal open voor het publiek. De heropening door burgemeester
Kleemans ging gepaard met een gloedvolle toespraak over hoe moet
worden omgegaan met de oude stad en het zorgvuldig inpassen van
goede nieuwbouw. Hij opende tevens de tentoonstelling van de
Kamper kunstschilder Vincent Massee en van de keramiek- monumenten gemaakt door Cornelis Jan Harthoorn.
Burgemeester Kleemans vertrekt in december en leidde vanavond
voor de laatste keer de vergadering van de gemeenteraad. Na afloop
werd hij namens de raad lovend toegesproken door raadslid
Remmelt de Boer. Hij kreeg ook een bijzonder cadeau: een schilderij
van de Kamper kunstenares Thea de Groot, getiteld ‘De Vrijheid’.
En dan staat daar, niet geheel onverwacht maar toch wel plotseling:
DOEK VALT VOOR KAMPER ALMANAK. De editie die getooid is met
het magische jaartal 2000 is dan tevens, na zeventig jaar, de laatste.
Of en hoe déze kroniek gepubliceerd wordt staat nog niet vast. We
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gaan toch nog maar even door.
Het grote Hinzsorgel in de Bovenkerk krijgt een schoonmaakbeurt.
Dertig jaar geleden gebeurde dat ook en dus werd het weer tijd. De
klus duurt tot begin maart, maar dan is het wereldberoemde instrument uit 1743 weer helemaal schoon en de klank weer als vanouds.
De feestelijkheden rond de opening van de nieuwe brug naderen met
rasse schreden. Een onderdeel daarvan, de touwtrekwedstrijd
Kampen-IJsselmuiden, gaat helaas niet door. Een communicatiestoornis is de oorzaak: Kampen was van mening dat IJsselmuiden de
organisatie op zich had genomen, IJsselmuiden dacht hetzelfde van
Kampen.
Sinds 1988 daalde het inwonertal van Kampen, maar er is nu weer
groei te constateren: in juli jl. zat Kampen op 32.089 inwoners, maar
nu zijn het er 32.582.
We zitten bijna weer op het peil van 1988.
Een nepkroonprins Willem-Alexander baarde vandaag enig opzien
in Kampen. Hij wilde in het kader van de Surpriseshow van tv-presentator Henny Huisman trouwen met Jenny Bovendeur, werkzaam
in Zorgcentrum De Vijverhof. Er kwamen een grote limousine, veiligheidsagenten en politie-escorte aan te pas, alsmede een verbijsterde juffrouw Bovendeur.
Grote opwinding bij de bewoners van de IJsselkade, nu de bouwkosten van de waterkering langs het stadsfront zoveel hoger uitvallen dan was geraamd. Volgens de bewoners moet het plan van tafel:
beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
De gemeentelijke monumentenraad is van mening dat het voormalig ziekenhuisgebouw op de rijksmonumentenlijst thuishoort.
Daarbij mag geld geen rol spelen.
De brugwachters van de nieuwe IJsselbrug schijnen om een of andere reden niet uitgenodigd te zijn voor het openingsfeest en zijn daarover erg kwaad. Burgemeester Kleemans kwam eraan te pas en hij
kreeg het voor elkaar: er is (uiteraard) plaats voor de brugwachters.
Vandaag overleed in de leeftijd van 79 jaar de heer Jan Mossel, in
Kampen algemeen bekend als ‘de zingende palingboer’, die jarenlang met zijn smakelijke handel te vinden was bij de wachtende files
voor de IJsselbrug.
Leerlingen van de Scholengemeenschap Pieter Zandt, het Ichthuscollege en het Almerecollege namen deel aan een project dat tot doel
had hen bewust te maken van de belangrijke plaats die cultuur in
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Kampen inneemt. Ze bezochten in kleine groepen o.a. ons Frans
Walkate Archief, het Speelwerk, het Grafisch Atelier en het Stedelijk
Museum.
De toneelgroep van de GLTO bracht voor een volle Stadsgehoorzaal
met succes het blijspel Maar wie is dan de vader van Jan Tol en Astrid
de Haan. Het werd een uitvoering boven de middelmaat.
26-11 En vandaag was dan de officiële opening van de nieuwe IJsselbrug,
die vanaf nu de ‘Stadsbrug’ zal heten. Dat was het resultaat van de
prijsvraag die het gemeentebestuur had uitgeschreven en die bekend
gemaakt werd door de Europarlementariër en ex-minister van
Verkeer en Waterstaat Hanja Maij-Weggen. De tweede IJsselbrug
wordt nu de Molenbrug, de nog te bouwen brug in de N50 wordt de
Eilandbrug. Winnaar van de prijsvraag werd Hilda van der Feen. De
opening werd een feestelijke gebeurtenis, die door veel Kampenaren
werd bijgewoond en de inleiding werd voor een daverend brugfeest.
27-11 En een daverend feest werd het, met een zeepkistenrace op de nieuwe brug, een zeer geslaagde Twee Bruggenloop met als starter
mevrouw Fanny Blankers-Koen, een geweldig muziekfestijn in de
grote tent op de Nieuwe Markt, een schitterend vuurwerk, volop
muziek en heel veel publiek op de been. Een dag met een gouden
randje en een nieuwe brug. Wat willen we nog meer?
De operettevereniging Sint Caecilia gaf in de Stadsgehoorzaal een
reeks van vier avondvoorstellingen van Die Lustige Witwe van Franz
Léhar onder leiding van Harry Poulssen en regie van Dick van
Ommen. Voorstellingen van hoog niveau voor een dankbaar publiek.
30-11 Hans Wiersma schreef in de loop der jaren niet minder dan 475 afleveringen van zijn rubriek Vroeger weet je wel. In 1988 verscheen
daarvan een eerste bundel, vandaag werd de tweede onder de titel
Hink-Stap-Sprong door de petite histoire van Kampen en IJsselmuiden
gepresenteerd. De uitgave kwam van de IJsselacademie. De burgemeesters van Kampen en IJsselmuiden kregen de eerste exemplaren
aangeboden.
De Muziekschool wil op korte termijn verhuizen naar de
Vloeddijkkazerne. Men is het wachten beu en dat werd aan B en W
duidelijk gemaakt door een schooldelegatie, die een serenade bracht
en een ‘brief op poten’ aanbood.
December
1-12 Op deze eerste dag van (alweer) de laatste maand van dit gedenk95
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waardige jaar 1999 werd het eerste team van basisschool De
Wegwijzer schoolschaakkampioen van Kampen.
Kampen zet vooralsnog geen handtekening onder een lobbybrief van
de omliggende gemeenten, de provincie en de Regio IJssel-Vecht aan
de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, waarin wordt
gepleit voor snelle aanleg van de Hanzespoorlijn. Kampen wil eerst
meer weten over eventueel goederenvervoer op deze lijn; men is daar
niet gerust op, nu de Noordtak van de Betuwelijn geschrapt is.
2-12 De Theologische Universiteit ThUK blijft definitief in Kampen. Er
komt geen fusie met de VU in Amsterdam. Aldus besloot de gezamenlijke synode van de Samen-Op-Wegkerken.
De nieuwe Stadsbrug heeft zijn eerste aanvaring te pakken. Een
schoeneraak uit Enschede kwam door een stuurfout met de betonnen pijler in aanraking. Er was geringe schade aan boot en brug.
3-12 Het land werd getroffen door een hevige storm die her en der veel
schade aanrichtte. Ook Kampen ontkwam daar niet aan, maar het
bleef bij afgewaaide dakpannen en dergelijke.
4-12 De Stichting Ons Erfgoed van het Kampereiland krijgt van de
gemeente een startsubsidie van 5.000 gulden ten behoeve van een
museumboerderij in de Kamper Groenestraat.
5-12 Familiebericht: Kampenaar Wim Hendriks, taxichauffeur en lid van
de Kamper Biljartclub, werd in Vollenhove tweede bij de districtskampioenschappen tweede klasse libre. Hij promoveert naar de eerste klasse en mag in januari deelnemen aan de gewestelijke kampioenschappen in Groningen.
6-12 De voormalige smederij Wensink in de Voorstraat wordt gerestaureerd dankzij de steun van een aantal bedrijven. De contracten zijn
getekend en begin volgend jaar gaat het werk beginnen.
8-12 Eendrachtig hebben burgemeester Markusse van IJsselmuiden en
wethouder Keppel van Kampen op het Berghuisplein een vierdaagse
Gezinsbeurs geopend. In twee aaneengebouwde tenten verwachten
de organisatoren zo’n 15.000 bezoekers.
De Koggewerf krijgt voor haar werkgelegenheidsproject geen
Europese subsidie meer. Voor de gemeente een aanleiding om dit
project af te bouwen en in de toekomst de werf uitsluitend te betrekken bij de toeristische ontwikkeling van Kampen. De Koggestichting
vindt dat onbegrijpelijk.
10-12 Het kerstfeest komt er aan. In de Buitenkerk gaf het koor Arise Kampen
een mooie uitvoering van het Weihnachtsoratorium van Bach.
96

