Kamper Kroniek 2001
door Sam Hörchner
Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een persoonlijke keuze uit het nieuws
van Kampen en omgeving.

januari
1-1
Met veel geschiet en laaiende vreugdevuren, maar zonder veel incidenten trad de nieuw geformeerde gemeente Kampen het nieuwe
jaar in en daarmee eigenlijk ook de nieuwe 21ste eeuw.
2-1
De Stadsgehoorzaal was een passende omgeving voor de manifestatie van het Kamper gemeentebestuur. Allereerst hing commissaris
van de koningin Hendrikx de nieuwe burgemeester Oosterhof de
ambtsketen om. Het werd een plaatje: de commissaris van de koningin, die zijn vroegere collega-gedeputeerde de keten over de revers
schikt, terwijl de nieuwe burgemeester langs zijn neus weg kijkt of
het wel goed gaat. Dit alles onder het vriendelijk toeziend oog van de
oud-burgemeesters Sybesma en Markusse. De nieuwe gemeenteraadsleden werden beëdigd, 29 in getal. Ook werden er zes wethouders gekozen, te weten de heren Breman, De Boer, Van der Maat,
Piederiet, Van Pijkeren en Wieten.Voor de vorm probeerde de fractievoorzitter van het CDA uit te leggen waarom de SGP uit het dagelijks bestuur van de gemeente was geweerd, waarop de fractievoorzitter van de SGP teleurgesteld zijn hart luchtte en de kleine fracties
tot slot mopperden over het arrangement van zes wethouders in
plaats van de normale vijf. Beoogd gemeentesecretaris Pruim, die
zich al ruim een jaar had warm gelopen, kon nu officieel zijn werkzaamheden aanvangen.
3-1
Het einde van de sneeuwpret werd goedgemaakt door de dolle pret
van Kids Play World in de KHC-hal, tenminste als vader of moeder er
een tientje voor over hadden. Intussen vulden Bianca en Monique
Rooseboom bij wijze van vakantiebesteding de achtertuin van de
ouderlijke woning met meer dan 85 afgedankte kerstbomen, allemaal een kwartje waard. Profijtelijke zorg voor het milieu.
Oud-burgemeester Markusse putte uit het voorbeeld van zijn
IJsselcollega Sybesma de (oot)moed om zich beschikbaar te stellen als
interim-burgervader, alias tussenpaus in Staphorst. En dat voor een
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SGP-er! En wie weet! De geschiedenis heeft bewezen, dat een tussenpaus soms heel lang meegaat.
In afwachting van de riante behuizing aan de Kennedylaan vergadert
de Kamper raad zolang in het voormalige IJsselmuider gemeentehuis. De nieuwe gemeenteraad - in tweede vergadering bijeen - had
er behoefte aan het anders te gaan doen dan voorheen. Voortaan zullen enkele (gewone) raadsleden de commissievergaderingen voorzitten.
Een opmerkelijk begrip: peuralternatief. Om het cultuur-historisch
fenomeen van het paling peuren te laten voortbestaan zoekt het provinciebestuur in overleg met de gemeente Kampen naar een oplossing, nu het peuren aan de beurt is om verboden te worden, ‘omdat
het mogelijk schade kan toebrengen aan de bestaande natuurwaarden’.
‘Het slingerblad is langs de bok gelopen.’ Een opmerkelijke zin uit de
mond van uurwerkdeskundige Wim van Schellen, belast met de zorg
voor het uurwerk van de Bovenkerk. De klok stond stil en dat kan
natuurlijk niet. Een klok moet lopen en liefst een paar minuten voor.
Voor menig gehaast Kampenaar is de klok van de Bovenkerk een
onmisbaar baken bij de dagelijkse poging op tijd op het werk te
komen.
Sint Nicolaas kan zich weer vrijmoedig in Zalk vertonen, nu de
restauratie werd voltooid van de naar deze royale heilige vernoemde
kerk. De restauratie nam een aanvang in 1991, eigenlijk al in 1982.
Voor bijna twee miljoen moest aan het godshuis verspijkerd worden.
De kleine 500 leden tellende hervormde gemeente moest volgens de
regels de rijkssubsidie aanvullen met bijna vier ton. Met de restauratie van de kerk als middelpunt verscheen een boek dat ver teruggaat
in het verleden van Zalk.
Erespelden en spelden van verdienste werden in IJsselmuiden vastgezet op de revers van Zwier van ‘t Ende, Willem van Enk, Harry
Snoeijer en Gerrit Schinkel, die zich sinds de oprichting, 55 jaar geleden, verdienstelijk maakten voor hun club IJVV. Het OPA-team diende het milieu door het ophalen van meer dan 365.000 kilo oud
papier en spekte de clubkas met de tegenwaarde: ruim fl. 27.000-.
Het Stedelijk Orkest bracht traditioneel hulde aan het nieuwe jaar
met een nieuwjaarsconcert. De nieuwe eeuw zal het orkest in nieuwe uniformen zien.
Daar gaat weer een stukje werkgelegenheid! De vetsmelterij van de
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Gebr. Smilde BV sluit in Kampen de deuren. Het gaat niet goed in de
vetsmelterij-branche. De tien werknemers is een baan aangeboden in
een saladefabriek in het Friese Oosterwolde.
Politievoorlichter Chris Smit wordt de opvolger van gemeentevoorlichter Doede Jaarsma, die een diepere duik in de pr-wereld heeft
genomen.
De Kamper Kogge gaat voor enige tijd voor anker bij het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Klein duimpje mag om zo te
zeggen stand-in zijn voor de reus. De replica van het VOC-schip
‘Amsterdam’ moet namelijk voor een grondige onderhoudsbeurt in
dok en zolang zal de trots van de Kamper kade in Amsterdam te zien
zijn. Reden voor de voorzitter van de stichting ‘Varende Kogge’ te
pleiten voor een tweede exemplaar. Je moet wel tijdig beginnen,
want de bouw duurt een jaar of zes.
Tel uit je winst! Burgemeester Oosterhof mocht zijn eerste economische handeling verrichten door de nieuwe winkel ‘De Kleine Winst’
van Aart en Angelique Steenbergen op de Oudestraat officieel te openen.
Waar eens jeugdige militairen door het stof kropen op de stormbaan
aan de IJsselmuider Zandberg, gingen maar liefst vijftig schoppen de
grond in als startsein voor de nieuwbouw van de IJsselmuider CNSschool aan de Zandbergstraat.
Terwijl de Oranjevorsten vanuit hun lijsten glimlachend toekeken
gaf wethouder Piederiet de achtjarige Stella Harder een zetje voor
haar ererondje door de Kamper raadzaal. Stella won een nieuwe fiets
met het winnende lot Blauw 1644 van de kerstbomeninzamelingsactie. Met het vergaren van 116 onttakelde kerstbomen had zij de fiets
ook alleszins verdiend.
Het nieuwe Kamper College van B. en W. ging in retraite, niet in een
klooster, maar op de golfbaan. Dat is goed voor het uitzetten van lijnen, zei de burgemeester.
De gemeente Kampen gaat in zee met de nationale ombudsman voor
een onafhankelijke beoordeling van klachten over ambtenaren en
bestuurders. Als het nu maar geen zee van klachten wordt, want burgers voelen zich vandaag de dag al heel gauw te kort gedaan.
Het begin van de Oudestraat zal er voortaan minder fleurig uitzien,
nu de familie Sleurink na 67 jaar de bloemenzaak sluit.
De Eilandbrug wordt niet op zand gebouwd. Het fundament is
gelegd. De heipalen zitten in de grond.
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De shovels egaliseren het terrein, zodat de eerste paal er spoedig in
kan voor het nieuwe politiebureau, de trait-d’union tussen
IJsselmuiden en Kampen.