88 t/m 128-zal

15-06-2001

14:47

Pagina 97

11-12 Het Ichthus College hield de traditionele Volleybalnacht en dat werd
een succes. De opbrengst was ongeveer 10.000 gulden en dat is
bestemd voor een basisschool in het Roemeense plaatsje Paun.
De Gezinsbeurs (zie 8 december) kon het grote publiek niet boeien en
werd met ongeveer 2.000 bezoekers een flop. Het zat ook niet mee:
op de eerste dag al een stroomstoring, en het was bijzonder slecht
weer.
De Vrijwilligersprijs 1999 werd gewonnen door Gerrit Fien. Hij kreeg
de prijs vooral voor zijn werk voor het kinderdagcentrum De Klimop.
De jury prees zijn inzet: een levenshouding met een grote voorbeeldfunctie.
13-12 De Burgel wordt binnenkort schoongebaggerd. Daarop vooruitlopend werd de stadsgracht door vader en zoon Woning met een sleepnet leeggevist. Een deel van de vangst werd overgezet in ander viswater.
15-12 Tijdens periodiek overleg met omwonenden maakte het Waterschap
Groot Salland duidelijk dat, ondanks de zwaar tegenvallende kosten
en de grote bezwaren van de bewoners, niet van de waterkerende
‘stadsmuurvariant’ wordt afgestapt.
Kampen heeft weer een honderdjarige: mevrouw Anna Bosma-de
Vrieze, die in Huize Margaretha woont. Burgemeester Kleemans
bracht haar op zijn laatste dag in functie een bezoek en dat werd
zeer gewaardeerd.
En dan was er de afscheidsreceptie van burgemeester Kleemans en
zijn echtgenote. Veel Kampenaren en een groot aantal verenigingen
en instellingen maakten van die gelegenheid gebruik.
16-12 Het wintert al behoorlijk (of onbehoorlijk, ’t is maar net hoe je er
tegenaan kijkt). Sneeuw en gladheid brachten ongemak met zich
mee. Op de voetpaden van de nieuwe Stadsbrug moest handmatig
gestrooid worden, want de gemeentelijke strooiwagens zijn te breed.
Over een week of vier komt er een speciaal strooiwagentje dat wél
past...
De galerij met burgemeestersportretten is uitgebreid met een door
de kunstenares Ans Markus vervaardigd portret van de scheidende
burgemeester Kleemans. Het schilderij werd onthuld tijdens het
afscheidsfeest in de Stadsgehoorzaal. Dat feest was indrukwekkend.
Er waren ongeveer zevenhonderd genodigden. Hoogtepunt was de
bekendmaking van het in een geheime raadsvergadering genomen
besluit, waarbij burgemeester Kleemans benoemd werd tot erebur97
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ger van de stad Kampen. Het was de enige raadsvergadering in de nu
voorbije periode-Kleemans, waarbij hij niet aanwezig was!
Tot 1 januari 2000 is wethouder Piederiet loco-burgemeester. Daarna
zal burgemeester Sybesma aantreden.
De waterkering langs de IJsselkade: het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft het massale onteigeningsplan van het Waterschap
Groot Salland afgekeurd. Het Waterschap moet opnieuw in onderhandeling. De bewoners zijn blij, het Waterschap niet. Opnieuw
langdurige vertraging...
Zakenman Henk Krans stelde B en W in een briefje op de hoogte van
zijn plannen om langs de N50 een enorm reuzenrad te doen verrijzen. Goed voor Kampen, meent hij. Er is 10 tot 20 hectare grond
nodig en hij vraagt de gemeente om medewerking. B en W beraden
zich.
En diezelfde N50 gaat door de verlenging ervan een ernstige bedreiging vormen voor de laatste broedende kerkuilen in de omgeving
van Kampen. De Natuurbeschermings- vereniging IJsseldelta vestigt
er de aandacht op en vraagt van de boeren medewerking voor het
plaatsen van de nodige nestkasten.
In het Frans Walkate Archief vond de presentatie plaats van de allerlaatste Kamper Almanak in deze vorm. Die draagt het jaartal 2000.
Met gepast respect en onder grote belangstelling werd het eerste
exemplaar van deze laatste uitgave aangeboden aan de heer J.
Jongeneel, directeur van SNS bank Overijssel. De editie 2000 is een
prachtexemplaar. Alle medewerkers van het Frans Walkate Archief
inclusief uw kroniekschrijver zijn er trots op.
In de laatste Kamper Almanak werd de uitslag bekendgemaakt van
de opstelwedstrijd die de redactie had uitgeschreven onder de
schooljeugd. Thema: Hoe stel je je jouw leven voor in het volgende
millennium. Winnaar van de eerste prijs werd Hennie Hoogerhorst
uit Kampen. Haar verhaal werd met dat van vier andere inzenders
opgenomen in de Almanak.
Op deze donkere avond voor Kerstmis - maar het bleef gelukkig
droog - verzamelden zich honderden Kampenaren bij De
Notenkraker in het plantsoen voor de traditionele kerstzang. Voor de
twaalfde achtereenvolgende keer.
En opnieuw werd het een groene en natte kerst.
In het jaar 2000 is er in Kampen geen plek beschikbaar voor lunapark
of circus. Het Burgemeester Berghuisplein kan daar niet meer voor
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gebruikt worden in verband met de komende stadhuisbouw.
Waterschap Groot Salland moet op zoek naar een andere aannemer
voor de Waterkering Kampen-Midden. De tot nu toe laagste inschrijver krijgt de opdracht niet, want de aanbieding is met 58 miljoen
gulden ‘niet passend’.
De zgn. kleine dorpskernen van IJsselmuiden gaan hun krachten
bundelen in verband met de naderende fusie. Ze vragen in de nieuwe gemeente een eigen wethouder ter behartiging van hun belangen.
Nieuwjaar 2000 komt er aan. De verwachting is hooggespannen, ook
bij de vuurwerkverkopers. ‘Iedereen is helemaal gek dit jaar’, wordt
in die branche beweerd. We zullen zien!
De politie is klaar voor de jaarwisseling. Ruim dertig agenten zijn
paraat om op te treden bij calamiteiten op Oudejaarsdag en in de
Nieuwjaarsnacht.
Oud-burgemeester Kleemans van Kampen en burgemeester
Markusse van IJsselmuiden publiceren hun nieuwjaarsboodschap.
Kleemans: ‘Kampen is een stad van beloften en gaat een goede toekomst tegemoet’. Markusse: ‘Het is zaak een brug te slaan tussen de
inwoners van Kampen en die van IJsselmuiden. Samenwerking is
geboden’.
Op deze bijzondere Oudejaarsdag neemt ook Kampen afscheid van
1999 en stapt vol vertrouwen de nieuwe toekomst in, die begint met
2000.
De jaarwisseling verloopt opvallend rustig. Minder melkbusschutters, minder schade. Wel twee gewonden bij een ontploffing in een
oude caravan op de Noordweg en een brandstichting in een keet in
IJsselmuiden. Géén ‘millenniumbug’, alleen in een deel van
IJsselmuiden een korte stroomstoring.
En zo werd het dan 2000. Een nieuw jaar ligt weer voor ons. Of het
nu het begin van een nieuwe eeuw of zelfs van een nieuw millennium is, daarover is men het niet helemaal eens. Volgens velen begint
de nieuwe eeuw en dus ook het nieuwe millennium pas op 1 januari 2001. Doen we het dan toch gewoon nog eens dunnetjes over! Hoe
dan ook: veel geluk en gezondheid, heil en zegen in het nieuwe jaar.
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KAMPER KRONIEK 2000
door Henk Hollander en Sam Hörchner
Januari
1-1
Na een vrij rustige Nieuwjaarsnacht zijn we dan allemaal beland in
het jaar 2000. Met druilerig en somber weer doet het nieuwe jaar zijn
intrede. Vooruit maar weer.
3-1
In het stadhuis wordt tijdens een speciale raadsvergadering de Fries
Haije Sybesma (61) geïnstalleerd als tijdelijk burgemeester van
Kampen. Loco-burgemeester Theo Piederiet hing hem de ambtsketen
om. Piederiet: ‘Wij verwachten dat hij in staat zal zijn op doortastende en evenwichtige wijze leiding te geven in naar verwachting
het laatste jaar van de oude gemeente Kampen’. Sybesma: ‘De
Kamper gemeenteraad moet efficiënter vergaderen en meer daadkracht vertonen. De colleges van burgemeester en wethouders van
Kampen en IJsselmuiden moeten veel nadrukkelijker gezamenlijk
voorop lopen om de plooien in het fusieproces van Kampen en
IJsselmuiden glad te strijken’.
In de Stadsgehoorzaal werd met succes een Nieuwjaarsinstuif
gehouden. Ruim 2.000 Kampenaren namen eraan deel.
Vandaag overleed mevrouw P.W.J. Endert-Ament, die in Kampen
bekend was als ‘de moeder van de Kamper dierenbescherming’. Ze
was ruim 40 jaar lid van de Dierenbescherming en vervulde ruim 30
jaar vele bestuursfuncties. In 1994 ontving zij een koninklijke onderscheiding voor haar verdienstelijk werk.
5-1
Het was weer kerstbomen inleveren. De Kamper jeugd sleepte tegen
een kwartje per stuk in totaal 3.200 kerstbomen aan.
7-1
In IJsselmuiden overleed op 73- jarige leeftijd Folkert (Fok) J. Draaier,
voormalig raadslid van de gemeente IJsselmuiden en actief in het
IJsselmuider verenigingsleven.
8-1
De Belangenvereniging Kunstenaars Kampen (BKK) houdt op te
bestaan. Er zijn te weinig actieve leden overgebleven.
13-1 Volgende week is er in Den Haag topoverleg over de toekomst van het
gebouw van het voormalig ziekenhuis. De ministeries van OCW en
van Volksgezondheid doen mee. Ook de Rijksdienst Monumentenzorg, woonzorgconcern IJsselheem en de gemeente Kampen zijn
100
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erbij betrokken. Misschien komt er dan duidelijkheid.
De afdeling Kampen-IJsselmuiden van het Rode Kruis huldigde
negen vrijwilligers voor langjarige trouwe dienst. Mevrouw Lenie
Barneveld was maar liefst 41 jaar actief voor het Rode Kruis en ontving daarvoor de zilveren medaille van verdienste.
Het opera- en operettekoor St. Caecilia vierde zijn 75-jarig jubileum
en opende de feestelijkheden met een bijzonder concert in de
Buitenkerk. Daarbij werden o.a. fragmenten uitgevoerd van de opera
‘Marion’, indertijd gecomponeerd door de Kampenaar Chris
Hengeveld sr.
De dijkgraaf van het Waterschap Groot Salland zegt dat het plan voor
de waterkering in de Kamper binnenstad onherroepelijk is, ondanks
de tegenvallende kosten. De kritiek van met name de
IJsselkadebewoners op de gang van zaken wordt ‘suggestieve onzin’
genoemd.
Pannenfabriek Berk, vroeger de Koninklijke Kamper Emaillefabrieken v.h. H. Berk & Zn, gaat per 1 mei a.s. definitief sluiten. Er werken
nu nog 41 personeelsleden. Voor hen is collectief ontslag aangevraagd. Einde van een tijdperk?
In opdracht van het Waterschap Groot Salland is begonnen met het
uitbaggeren van de Burgel. Het werk duurt tot mei a.s. Het uitgebaggerde slib wordt afgevoerd naar Haatlandhaven en vandaar naar het
slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer.
Tijdens een gesprek in Den Haag is gebleken, dat de bij de nieuwbouw van woonzorgcentrum IJsselheem betrokken ministeries het
plan voor integratie van het voormalige stadsziekenhuisgebouw
steunen. IJsselheem krijgt vier maanden de tijd om de plannen uit te
werken. Het benodigde extra geld is er nog niet.
De verantwoordelijkheid voor een soepel verloop van de fusie van
Kampen en IJsselmuiden per 1 januari a.s. ligt nu bij de beide colleges van B en W. De Stuurgroep Herindeling is opgeheven.
De Vijverhof gaat met z’n tijd mee. Vandaag werd daar een internetcafé geopend, het vierde in een zorgcentrum in Nederland. Het is
bestemd voor de eigen bewoners en oudere buurtbewoners. Er werd
al direct druk gebruik van gemaakt.
De nieuwe Stadsbrug is door de gemeente én het Architectenbureau
Zwarts & Jansma aangemeld voor de Omgevingsarchitectuurprijs
2000.
Op het Kampereiland werd de boerderij van Zwier Stoel voor een deel
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door brand verwoest. Het vee en de stallen konden worden gered,
maar het woonhuis en de zolderverdieping gingen verloren.
Het Waterschap Groot Salland is nog lang niet uit de problemen. De
Aannemerscombinatie Kering Kampen is een procedure begonnen.
De combinatie vindt dat ze ten onrechte aan de kant is gezet.
Opnieuw vertraging.
Ook burgemeester Sybesma moet zo nu en dan op bezoek met een
bloemstuk en een fruitmand om de gemeentelijke gelukwensen over
te brengen. Het echtpaar Cornelis en Annigje Terlouw van de
Pannenkoekendijk was zestig jaar getrouwd. De burgemeester kweet
zich uitstekend van zijn taak.
Koffieshop Het Keldertje in de Schoolstraat moet de tent op last van
de gemeente sluiten. Maar burgemeester Sybesma vindt dat het daar
niet bij mag blijven. Er moet nu ook een debat worden gestart over
het alcoholmisbruik. Gebeurt dat niet, dan is dat huichelachtig en
bestuurlijk niet correct.
Voor de vijftiende keer werden de Kamper sportverkiezingen gehouden. Beste sportman van het jaar werd Robert de Wilde (voor de vijfde keer!). DOS Kampen werd de beste sportploeg. De Uitstralingsprijs
ging naar de atletiekman Hans van Weenen, die al 33 jaar in het atletiekwereldje meeloopt.