Ook halverwege zal de Oudestraat binnenkort niet meer zijn als vanouds nu woninginrichter Arie van Zuylen zijn winkel sluit.
‘Ons Erf’, een groot goed voor een kleine kern als het Kampereiland,
vierde het koperen jubileum. Volop feestvreugde in het weekend.
Stichtingsvoorzitter Roetman prees zich gelukkig dat Kampen in de
nieuwe samenstelling een hele serie kleine kernen heeft, om samen
sterk te staan tegenover de stad.
Tot zijn verdriet legt tuinder Jan Pelleboer de bijl aan de wortel van
zijn fruitbomen. Afnemende vraag dwingt hem zijn bijzondere appelen perenbomen te rooien. Een stukje erfgoed naar de knoppen.
‘Op weg naar het (VARA)-Lagerhuis’ strandde het debatersteam van
het Almere College dit jaar in de Overijsselse voorrondes op de tweede plaats.
Het waterpoloteam van de basisschool De Fontein won het Breman
Waterpolotoernooi.
Bij de strijd om het Nederlandse kampioenschap regende het goud
en zilver voor de 11-jarige Anouschka Bastiaan, de talentvolle minirette van de Show- en Drumbandfanfare Oranje uit IJsselmuiden.
Koning Winter houdt Nederland in zijn ijzige greep, misschien maar
voor kort. De bestuurders van de ijsclubs in de IJsseldelta staan op
scherp om clubkampioenschappen te houden. Op de ijsbaan van het
honderdjarige VZOD ligt het ijs er prachtig bij. Alle reden om, voor
het kwik gaat stijgen, uit te maken dat Harry Prins zich kampioen
van Kampen en omgeving mag noemen.
De Kamper uitvinder Johann van den Noort werd verrast met de
tweejaarlijkse Infra-Tech Innovatieprijs voor zijn ontwerp van een Oil
Recovery Vessel ofwel een bergingsschip van op zee drijvende olievlekken, die een bedreiging vormen voor het milieu.
De Deltaruiters, normaal gesproken hoog te paard, staan op het
toneel met beide benen op de grond, voor zover dat bij opvoering van
een klucht mogelijk is. In de Stadsgehoorzaal presenteerden zij ‘De
Kerkestraat is een keurige straat’.
In de socioruimte van de IJsselmuider Havezathe/Maarlenhof ontvingen een zestal verstandelijk gehandicapten een uniek diploma.
Via een door Deltiondocenten ontworpen cursus werden zij ‘gediplomeerd zorghulpassistent’.
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Een extra raadscommissievergadering maakte duidelijk, dat een
meerderheid van de Kamper raad meegaat met het voorstel van het
dagelijks bestuur van de stad om voor de toekomstige schaalvergroting in het landelijk gebied criteria vast te stellen, die het niet iedere stadspachter mogelijk maken zijn bedrijf te vergroten. Zoals
gebruikelijk bij een discussie over de stadserven, raakten de gemoederen verhit en zijn de meningen verdeeld. (Op 1 februari 2001 deed
de raad het nog eens dunnetjes over, maar er veranderde niets.)
In het wijkcentrum Reijersdam haalde het team van de Dirk van
Dijkschool voor de dertiende keer het kampioenschap schooldammen binnen.
In Huize Margaretha overleed mevrouw Anna Bosma-de Vrieze, op de
leeftijd van 101 jaar. Op 15 december 1899 in Drachten als dochter
van een drogist ter wereld gekomen, verhuisde zij na haar huwelijk
met Ebele Bosma naar het Kampereiland. In de oorlogsjaren 1940-45
was de boerderij van de familie Bosma een toevluchtsoord voor joodse en andere onderduikers.