Februari
2-2
Wat er met het oude gebouw van het voormalig stadsziekenhuis gaat
gebeuren, staat nog niet vast. Niettemin staat het gebouw in de steigers. Aannemers zijn in opdracht van de gemeente bezig noodvoorzieningen aan te brengen om verder verval te voorkomen.
7-2
Musicalgroep Ventura pakt, na ‘Dear Jeannet’ van vorig jaar, de
draad weer op. Er is opnieuw een musical in voorbereiding, waarvoor
binnenkort audities zullen worden gehouden ter aanvulling van de
cast.
9-2
De fusie Kampen-IJsselmuiden: minister Peper van Binnenlandse Zaken
ziet geen aanleiding het dorp ‘s-Heerenbroek bij Zwolle te voegen.
10-2 Henriët Boswijk (10) uit IJsselmuiden werd in het Kamper stadhuis
voorleeskampioen Kampen-IJsselmuiden en mag op 8 maart naar de
provinciale ronde, die in Oldemarkt wordt gehouden.
De gemeente heeft, samen met de woningbouwcorporaties, een
bureau uit Groningen ingehuurd om advies uit te brengen over het
aanpakken van de problemen in de Hanzewijk. Inmiddels is er al wel
102
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een ‘wijkconciërge’ aangesteld, die moet toezien op de leefbaarheid
in de wijk.
Enkele dagen geleden meldde de krant, dat het gemeentebestuur de
Rijksdienst Monumentenzorg in Zeist, die daar met ruimtegebrek
kampt, attent had gemaakt op de binnenkort vrijkomende Van
Heutszkazerne. Vandaag werd bekend dat het kazernecomplex is
aangekocht door Woonstichting Eenvoud, samen met woningcorporatie De Woonplaats uit Groenlo. Er zal mogelijk een vijftigtal luxe
appartementen in gerealiseerd worden.
De gemeente IJsselmuiden heeft besloten de vestiging van een grote
kalvermesterij toe te staan in het Onderdijks. Dat is vlak naast de
door Kampen geplande nieuwbouwwijk. Dit besluit werd dus echt
niet met gejuich ontvangen. De Vereniging tot Behoud Vrije Natuur
heeft de gemeenteraad van IJsselmuiden gevraagd het besluit terug
te draaien, maar IJsselmuiden houdt, ondanks de aanstaande
gemeentefusie, vooralsnog voet bij stuk.
Stichting VVV Hanzestad Kampen, de Stichting Promotie Kampen,
alsmede de Stichting Kamper Kasteleins willen een betere marketing
en promotie van de stad Kampen. Aan wethouder Koffeman hebben
ze gezamenlijk een startnotitie overhandigd, waarin plannen voor
een nieuwe Stichting Stadsmarketing worden ontvouwd.
Toneelvereniging De Kleine Komedie verraste in de Stadsgehoorzaal
het publiek met een serieuze thriller: ‘Leugens’ van Hugh
Whitemore. De regie was in handen van Nelly Hettasch.
Kinderboerderij Cantecleer wil de strijd aanbinden tegen zwerfafval,
door de leerlingen van de basisscholen te leren, dat ze zelf de natuur
kunnen onderhouden door afval uit de omgeving van mens en dier
weg te houden. Er zijn daartoe een tweetal lesprogramma’s opgezet.
De Tweede Kamer ging akkoord met de plannen voor de gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel. Kampen en IJsselmuiden
worden dus per 1 januari 2001 samengevoegd. Volgens plan komt
een deel van Mastenbroek bij Zwolle.
De beste dammers van de Dirk van Dijkschool gingen naar Den Ham
voor de finale van het provinciale schooldammen. Ze brachten het
daar tot de vijfde plaats.
Een bijzondere dag vandaag. Een schrikkeldag in een eeuwjaar komt
maar eens in de 400 jaar voor. De volgende is pas in het jaar 2400. Dat
duurt dus nog even.
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Maart
3-3
De gemeente Kampen gaat zich nu toch sterk maken voor de aanwijzing van het oude ziekenhuisgebouw tot rijksmonument, en dan
zonder ontbindende voorwaarde over rijkssubsidie. De bouw van een
woonzorgcentrum zal zeker grote vertraging oplopen, maar anders
zouden beroepsprocedures daar wel voor gezorgd hebben
Carnaval in Kampen! Kampen wordt de komende dagen geregeerd
door Prins Ronaldo. Als voorzitter van de Raad van Elf van
d’Uidelvers ontving hij de stadssleutel uit handen van burgemeester
Haije Sybesma.
7-3
Het vorig jaar door de raad genomen besluit om het oude ziekenhuisgebouw te slopen is van de baan. Vandaag werd besloten het
gebouw voor te dragen als Rijksmonument. Het kan gelukkig verkeren.
Er komt ook schot in de slepende kwestie van de verbouw van de
Vloeddijkkazerne. Er is een akkoord met Monumentenzorg. Nu
alleen het geld nog.
8-3
Een groep van 140 vijftigplussers heeft in de afgelopen maanden een
internetcursus gevolgd in de Openbare Bibliotheek. Een succes, en
de bibliotheek denkt na over een vervolg.
9-3
Burgemeester Sybesma wil snel een besluit over de bouw van een
nieuwe brandweerkazerne, liefst aan de Europa-allee. Een centrale
ligging is van groot belang voor de straks gefuseerde gemeente.
10-3 De christelijke toneelvereniging In Andermans Schoenen bracht met
overtuiging in de Stadsgehoorzaal de tragikomedie ‘Wat doen we
met Jenny’ van D.R. Wilde, onder regie van Arjan Lindeboom.
Door de gezamenlijke colleges van B en W van Kampen en
IJsselmuiden werden deze week zeven afdelingshoofden benoemd
voor de aanstaande gefuseerde gemeente. In IJsselmuiden is men
teleurgesteld: zes ambtenaren komen uit Kampen, de zevende is uit
IJsselmuiden.
13-3 De IJsselkade ‘boven de brug’ is weer open, na maandenlang afgesloten te zijn geweest vanwege de werkzaamheden aan de Stadsbrug en
aan de klepkering voor de dijkverbetering. Die zou eind vorig jaar al
voltooid zijn geweest, maar de problemen van het Waterschap Groot
Salland met die waterkering waren de oorzaak van de vertraging. De
klepkering is nu nagenoeg klaar; in afwachting van de hervatting
van de werkzaamheden werd de weg weer opengesteld.
Het gaat een stuk beter in de Oudestraat. Er staan nu veel minder
104