In partycentrum Van den Berg werden de sporters van het jaar 2000
geëerd: turner Rudy de Munnik, fietscrossers Willy Kanis en Robert
de Wilde, alsmede de korfbalselectie van DOS Kampen. De uitstralingsprijs ging naar Herman Vorsselman, die zich eerst als actief speler en daarna jarenlang als bestuurder inzette voor zijn club DOS
Kampen.
Onder de kleurige klanken van Vivaldi’s befaamde meesterwerk
opende cultuurwethouder De Boer de Vier Jaargetijden-tentoonstelling in het stedelijk museum Het Gotische Huis.
De politie van Kampen (district Noord) heeft een nieuwe districtschef. De heer Bessel van de Hazel, afkomstig uit de regio Flevoland,
werd als zodanig geïnstalleerd.
Op 89-jarige leeftijd overleed Hendricus Josephus Adrianus (Hein)
Jeukens. Jarenlang dreef hij een kapperszaak aan de IJsselmuider
Nieuwe Weg (Burg. Van Engelenweg), waar onder meer in de zomer
van 1945 de plannen werden gesmeed voor de oprichting van IJVV.
Jeukens diende zijn club vele jaren als scheidsrechter. Op hoge leeftijd naar Kampen verhuisd, was ‘meneer Jeukens’ in Margaretha en
Myosotis een opmerkelijke verschijning. Van zijn talrijke schrijfsels,
gedichten en toespraken genoten zeer velen. In de bewonerscommissie zette hij zich welbespraakt in voor de belangen van bewoners en
personeel. Requiescat in pace!
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Soms moeten politici kennelijk hun beleid oppoetsen. In Kampen
stal cultuurstaatssecretaris Van der Ploeg de show door 1,4 miljoen
uit zijn Kanjerfonds ter beschikking te stellen van de restauratie van
het voormalig Stadsziekenhuis. Als het een beetje wil zal de voormalige Engelenbergstichting een waardig onderdeel vormen van het
nieuwe verpleeghuis, dat IJsselheem ter plaatse zal doen verrijzen.
Stichting ‘Redt het monumentale ziekenhuisgebouw’: proficiat!

februari
2-2
De vogelbuurt van Kampen wordt verrijkt met een nieuwe naam.
Grutto en Ooievaar krijgen gezelschap van de Scholekster.
De Theologische Universiteit (Broederweg) sloot een pact met de
Gereformeerde Hogeschool en het Gereformeerd Pedagogisch
Centrum in Zwolle ten einde het Europa van de nabije toekomst het
hoofd te kunnen bieden.
3-2
De plaatselijke overheid liet zich van haar ferme zijde zien: dicht die
rustverstorende coffeeshop aan de Kalverhekkenweg!
Het zal in februari wemelen van de peuters in de bieb. Het prentenboek ‘Waar is Dikkie Dik?’ staat in het middelpunt. Er wordt volop
voorgelezen en de peuters die (gratis) lid worden, krijgen een verrassing.
Het was volle bak in jongerencentrum ‘t Ukien. Als ‘spetterend’ werd
het optreden gekwalificeerd van ‘Bint’, een band van Ichthus-leraren. Alles ten bate van de slachtoffers van de ramp in Volendam in de
Nieuwjaarsnacht. De spelletjesmiddag in het zwembad bracht flink
geld in het laatje, al was het voor veel kinderen moeilijk kiezen tussen de sneeuwpret buiten en de zwempret binnen. De totaalopbrengst van alle benefiet-activiteiten, aangevuld met een bonus van
de Oranjevereniging, de Cas-Kampen en de Gemeente, was uiteindelijk fl.17.500-.
7-2
‘Ik vind het fijn om in Kampen te zijn’. Leerlingen van de basisschool
De Fontein interviewden burgemeester Oosterhof over zijn en hun
stad.
Met het project ‘Alom’ probeerden Arbeidsvoorziening, Vluchtelingenwerk en Deltion allochtone medeburgers uit hun isolement te
halen. En met succes! Wethouder Van Pijkeren reikte op het stadhuis
de enthousiaste cursisten hun diploma uit.