88 t/m 128-zal

-

16-3

-

17-3

20-3

-

21-3

22-3

-

15-06-2001

14:47

Pagina 105

winkels leeg dan een paar jaar geleden. Gevolg van de florerende economie?
De benoeming van zeven afdelingshoofden voor de fusiegemeente
(zie 10 maart) heeft tot beroering geleid in IJsselmuiden. Koert
Meuleman van de SGP vroeg zich af of de kwaliteit van de kandidaten wel de doorslag had gegeven, want een erg hoge pet heeft hij niet
op van die uit Kampen. Men sprak van een Calimero-effect: ‘zij zijn
groot en ik is klein. En dat is niet eerlijk!’
De toneelgroep Applaus uit Nunspeet bracht in de Stadsgehoorzaal
een avondvullend experimenteel toneelstuk door verstandelijk
gehandicapten. Het werd een enorm succes voor een uitverkochte
zaal. Een sprankelende voorstelling.
Burgemeester Sybesma nam het eerste kievitsei in ontvangst. Dit was
gevonden door de Kampenaren G.J van Boven en J. de Ruiter, beiden
zeventigers. Burgemeester Kleemans weigerde het eerste kievitsei
altijd, maar de Fries Sybesma weet het te waarderen.
Het was weer de jaarlijkse schoonmaakdag van het buitengebied,
georganiseerd door de plaatselijke Wildbeheereenheid. Er deden veel
scholieren mee. Ruim honderd kuub zwerfvuil werd verzameld.
Wel wat minder dan vorig jaar, maar dat kwam door het slechte
weer.
Van een monument kun je niet leven, zegt Jan Poutsma, eigenaar
van de alom bekende ‘grutterij’ aan de Broederweg. Hij sluit zijn winkel per 1 april.
De verzekeringsmaatschappij Fortis Amev wil maar liefst het hele
Kampereiland kopen van de gemeente Kampen. Ze zien daar een
goede belegging in: 5.000 hectare, 136 boerenbedrijven. Voor wethouder Breman is het bod onbespreekbaar.
Nog naweeën van de sluiting van het oude Stadsziekenhuis: een van
de KNO-artsen wil een schadeclaim indienen wegens verlies aan
inkomen. Hij heeft nimmer de kans gekregen een praktijk te openen
in de nieuwe polikliniek, en dat was hem naar zijn zeggen wel
beloofd.
In de Buitenkerk wordt tot half april een bijzondere tentoonstelling
gehouden: ‘Kinderen op de vlucht’. De expositie is samengesteld
door Jehanne van Woerkom, werkzaam in het asielzoekerscentrum
in Creil. De foto’s tonen het leven van alle dag in zo’n centrum.
De molen d’Olde Zwarver is in restauratie en vandaag was het zover,
dat de kap na de opknapbeurt met een grote takel weer op zijn plaats
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werd gezet. Het ging voorspoedig. De molen zal in mei weer helemaal klaar zijn.
Oud-burgemeester Kleemans was nog weer even in Kampen om in
het plantsoen aan de De la Sablonièrekade een boom te zijner herinnering te planten. De kastanjeboom werd bij zijn afscheid geschonken door de afdeling Stadsbeheer en Milieu van de gemeente.
Het lange wachten van atletiekvereniging Isala werd beloond. Zij
kreeg eindelijk haar kunststofbaan in het sportpark Hagenbroek. De
officiële ingebruikneming is op 1 april aanstaande.
Ook de gemeenteraad ging akkoord met behoud van het oude ziekenhuis en met de aanvraag het gebouw aan te wijzen als rijksmonument.
Burgemeester Sybesma houdt van opschieten. Hij is na drie maanden
tot de conclusie gekomen dat het in Kampen heel veel tijd kost om
iets van de grond te krijgen. Meer doen en minder praten, luidt zijn
advies.
De ondernemers Schaper, die de Buitenwacht als megadisco exploiteren, hebben een makelaar opdracht gegeven op zoek te gaan naar
een geschikte locatie in Kampen of directe omgeving voor een groot
evenementenpark met alles erop en eraan, een toeristische trekpleister van de eerste orde. Daar zullen de meningen wel over verdeeld zijn.
Burgemeester Sybesma is van mening, dat ons mooie plantsoen
wegens veel achterstallig onderhoud dringend een flinke opknapbeurt nodig heeft. Anders slaat het verval zeker toe. Zie derhalve 24
maart.

April
1-4
Geen aprilgrap: atletiekvereniging Isala nam feestelijk de nieuwe
atletiekbaan in gebruik. Er werd o.a. een gedenksteen onthuld met
daarop de namen van Nico Klappe, als oudste lid van Isala, en van
Natalia Veltman, het jongste lid. Samen mochten die de openingshandeling verrichten.
In het Frans Walkate Archief opende Jackie ten Hove de tentoonstelling ‘Geluk bij een ongeluk’ naar aanleiding van het 75-jarig bestaan
van de EHBO-afdeling Kampen-IJsselmuiden.
Muziekvereniging AMDG bewees met een uitvoering voor een volle
Stadsgehoorzaal haar kunnen. De orkesten, de drumband en de
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majorettes verzorgden een prima avond voor een dankbaar publiek.
Basisschool De Wegwijzer zal Kampen dit jaar vertegenwoordigen op
het Nederlands kampioenschap schoolschaken in Groningen.
Kampen staat er financieel goed voor. In het fonds Grote Objecten zit
maar liefst zo’n tachtig miljoen, voldoende om alle geplande grote
uitgaven te doen.
Kampenaar B. Hillebregt wil alle financiële gegevens van de omstreden waterkering langs het stadsfront boven water krijgen, omdat hij
denkt dat het waterschap op verkeerde gronden voor de stadsmuurvariant heeft gekozen. Hij heeft daartoe bij de bestuursrechter in
Zwolle een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Mevrouw Piety van den Berg werd vandaag koninklijk onderscheiden
voor haar vele verdiensten in het Kamper vrouwenwerk.
Burgemeester Sybesma maakte dat tot haar verrassing bekend.
Voor de 55ste keer vond vandaag onder grote belangstelling de
Kamper Bevrijdingsloop plaats.
Opmerkelijk: burgemeester Markusse van IJsselmuiden is door de
kiesvereniging van de SGP op een derde en dus verkiesbare plaats
gezet op de kandidatenlijst voor de nieuwe gemeenteraad van de
fusiegemeente.
Na jaren van voorbereiding is deze week begonnen aan de restauratie van drie panden aan de Voorstraat, waaronder de bekende voormalige smederij van Wensink. De werkzaamheden zullen voor de
zomer van volgend jaar zijn afgerond.
Volgende week, op Paasmaandag, neemt pastoor Hunink officieel
afscheid van zijn parochie Kampen, waaraan hij achttien jaar was
verbonden. Pastoor Hunink gaat met welverdiend emeritaat.
Op last van het Openbaar Ministerie heeft de Kamper
Oranjevereniging een opzienbarend programmaonderdeel voor de
Koninginnedagviering (doelschieten met melkbussen) geschrapt.
Het verbod is gebaseerd op de Algemene Politieverordening.
Burgemeester Sybesma bracht vandaag een bezoek aan het echtpaar
Winter aan de Schaepmanlaan. Daar werd het 65-jarig huwelijksfeest
gevierd. Nog vele jaren toegewenst.
En ook dit is opmerkelijk: Gerrit Berghuis (74 jaar!) studeerde vandaag af aan de Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt). Hij
ontving zijn bul uit handen van rector Gerrit Neven. Hij is daarmee
de oudste afgestudeerde aan deze universiteit.
De nieuwe Kamper Stadsbrug is een van de drie genomineerde objec107
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ten voor de Omgevingsarchitectuurpijs 2000. Deze prijs wordt om de
twee jaar uitgereikt. De twee andere genomineerde projecten zijn te
vinden in Wageningen en Hoek van Holland.
Omdat 30 april dit jaar op een zondag valt, werd Koninginnedag verplaatst naar zaterdag de 29ste. De traditionele lampionoptocht op de
vooravond ging dus naar vandaag. Massa’s mensen waren op de been
in de binnenstad en in Brunnepe. Aan de vele praalwagens was heel
wat zorg besteed en de optocht werd als vanouds een groot succes.
Het regende ook dit jaar koninklijke lintjes in Kampen en
IJsselmuiden:
Ridder in de Orde van Oranje Nassau werden Burgemeester Markusse
van IJsselmuiden en Kampenaar Henk Krans. Vijf andere
Kampenaren werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau:
Gerrit Bruins (voorzitter SPK), Arnoldus Post (vanwege zijn vele werk
voor de tennissport), Harmina Hooiveld (secretaris van de
Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel), Aart Kleijer (voorzitter
Stichting Aangepast Paardrijden), Lenie Barneveld (Rode Kruis-vrijwilligster).
Vandaag dus Koninginnedag 2000. Door het bar slechte weer viel de
dag helaas voor een groot deel letterlijk in het water. Een aantal evenementen moest worden ingekort of afgelast. Pas tegen de avond
kwam het feest een beetje op gang.

In het bijzijn van een aantal Canadese oorlogsveteranen herdachten
duizenden belangstellenden in Kampen en IJsselmuiden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij het oorlogsmonument aan de
De la Sablonièrekade hield burgemeester Sybesma een toespraak,
waarin hij opriep om naast herdenken ook te bedenken, dat rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid in Nederland hand over hand
lijken toe te nemen.
Kampen liep massaal uit om de bevrijding van Nederland te vieren.
Burgemeester Sybesma opende de dag met het ontsteken van het
bevrijdingsvuur. Daarna bleef het de hele dag gezellig druk in de
binnenstad.
De gemeentefusie komt in zicht. De afdelingen Burgerzaken van de
beide nu nog afzonderlijke gemeenten Kampen en IJsselmuiden
gaan al vanaf 1 juli samenwerken in het gemeentehuis van
IJssselmuiden aan de Oosterholtseweg.
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Directeur Koolstra van de Stadsgehoorzaal wil een discussie op gang
brengen over de toekomst van de Stadsgehoorzaal met zijn beleidsplan 2001-2005 ‘Een haven voor de kunst’. De vraag is welke functie
de Stadsgehoorzaal in de toekomst moet hebben.
Zes beelden uit de 14de eeuw, oorspronkelijk afkomstig van het Oude
Raadhuis, zijn te bezichtigen in de Koornmarktspoort. Ze gaan vanwege de slechte staat binnenkort verhuizen naar de
Cellebroederspoort.
De zgn. commissie-Bruil, die zich in opdracht van de gemeente bezighield met de toekomst van het Kampereiland, presenteerde in het
Kamper gemeentehuis haar bevindingen. De commissie is van
mening dat verkoop van het Kampereiland op dit moment zakelijk
niet verantwoord is. De commissie somt maatregelen op die genomen zouden moeten worden.
In het Frans Walkate Archief werd het eerste exemplaar uitgereikt
van het boek uit de serie ‘Spoor en Trein’ van uitgever De Alk uit
Alkmaar, waarin opgenomen een hoofdstuk ‘Sporen naar Kampen’,
geschreven door de Kampenaar Kasper Haar. Gelijktijdig werd de
expositie ‘Sporen naar Kampen’ geopend, waarin een beeld wordt
gegeven van de rijke spoorwegtraditie in en rond Kampen.
Een zware storm heeft in Kampen en IJsselmuiden stevig huisgehouden: omgewaaide bomen op wegen en gebouwen en veel schade aan
auto’s.
In het stadhuis werden de eerste exemplaren van het ‘Woordenboek
van de Kamper Taal’ overhandigd aan oud-burgemeester Kleemans,
burgemeester Sybesma en voorzitter Elhorst van de Kamper
Taalkringe. Er is onder auspiciën van de IJsselacademie 20 jaar aan
gewerkt.
Met ontwapenende charme zette het Kinderkoor Benjamin in de
Stadsgehoorzaal twee musicals op het toneel: ‘Wie vaart er mee’ en
‘Het kistje’. Een bewonderenswaardige prestatie.

Juni
5-6
De Kamper Avondwandelvierdaagse beleefde vandaag een zeer natte
start. De regen wist van geen ophouden. Er waren 3253 deelnemers,
waarvan 43 voor de 15 km-afstand.
7-6
Aan de 1e Ebbingestraat werd op 7 juni 1900 het gereformeerde
bejaardenonderkomen De Van Gelder-Stichting geopend. De stichting
werd mogelijk gemaakt door de royale gift van ds. Van Coeverden
109
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Adriani, in Kampen geboren en aldaar getrouwd met de Kamper ijzerhandelaarsdochter Petronella van Gelder. De honderdjarige geschiedenis werd vastgelegd in een publicatie met de titel ‘Bij het klimmen
der jaren’. Uit de van Gelder-Stichting kwam in 1985 het seniorencomplex ‘De Coeborch’ voort.
Opnieuw vertraging voor de waterkering Kampen-Midden: het
Waterschap Groot Salland overweegt de uitvoering van de werkzaamheden niet te gunnen aan de Aannemerscombinatie Kering
Kampen en voorbij te gaan aan de uitspraak van de Raad van
Arbitrage. Het Waterschap mag volgens die uitspraak niet met andere aannemers onderhandelen.
De ‘gouden’ wielen van de nieuwe stadsbrug, die vorig jaar door vandalisme al zwaar waren beschadigd nog vóór ze waren geplaatst, krijgen hun glans terug. Met de restauratie wordt binnenkort begonnen.
Het klusje gaat zo’n acht weken duren.
Waarschijnlijk krijgt de Rubberverwerking Kampen B.V. van
Gedeputeerde Staten geen vergunning in het kader van de Wet
Milieubeheer. In dat geval ziet het er somber uit voor de autobandenopslag, die op het terrein nabij de molen d’Olde Zwarver tot
ergernis van velen is gevestigd. Er zijn plannen voor luxe woningbouw op het terrein. Of het IJsselfront daarmee gediend is?
De neuzen staan dezelfde kant op: Kampen, IJsselmuiden en Zwolle
zullen het Rijk adviseren de Hanzelijn aan te leggen volgens de Gvariant, dat wil zeggen: bij Hattemerbroek over de IJssel en dan op
Kampen aan.
Op 80-jarige leeftijd overleed Hans Wiersma, ‘de skriever van
Kampen’, zoals het steentje op het Koeplein zegt. Zijn journalistieke
arbeid gedurende 54 jaren maakte Wiersma tot een van de markantste Kamper persoonlijkheden. Hij laat zijn sporen na in de krantenarchieven en op de boekenplank.
Tromgeroffel klonk over de Nieuwe Markt ter begeleiding van een
Afrikaanse dans. Voor de vijfde maal werd het Full Color Festival
gehouden.
De Plantage zou zo mooi worden met de nieuwe bestrating. Helaas,
er werd een steensoort gekozen die niet opgewassen bleek te zijn
tegen het moderne verkeer. Hadden we nog maar die kinderkopjes
van vroeger: glad, maar onverslijtbaar!
Wat is een modern huishouden zonder elektriciteit? Het noordelijk
deel van Kampen zat wel twee uur zonder stroom. En dan slaan we
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natuurlijk direct massaal aan het bellen.
Opnieuw stroomstoring in Brunnepe/Hanzewijk. En dat uitgerekend
op het moment dat Engeland en Roemenië tegen elkaar voetbalden!
Tot veler teleurstelling ging de Omgevingsarchitectuurprijs Kampen
voorbij. De jury verkoos de Koningin Emma-boulevard in Hoek van
Holland boven de nieuwe Kamper Stadsbrug.
Er moet van alles verbeterd worden in Kampen en IJsselmuiden. Dat
stond te lezen in het rapport van adviesbureau Oranjewoud, fraai
getiteld ‘Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Kampen
en IJsselmuiden’. De gemeenteraden stemden ermee in. Nu nog de
daad bij het woord gevoegd.
De Kamper horeca, beducht voor het wegblijven van talloze voetballiefhebbers, probeerde klanten terwille te zijn door het opstellen van
grote schermen, waarop de wedstrijden konden worden gevolgd.
De Botterrace zorgde voor veel zeilspektakel op Ketelmeer en IJssel.
De KP32 uit Kampen werd vijfde.
Het was een spannende tijd voor het gemeentepersoneel van
Kampen en IJsselmuiden. Een onafhankelijke inpassingcommissie
moest er wat van zien te maken, en over het resultaat liepen de
meningen begrijpelijkerwijs sterk uiteen.
Burgemeester Sybesma vertolkte de opluchting van velen, toen de
Eerste Kamer ternauwernood akkoord ging met de herindeling van
Overijssel, inclusief de fusie Kampen-IJsselmuiden. Over de aarzelingen van zijn politieke vrienden in het CDA, die de aanneming van
het wetsvoorstel in gevaar brachten, was de Kamper burgervader niet
erg te spreken.
Wethouder Breman (CDA) zocht de publiciteit: ‘Ik voel me gelijkwaardig aan Van der Maat’. Hij zag aankomen, dat zijn IJsselmuider
collega Van der Maat (CDA) hem de loef zou afsteken in de wedkamp
om het CDA-lijsttrekkerschap.
De restauratie van d’Olde Zwarver liep vertraging op. Dit was vooral
een slecht bericht voor de molenaars, die het toeristenseizoen en
daarmee inkomsten gaan mislopen.

In de Hanzesloepenrace, over een afstand van ruim 50 kilometer van
Deventer naar Kampen, werd ‘Berend Koster’ uit Kampen eerste bij
de dames en ‘Moby Dick’ uit Urk eerste bij de heren. De ‘Stad
Kampen’ werd negende.
111
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Burgemeester Sybesma opende in de Synagoge, in aanwezigheid van
de schrijver-kunstenaar, de zomertentoonstelling van Jan Wolkers.
Als teken van de aanstaande eenwording van Kampen en
IJsselmuiden werd de Kamper afdeling Burgerzaken - u weet wel:
voor geboorteaangiften, paspoorten en dergelijke - alvast verplaatst
naar het IJsselmuider gemeentehuis.
Burgemeester Sybesma bracht bloemen, fruit en gelukwensen naar
Hendrik Teekman (89) en zijn vrouw Stijntje van Dijk (83). Zij trouwden 60 jaar geleden.
IJsselmuidenaar Van der Maat wordt de lijsttrekker van het CDA bij
de komende raadsverkiezingen.
De Kamper Ui(t)-dagen krijgen een landenthema mee: kunstenaars
op de Place du Tertre, alias de Plantage, Keltische verhalen in de
Schepenzaal en Ierse hapjes daarbuiten, op de Botermarkt een
Texaanse barbecue met countrymuziek, enz, enz.
Door de hoge gewelven van de Bovenkerk ruiste het Gregoriaans en
menigeen waande zich in de tijd voor de Reformatie. Onder leiding
van Ditty van de Berg-Krijger concerteerden de Vrouwenschola
Kampen en de Schola Cantorum Campensis.
Waar eens aan de overzij van de IJssel de uitlopers van de Kamper verdedigingswerken lagen, ging de bouw van het nieuwe politiebureau
symbolisch van start. Wat zal het veilig en netjes worden op het
Stationsplein!
De raadsfracties van Kampen en IJsselmuiden hielden een workshop
in de kunst van het schetsen. Opdracht: teken een schaap met vijf of
meer poten, ook wel burgemeester genoemd. In grote lijnen: een
daadkrachtig persoon, man of vrouw, ervaren bestuurder, teamspeler, bruggenbouwer enz. enz.
Een vreselijke gebeurtenis plaatste Kampen in de landelijke belangstelling en drong al het andere nieuws naar de achtergrond. Op dinsdagavond 11 juli keerde de 15-jarige Maartje Pieck niet terug van het
rondbrengen van reclamefolders in haar buurt CellesbroekMiddenwetering. Niemand had haar gezien. Er werd ernstig rekening gehouden met een misdrijf. Met man en macht en door middel
van een grote zoekactie in Kampen en omgeving probeerde de politie het raadsel van de verdwijning van Maartje Pieck op te lossen.
Het lichaam van Maartje werd donderdag 13 juli gevonden in het
Roggebotse bos. Ze bleek op brute wijze te zijn vermoord. De verbijstering was groot.
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Om hun medeleven te betuigen met de familie Pieck tekenden maandag 17 juli en de volgende dagen heel veel Kampenaren het condoléanceregister, dat in de Stadsgehoorzaal ter tekening lag.
Dinsdagavond 18 juli hingen in Kampen en IJsselmuiden de vlaggen
halfstok ten teken van rouw en medeleven.
Via radio en tv werd geprobeerd aanwijzingen te krijgen die de politie op het spoor van de dader zouden kunnen brengen en tot oplossing van de raadselachtige moord zouden kunnen leiden.
De Kamper politici probeerden hun gedachten over de toekomst van
het Kampereiland te ordenen en om te zetten in ‘richtinggevende
uitspraken’. Gezocht lijkt te gaan worden naar een soort onafhankelijk rentmeester, die zich moet houden aan door de raad opgestelde
strenge voorwaarden. De raad zal dan wat afstand nemen. Wie
gelooft dat? Het kan verkeren: die ‘rentmeester’ met zijn Dienst
Erven en Landerijen werd een aantal jaren geleden juist afgeschaft!
Woensdag 19 juli werd Maartje Pieck in besloten kring begraven.
Om uit de moeilijkheden met de Combinatie Kering Kampen te
komen kwam het Waterschap Groot Salland met een nieuw plan
voor het aanbesteden van de waterkering ‘met substantiële wijzigingen’.
‘Laat honderd bloemen bloeien’ was een motto van Mao, eens de
grote roerganger van China. Hij vond dezer dagen navolging in de De
Bruijnstraat, waar mevrouw Alie van Straten met honderd fuchsia’s
een fuchsiaparadijs geschapen heeft.
Een sijsjespaar uit Zalk vond op de valreep van het broedseizoen toch
nog een uitstekend plekje: het bloemenmandje bij de voordeur van
de familie Klein aan het Zalker Kerkplein.
De Stichting Promotie Kampen is niet erg gesticht over de verkeersmaatregelen die het leven op en om de nieuwe stadsbrug wat aangenamer moeten maken.
In de zomermaanden siert een unieke verzameling door Cornelis
Springer geschilderde stadsgezichten, met name van Kampen, de
wanden van het Gotische Huis.
Als onderdeel van de Kamper Ui(t)-dag streden vijftien meisjes in de
Overijsselse finale van het VARA Kinderen voor Kinderen-songfestival. Zij waren in de voorrondes overeind gebleven te midden van 160
deelnemers.
Uit het jaaroverzicht van de Commissie die voor IJsselmuiden de
beroeps- en bezwaarschriften behandelt, blijkt dat steeds meer bur113
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gers - een toename van 67 % - hun gelijk proberen te halen tegen de
beslissingen in van het gemeentebestuur inzake een jongerenontmoetingsplaats, een duivenhok, een kas, een schutting en dergelijke.
Augustus
1-8
De bouw van het nieuwe stadhuis kostte een aantal bomen het leven.
Zij sneuvelden bij het opschonen van het terrein. Maar het komt allemaal goed. Een onderzoeksbureau werkt aan een plan om ‘een goede
samenhang te creëren tussen het gebouw en de omgeving’.
2-8
Sinds enige tijd waakt wijkmeester Willem Grootjen over het welzijn
van de Hanzewijk, in opdracht van de woningcorporaties. Hij heeft
zich nog geen moment verveeld.
3-8
Het zwembad op Seveningen - dierbare herinnering voor velen - mag
nu ook Kampereilanders toelaten. De belangenvereniging Zwembad
Seveningen moet de eigen (zwem)broek zien op te houden en dat valt
niet mee.
3-8
Eén dag zag de Burgel eruit als het Canal Grande in Venetië. ‘t Con
amper was de toepasselijke naam van de gondel, die deze transformatie bewerkte.
5-8
De terugkeer op Kamper bodem - niet zo ver van zijn vorige woonplaats De Zande - was een mooie aanleiding voor een uitnodiging
aan de befaamde Tiem Evink (82 jaar) om in de Openbare Bibliotheek
te exposeren.
9-8
Wat je al niet doet om het je ambtenaren naar de zin te maken. De
dienstfietsen-moderne-stijl vliegen de deur uit in Kampen/IJsselmuiden. Menigeen heeft bij een dienstfiets toch een ander beeld voor de
geest.
10-8 Als een Echternach-processie gaat het werk aan de Dijkverzwaring
Kampen-Midden voort. Het zogeheten schorsingsverzoek van een
aantal IJsselkadebewoners werd door de Raad van State afgewezen.
11-8 Hoewel niet opgenomen in het programma, zorgde het druilerige
weer voor een natte maar passende entourage op de derde Iersgekleurde Kamper Ui(t)dag.
14-8 Genealogie is in, en terecht. Kampenaar Jan Klooster stelde twee
families Klooster uit Grafhorst/IJsselmuiden te boek, teruggravend
tot in de 17de eeuw.
15-8 Kamper bijen gaan op vakantie naar de Veluwe. De Kamper imkers
raakten door de slechte zomer wat geprikkeld. De inhaalslag op de
Veluwse heidevelden moet de beestjes en de baasjes zoet houden.
114
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De Kamper Kogge presenteerde zich op het Ketelmeer in het blikveld
van de camera’s van een AVRO-televisieploeg. Het resultaat moet een
spannend-educatief programma voor de jeugd worden.
De laatste Kamper Ui(t)dag van het seizoen stond in het teken van de
United States. Daarbij speelde het Tweede Kamper Stripspektakel
met striptekenaars, stripboeken en aanverwante artikelen een
belangrijke rol. Op het plein tegenover de Kunstacademie konden
stripfanaten hun hart ophalen.
Vooral in het kader van de Kamper Ui(t)dagen blijven de Kamper uien
onmisbaar en IJssel-sterk. Onder de titel Kamper Uiensoep goten Paul
Reichenbach en Albert Venendaal de Kamper uien in een nieuw jasje
of liever in een nieuwe soepkom.
De Kamper Ui(t)dag werd opgerekt tot een Kamper Ui(t)weekend. Op
zondag legde het Gospelfestival op de Nieuwe Markt het accent op de
blijde boodschap van het Evangelie.
De stoere Kamper Kogge kan nog wel wat verfraaiing gebruiken.
Houtsnijder Dolf Schinkel zal tijdens Sail 2000 een fraai wapenschild
snijden, als eerste van een verzameling.
Gerrit (Gait) Kranenburg (73 jaar) alias De Kraaie legt na vijftien jaar
zijn taak als havenmeester bij de WSV Buitenhaven neer. Eigenlijk
kan hij niet weg, want hij is onmisbaar.
Henk van den Hoven leverde met zijn publicatie ‘Huisnummering in
Brunnepe 1808-1910’ opnieuw een belangrijke bijdrage aan de onderzoeksinfrastructuur van de Kamper geschiedenis. Iets opzoeken over
Brunnepe is voortaan een stuk gemakkelijker.
Burgemeester Markusse legde in IJsselmuiden de eerste steen voor
De (nieuwe) Schelp. Op naam van de zorgstichting Philadelphia
komt er voor 22 bewoners een nieuw appartementencomplex aan de
Blexterstraat.
Netjes midden op het korfbalveld van DOS Kampen maakten parachutisten hun landing. Het was een spectaculair onderdeel van de
feestelijkheden waarmee de korfballers van DOS Kampen hun nieuwe clubgebouw in gebruik namen.
De grote schoonmaak van de Burgel is tot een goed einde gebracht.
Van de Burgelbodem werd 17.000 m3 verontreinigd slib geschraapt.
Doordat de novieten van de THUK-Koornmarkt en de Kunstacademie
het veld ruimden naar Vlieland, konden de nieuwelingen van THUKBroederweg in alle rust aan hun inburgeringscursus (vroeger: groentijd) beginnen.
115
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September
1-9
De PvdA-Kampen zette Theo Piederiet op de eerste plaats van de kandidatenlijst. Gerede kans voor hem om zijn plaats in het dagelijks
bestuur van de gemeente te behouden.
2-9
Groen Links staat weer onder aanvoering van Edy Prick. Hoeveel
groen en links zal IJsselmuiden bij de verkiezingen opleveren?
5-9
Geen kip in de Steur, tenzij dan die van de naburige kinderboerderij.
Zwembaddirecteur Jan Bultman had het liever anders gehad.
Dankzij de redelijk goede zomer kwamen er 7.000 bezoekers minder
dan verwacht.
6-9
Raadslid Rie Woning zal opnieuw de lijst van Verontruste Burgers
aanvoeren. Nu maar hopen, dat er voldoende verontruste burgers
zijn.
7-9
In het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming verdiepten leerlingen van het Almere College zich in de ‘Roaring
Twenties’, de roerige jaren twintig van de vorige eeuw. Zou de soberheid van die dagen ze ook aangesproken hebben?
7-9
Staatssecretaris Rick van der Ploeg kwam in Kampen op bezoek.
Burgemeester Sybesma had er zijn ambtsketen voor omgedaan, want
iemand die over het monumentengeld gaat moet je in een monumentenstad als Kampen in ere houden.
8-9
De gemeente IJsselmuiden groeit nog even razendsnel voor het tot
fusie komt: in tien jaar tijd 2.000 inwoners erbij. Bren Arvid de Ruiter
werd als 15.000ste inwoner verwelkomd. Burgemeester Markusse
mocht het jonkske even in de armen sluiten.
9-9
Een opmerkelijk staaltje van industrieel kunnen: bij scheepswerf
Peters werd de Polar Snow te water gelaten. Dit zeeschip van 400 ton
is de derde uit een serie van zeven.
Vanzelfsprekend blies de monumentenstad Kampen op de Open
Monumentendag weer een flink partijtje mee. Het jongste monument, de nieuwe Stadsbrug, was van een ongewone kant te bekijken,
namelijk van binnen. Elders groeven de burgervaders van Kampen
en IJsselmuiden in iets te nauwsluitend middeleeuws kostuum een
houten wapenschild op, dat voortaan onze kogge duidelijk als
Kamper kogge kenbaar zal maken.
13-9 Kinderboerderij Cantecleer presenteerde een enthousiast jaarverslag: 50.000 bezoekers over het jaar 1999. Op de kinderfeestjes werden maar liefst 5000 pannenkoeken verorberd, waarin flink wat
eigen producten werden verwerkt. Financieel boerde men echter
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niet zo best. Cantecleer dreigt aan succes ten onder te gaan.
Mede dankzij de waarschuwend geheven vinger van Kees Schilder,
uitnemend kenner van de Kamper genealogie en heraldiek, is bij
nader inzien besloten het Kamper stadswapen praktisch ongewijzigd
te handhaven als wapen van de nieuwe gemeente.
De ene open dag volgt op de andere. Op de Open Torendag plaatste
de nieuwe stadsbeiaardier Frans Haagen het carillon in het middelpunt van de belangstelling. Veel bezoekers hadden de handen vol
aan ‘Vader Jakob, slaapt gij nog?’
Op de Open Zorgdag lieten de IJsselheem-zorginstellingen zich zien.
Uit de bouwplannen van het nieuwe Myosotis op het terrein van het
oude ziekenhuis blijkt, dat de zorgbehoeftigen het in de naaste toekomst nog beter krijgen dan nu al het geval is.
Opluchting, en opnieuw groot verdriet bracht de bekentenis van een
bewoner van Cellesbroek-Middenwetering, dat hij verantwoordelijk
is voor de moord op Maartje Pieck op 11 juli van dit jaar.
Een stad die leeft, bouwt aan zijn toekomst. De IJsselmuider skaters
kregen een fonkelnieuwe baan ter beschikking. De Kamper skaters
konden een paar dagen later een nieuwe baan in gebruik nemen.
Hun oude baan moest wijken voor de skatebaan van de vroede vaderen en hun ambtenaren.
De wijdvermaarde palingboot bij de brug, nog uit de tijd van opa
Reumer, werd door kleinzoon Jan nu officieel vervangen door zijn
gloednieuwe palingponton, vanwege de omvang enigszins omstreden.
Uit handen van de Overijsselse Commissaris van de Koningin ontving Kees Schilder de cultuurprijs van het Prins Bernhardfonds
Overijssel van dit jaar. Het was de uitdrukking van de waardering
voor zijn talrijke historische bijdragen, die hij gedurende vele jaren
leverde aan onder meer de Kamper Almanak. Menig professioneel
historicus kan aan deze amateur-historicus een voorbeeld nemen.
Eigenlijk kun je ook alleen maar amateur-historicus zijn: uit liefde
bezig met de geschiedenis.
De tijden veranderen en wij begrijpen niet waarom. Bij gebrek aan
Zusters van Liefde moest het klooster bij de Buitenkerk sluiten.
Dankzij de subsidies van Rijk, Gemeente en niet te vergeten de
Woonstichting Eenvoud kan de deur nu weer open om toegang te
verlenen tot een vernieuwd kerkelijk centrum, de woonstede van
meneer pastoor en 7 woonappartementen.
117
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Grotendeels onder het zand en de bebouwing verdwenen, brachten
de stadsweiden de gemeente Kampen dezer dagen toch nog weer
geld in het laatje: de prijs voor een plan van de gemeentelijke afdeling Groen en Landschap, dat ‘het ecologisch natuurbeheer en de
natuurbeleving in de directe woonomgeving moet bevorderen’. Van
dat prijzengeld schreef de Kamper Gerrit Koopman een boekje, dat
de argeloze passant van het Groene Hart de ogen moet openen voor
de rijkdom van de daar aanwezige natuur. Jurylid prof. Zonderwijk
en wethouder Breman onthulden een voorlichtingspaneel aan de
Korteweg.
Op 78-jarige leeftijd overleed John Kummer. Hij was de eerste voorlichtingsambtenaar van de gemeente Kampen (1973-1983). Hoewel
daartoe niet opgeleid, was hij een voorlichter van het zuiverste
water, vaardig met het gesproken en geschreven woord, zonder die
vervelende of ergerniswekkende voorlichtersblabla. ‘Kampen, stad
zonder heimwee’ was een treffend woord van zijn vinding. Heimwee:
stad zonder Kummer!
Drie kerken, een sporthal en een tent konden de ruim 8.500 bezoekers van de Schooldag van de vrijgemaakt gereformeerden nauwelijks bevatten.
De eerste paal ging de grond in voor de Eilandbrug, aanstaande schakel in Rijksweg 50. Een tuibrug van in totaal 400 meter lang, met een
hoofdoverspanning van 150 meter. Kosten: 177 miljoen. Architect
Frits Volkers laat de betonnen pijlers iets achterover hellen. Of dat
goed gaat, merken we halverwege 2002.
Het trof dat de fusie Kampen-IJsselmuiden gesymboliseerd kon worden in het slaan van de eerste paal voor het nieuwe stadhuis aan de
Kennedylaan. Gemeentesecretaris Okke Pol daalde als deus ex machina neer om de bouwvergunning aan wethouder Koffeman ter hand
te stellen.
Op 82-jarige leeftijd overleed de heer L.A. Verburg, van 1956 tot 1975
burgemeester van IJsselmuiden. Tijdens de watersnoodramp van
1953 was hij burgemeester van het zwaar getroffen Zeeuwse plaatsje
Stavenisse.

Oktober
4-10 Fantasierijk en miraculeus gemaskerde studenten van de kunstacademie vestigden met een optocht van het Van Heutszplein naar de
Stadsgehoorzaal de aandacht op de Kinderboekenweek, dit jaar met
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het thema ‘Driftkikkers en feestvarkens’.
Ook bij politieke partijen vind je creativiteit. Voor de Verontruste
Burgers zette Gerben Bosman de politieke ideeën van deze partij op
cd, ter wille van visueel gehandicapte medeburgers of gewoon om
met de koptelefoon op te dromen over de toekomst van KampenIJsselmuiden na de raadsverkiezingen.
De Supportersvereniging van DOS Kampen kon terugzien op 50 jaar
ruggensteunverlening aan de club. Het werd gevierd met een receptie, een feestmiddag voor de DOS-jeugd en het instellen van de Gerrit
Schinkel-prijs. Dit laatste ter ere van de overleden Gerrit Schinkel,
die zo veel jaren de motor was van de Supportersvereniging.
Never the twain shall meet? De gemeente Kampen zal in vredesnaam
op eigen kosten ter wille van de eer van Haatlandhaven de onder
onopgehelderde omstandigheden gezonken raderboot Mark Twain
boven water laten halen.
Windhoos of waterhoos? Hoe het zij, de ravage was groot in sommige delen van Kampen.
Het Kamper Gemeentearchief werd verrijkt met het persoonlijk
archief van de overleden Gerrit Schinkel, geschiedenisdocent en o.a.
raadslid/fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad. Het vele
dat hij verzamelde, kan menig onderzoeker straks van nut zijn.
Het Frans Walkate Archief richtte de schijnwerper op de in de veertiger jaren van de 20ste eeuw in Kampen ontwikkelde kunstnier van
Kampens ereburger prof. Kolff. De tentoonstelling werd geopend
door prof. Van Noordwijk, indertijd assistent van dr. Kolff.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen voor de fuserende
gemeenten Kampen en IJsselmuiden waren een uitdaging voor de
vindingrijkheid van politiek geïnteresseerden. Een complete reclamecampagne richtte de volle aandacht op VVD-lijstduwer Henk
Krans. Hij leek zelfs aanbevolen te worden door enkele prominente
Kamper CDA-ers, al bleek dat later niet echt hun bedoeling geweest
te zijn.
Ook op wielergebied staan de Kampers hun mannetje/vrouwtje. De
fietscrossers van KWC deden het uitstekend. Arno Kanis veroverde de
Nederlandse titel bij de Junior Men en zijn zus Willy Kanis bij de Elite
Women.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen maakte bijna iedereen
gelukkig, als je de krant geloven mag. Behalve dan Groen Links en de
Verontruste Burgers: beide kregen slechts één zetel. Er was mogelijk
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toch te weinig verontrusting onder de kiezers. Henk Krans redde het
royaal bij de VVD, Murat Yasar (PvdA) wordt het jongste raadslid en
Cees van der Zaag (CDA) zal zich ervoor inzetten dat hij het boegbeeld wordt van de Kamper jeugd. Proficiat en sterkte gewenst!
Met enige weemoed zullen de Kampers de gevel van sigarenwinkel
‘Het Moortje’ zien verdwijnen. Eigenlijk was ‘Het Moortje’ allang verdwenen. Sigarenwinkels worden schaars. En dat in Kampen! B en W
besloten een bouwvergunning te verlenen, een moeilijke beslissing.
Wat moet prevaleren: behoud van nostalgisch-historische waarden
of het economisch belang van een middenstander.
De Brunneper IJsclub V.Z.O.D. vierde het 100-jarig bestaan met een
feestelijke bijeenkomst en een receptie in de ijstent aan de
Beneluxweg. Henk Voerman (45 jaar bestuurslid) en Jo van Schellen
(44 jaar bestuurslid) ontvingen de legpenning van de stad Kampen.
Wethouder Breman kreeg het eerste exemplaar aangeboden van het
jubileumboek ‘IJspret in Brunnepe. 100 jaar Vooruitgang zij ons
doel’.
In verband met de aanstaande fusie trokken de burgemeesters
Sybesma en Markusse al meermalen gezamenlijk op. Dit keer gingen
zij in het IJsselmuider zwembad Sonnenberch al ballonnen prikkend
te water om de zwemvierdaagse in te luiden.
De positie van Kampen als cultuurstad werd versterkt door de plaatsing van een kunstwerk van de Kamper kunstenares Irma Horstman.
De 100-jarige Hout- en Bouwbond CNV, waarvan ook de plaatselijke
afdeling 100 jaar bestond, schonk de verbeelding van ‘bouwactiviteiten’ aan de Kamper burgerij.
Nu op het Burgemeester Berghuisplein het nieuwe stadhuis zelf voor
de nodige kermis zal gaan zorgen, hebben B en W besloten de zomerkermis voorlopig te verplaatsen naar het Van Heutszplein. Natuurlijk
niet tot ieders genoegen.
Ere wie ere toekomt. Het Kamper Trompetter Korps nam alsnog de
trofee in ontvangst die door een telfout eerst aan een ander korps
was toegekend. Het pronkstuk was door de Kampers tijdens de nationale kampioenschappen in Helmond eerlijk gewonnen.
Van de Broederpoort via het Gotische Huis naar het Utrechts
Centraal Museum. Onder dit motto verliet conservator-directeur
Errol van de Werdt de stad Kampen. Zijn opvolger zal een harde dobber krijgen aan de toekomstige verhuizing van het museum naar het
over een poosje ‘voormalige Stadhuis’.
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31-10 Ruim voor de fusiedatum schoven de leden van B en W van Kampen
en IJsselmuiden de voeten onder een en dezelfde tafel. Welk een bundeling van bestuurskracht!
November
2-11 Als een soort afscheidscadeau aan de gemeente IJsselmuiden presenteerde de IJsselacademie ‘De dialecten van Groot-IJsselmuiden’, het
vierde boek in een serie over de dialecten in het werkgebied van de
IJsselacademie. Dr. Jaap Spa componeerde het al eerder bijeengezamelde materiaal tot een boek.
3-11 ‘Die Himmel erzählen ...’. De christelijke gemengde zangvereniging
De Lofstem bewees in Ons Erf, dat het koor na 75 jaar manlijke leiding heel goed nieuwe wegen kon inslaan onder Klazien de Vos.
6-11 Voor wie het niet weet: een versteekboek hoort niet bij een borduurwerk, maar bij een carillon. CultuurZIEN liet zien, dat er heel wat
steekt achter zo’n vanuit de hoogte neerdwarrelend carillonmuziekje.
7-11 De Nederlands Gereformeerde Kerk vierde het F’nallesfeest ten bate
van de evangelieverspreiding. De dominee won de rollade en het rad
van avontuur kwam nauwelijks tot stilstand. De tijden veranderen
en de gereformeerden ook.
8-11 Zwartbonte Jantje 179 uit Zalk werd geëerd met een oorkonde, een
wandbord en een bos bloemen. De 18-jarige melkkoe van de familie
Ruitenberg ontving de lauwerkrans voor het produceren van 10.000
kilo vet/eiwit uit handen van burgemeester Markusse.
9-11 Met geld, goederen en menskracht verleenden Kamper jongeren via
de Contactgroep Kampen-Hongarije/Roemenië opnieuw hulp aan de
school annex internaat voor dove kinderen in het Roemeense ClujNapoca.
10-11 De oudste duivenvereniging van Kampen, P.V. De Postduif, vierde het
90-jarig bestaan. Begonnen in 1910 met een man of tien, groeide De
Postduif uit tot een bloeiende vereniging met nu ruim 70 leden en
een tig-aantal duiven.
13-11 Hoe zou niet Hendrick Avercamp, ‘de stomme van Kampen’, sprakeloos zijn geweest als hij had kunnen vermoeden, dat in het jaar 2000
twee van zijn schetsen bij het veilinghuis Sotheby in Amsterdam
voor f 380.000.-. van eigenaar zouden verwisselen.
14-11 De Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis - alles oude spelling - liet zich in de Lemkerzaal van
haar productieve zijde zien. Gedeputeerde Kristen ontving het eerste
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exemplaar van de ‘Bibliografie van Overijssel 1935-1950’. Wethouder
Keppel nam het jaarboek ‘Overijsselse Historische Bijdragen’ in ontvangst, waarin een bijdrage over gereformeerde diaconale armenzorg in de crisisjaren 1929-1940, dat hem als gereformeerde stellig
zal aanspreken.
De koffiebranders Kanis en Gunnink draaiden zich om in hun graf.
Hun roemruchte koffiebranderij gaat uit Kampen verdwijnen. Eerst
de sigaren en nu de koffie. Sic transit gloria Campensis! Voor de ruim
70 werknemers in het Douwe Egberts-bedrijf is het een bijzonder bittere zaak.
Na 37 jaar trouwe politiedienst nam inspecteur Bart Mulder
afscheid van de Politie IJsselland. Brunnepe en de Hanzewijk zullen
hem missen.
De kogel ging door de kerk. Voor de SGP was dat schrikken. Van de
tien kleine nikkertjes bleven er drie over, CDA, PvdA en CU. Deze partijen leveren voor de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de
gemeente, uiteraard onder leiding van de nieuwe burgemeester.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan ontving Sint Caecilia bij de
opvoering van ‘The Geisha’ in de Stadsgehoorzaal de hulde van alle
operetteminnaars en -minnaressen.
De Kamper stadspatroon Sint Nicolaas deed onder grote belangstelling van jong en oud weer zijn ‘blijde incomste’ in de Hanzestad.
Rijkswaterstaat toonde zich tevreden over de gereconstrueerde
Frieseweg. De weggebruikers zijn niet naar hun mening gevraagd,
laat staan de geverbaliseerden, die voor een constante stroom van
inkomsten zorgen.
Als hoopvol teken dat het inderdaad wat gaat worden met de
Flevomaat tussen Flevowijk en De Maten, onthulde wethouder
Breman onder applaus van de jeugd alvast het naambordje van het
speelterrein.
‘Oh kom er eens kijken’. Onder deze toepasselijke titel opende het
Frans Walkate Archief zijn deuren speciaal voor de (school)jeugd en
nostalgische ouderen. Dankzij de verzameldrift van Wim
Theunissen was rond Sinterklaas te zien, hoe de Goede Sint zich in
goede en slechte tijden als kindervriend heeft weten te handhaven.
Gestoken in IJsselmuider klederdracht overhandigden de samenstellers aan burgemeester Markusse het lespakket ‘Afscheid van de
Gemeente IJsselmuiden’. De komende maanden zijn de schoolkinderen - en natuurlijk ook de meesters en de juffen - zo enthousiast met

88 t/m 128-zal

15-06-2001

14:47

Pagina 123

het project bezig dat het leed van het afscheid spoedig geleden zal
zijn.
30-11 De Overijsselse gedeputeerde mr. J. Oosterhof werd benoemd tot burgemeester van Kampen. Het zal de wijsheid van de Koningin of haar
Minister van Binnenlandse Zaken geweest zijn, die een kleine partij
in Kampen zo vorstelijk bedeelde.
December
3-12 De dieren in Kampen gaan goede tijden tegemoet. De dierenambulance werd in gebruik genomen en er staat nog meer voor het welzijn van de dieren-verschoppelingen op stapel.
5-12 De in de Haatlandhaven onverklaarbaar gezonken Mark Twain
kwam nu eindelijk boven water. Een prijzige surprise van Kampens
stadspatroon.
De door de Stichting Humanitas (regio Zwolle) aangetrokken
Sinterklaas maakte dit jaar in Kampen 211 minder bedeelde kinderen blij. Voor oud-schoolmeester Jan Keuter was het de dertigste en
laatste keer dat hij optrad als sinterklaas-coördinator.
6-12 Kampen toonde zich weer IJsselsterk op cultureel gebied. Uit de vorstelijke serie Oranjeportretten werden Maurits en Willem Lodewijk
royaal voor een half jaar uitgeleend aan het Rijksmuseum.
7-12 Na twaalf jaar nam Okke Pol afscheid als gemeentesecretaris van
Kampen. De spin in het web van de gemeentesecretarie gaf op de valreep de plaatselijke politiekbedrijvers nog enkele wijze lessen in ruil
voor de aangeboden geschenken.
Voor de achtste keer werd de Vrijwilligersbokaal uitgereikt.
Burgemeester Sybesma mocht de trofee overhandigen aan de door de
jury aangewezen groep vrijwilligers van Aanvullende Opvang
Asielzoekers (AVO) Kampen, Espagnol en AVO IJsselmuiden, De Terp.
8-12 Voor d’Olde Zwarver begint het er weer een beetje op te lijken. De
vleugellamme molen kreeg zijn wieken terug en kan binnenkort
weer aan het malen.
9-12 In hun woning aan de Frans Walkatehof vierden Arend Pasop (81) en
zijn Gerritdina Pasop-Beltman (80) hun 60-jarig huwelijksfeest. Locoburgemeester Piederiet verhoogde namens de Kamper gemeenschap
de feestvreugde met bloemen en fruit.
11-12 Wel of niet een ambtsgebed in de gemeenteraad kan blijkbaar een
twistappel zijn. De uit Dokkum komende burgemeester Sybesma
heeft duidelijk een ander standpunt dan zijn indertijd eveneens uit
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Dokkum naar Kampen gekomen illustere voorganger Van Tuinen.
Waar een raadslid het woord boycot in de mond neemt, lijkt tolerantie ver te zoeken.
In zijn nadagen als burgemeester van IJsselmuiden mocht burgemeester Markusse een briljanten echtpaar feliciteren. Teunis Frijlink
(90) en zijn vrouw Dirkje Frijlink- van ‘t Veen (87) waren 65 jaar
getrouwd.
De nieuwe Stadsbrug won eindelijk een prijs. De nominatie voor de
Nationale Schildersprijs, een keus van tien uit tachtig, werd omgezet
in een eerste prijs. Van Steyn Schilderwerken leverde een bijzonder
staaltje vakwerk, aldus de jury. In het bijzonder prees de jury het
‘ingetogen kleurgebruik, waardoor de brug zich natuurlijk voegt in
zijn omgeving’. Het is de vraag of iedereen zich in dat oordeel kan
vinden.
De betrouwbaarheid van de overheid is wel vaker in het geding. Ter
gelegenheid van het 100-jarig jubileum van IJsclub V.Z.O.D. werd
namens het gemeentebestuur toegezegd, dat de ijsbaan ter plaatse
niet zal verdwijnen, maar op hetzelfde moment werden ten stadhuize heel andere snode plannen gesmeed en vervolgens in een besloten
vergadering openbaar gemaakt. ‘Daar zakt mij de broek van af’, stelde oud-wethouder en thans ijsclubbestuurder Henk Bastiaan.
Burgemeester Sybesma reikte de legpenning van de stad Kampen uit
aan de heer L.G.(Bertus) Verhoef. Gedurende vele jaren maakte de
heer Verhoef zich buitengewoon verdienstelijk voor kerk, en maatschappij. Onder meer toonde hij zich, sinds de oprichting in 1981 tot
voor enkele jaren, een bijzonder strijdvaardig voorzitter van de
Kamper afdeling van de Protestants-Christelijke Ouderenbond.
De Stichting Behoud Bovenkerk plaatste het monumentale maar letterlijk en figuurlijk kostbare kerkgebouw in het middelpunt van de
belangstelling. Op een culturele manifestatie onder de hoge gewelven werd burgemeester Sybesma het eerste exemplaar aangeboden
van een literaire geschiedenis van de Bovenkerk, geschreven door de
onlangs overleden John Kummer.
Kampen/IJsselmuiden, Zwolle en de provincie Overijssel sloegen de
handen ineen. De aanleg van de Zuiderzeehaven kan beginnen. Eind
2002 zullen de eerste zeeschepen de Kamper haven aandoen.
Soms breekt het je bij de handen af. De onderwijsvoorziening in
Kampen leed een gevoelig verlies, doordat het Deltion College het op
stapel staande OCK, Onderwijs Centrum Kampen, niet meer zag zitten.
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20-12 Na een hartelijke en druk bezochte afscheidsreceptie op 18 december
begon burgemeester Markusse - en velen met hem - enigszins weemoedig gestemd aan de laatste loodjes van de onttakeling van
IJsselmuiden als gemeente.
21-12 In een speciale raadsvergadering zegde de Kamper raad het oude
vaarwel. Overgangs-burgemeester Sybesma nam afscheid, maar niet
dan nadat hij in naam der Koningin scheidend raadslid Annie Jens
(CDA) als nieuw Lid in de Orde van Oranje-Nassau de bijbehorende
versierselen had opgespeld.
23-12 Einde van het gedogen: de bandenopslag nabij d’Olde Zwarver moet
nu echt weg. Of het daar met een appartementencomplex fraaier op
wordt, is de vraag.
26-12 De koude trotserend stroomden ze van heinde en ver toe om niets te
missen van het Kerstconcert, dat DEV - solist Aart Mateboer - traditiegetrouw gaf in de Bovenkerk.
Al werd het net geen fraaie witte Kerst, sneeuw en ijs zorgden toch
in het laatst van het jaar 2000 kortstondig voor veel vakantie-ijspret.
31-12 Het werd een jaarwisseling zonder veel kleerscheuren, zoals de aankomend burgervader Oosterhof uit eigen aanschouwing kon vaststellen. Onder het waakzaam oog van de politie probeerden velen
met vreugdevuren en ander vuurwerk te verhinderen, dat boze
geesten het nieuwe jaar zouden binnendringen.
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