8-2
Door een subsidie van ruim fl.30.000- heeft het College van B. en W.
Radio IJsselmond van de ondergang gered. Nu kunnen de vereiste
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investeringen gedaan worden.
In het wijkcentrum Reijersdam hield de Werkgroep Hanzewijk een
‘inloopmarkt’ over de stadsvernieuwing in de Hanzewijk. Het worden spannende tijden voor de Hanzewijk. Een deel van de wijk heeft
al een totaal ander aanzien gekregen en dat zal ook gebeuren met de
rest, wanneer de plannen van de werkgroep werkelijkheid worden.
13-2 ‘Naoberhulp’ was eeuwenlang een hoeksteen van de samenleving.
Zelfs in Zalk stierf de burenhulp echter allengs uit. Onlangs herleefde het gebruik daar rond de keukentafel van eethuisje De Oase.
Buren die de goede oude tijd nog hadden gekend, hielpen de uitbaters van het eethuisje een handje bij het schillen van honderd kilo
stoofpeertjes, zodat die op het menu kunnen blijven staan.
Na de bloemenwinkel van Sleurink en de meubelzaak van Van
Zuylen sluit nu ook IJzerhandel Prins. Hiermee komt een einde aan
een vader-op-zoon traditie van dienstverlening op het gebied van
spijkers, schaatsen slijpen, huishoudelijke apparaten en wat al niet.
Gerrit Ekkel en Aaltje Ekkel-Vaandering, woonachtig aan de
IJsselmuider Schepenstraat, waren 65 jaar getrouwd. Burgemeester
Oosterhof - het was voor hem de eerste keer - bood het briljanten
echtpaar de gelukwensen van de Kamper gemeenschap aan.
14-2 ‘Dialysing for life’. Onder deze titel gaan Kampen en de kunstnier
van Kolff voortaan samen de wereld over. De schrijver prof. J. van
Noordwijk, assistent van dr. Kolff in die voor Kampen en de medische
wetenschap zo glorieuze dagen van voorheen, vertaalde zijn al eerder verschenen boek in het Engels. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan burgemeester Oosterhof. Het was een waardig verjaardagscadeau ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van ereburger Kolff.
17-2 Het Frans Walkate Archief werd verrijkt met het privé-archief van de
in juni 2000 op 80-jarige leeftijd overleden Hans Wiersma. De
‘Skriever van Kampen’ was van veel cultuurmarkten thuis, zodat het
ordenen en toegankelijk maken van zijn nalatenschap een hele klus
wordt.
19-2 In Hasselt overleed op 68-jarige leeftijd pastoor Hein Hunink, nog
geen jaar nadat hij als pastoor van Kampen/IJsselmuiden/Hasselt was
teruggetreden. Bij zijn liefde voor de Kerk moest hij de liefde voor de
muziek vaak tenachterstellen. De viool die hij bij zijn afscheid ontving heeft hij slechts korte tijd kunnen bespelen.
Het Kamper Gemeentearchief heeft zich ontfermd over het archief
van Uitgeverij Kok. Onder het toeziend oog van cultuurwethouder
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De Boer tekende ten stadhuize directeur Bert Endedijk namens de
uitgeversmaatschappij voor de overdracht en stadsarchivaris Dicky
Haze voor de ontvangst van het bedrijfsarchief, dat voor Kampen van
bijzondere betekenis is.
De Dijkverzwaring Kampen-Midden is nog steeds in staat de mensen
in de benen en de gemoederen in beweging te brengen. Een inloopbijeenkomst met maquettes en videofilm moest de IJsselkant-bewoners hun toekomstige woonsituatie verduidelijken.
De Chr. Muziekvereniging Euphonia eerde haar oud-bestuurslid Jan
van ‘t Veer met de ‘gouden bugel’. Zestig jaar was hij lid van de
Wilsummer muziekvereniging, waarvoor hij zich met hart en ziel
inzette.
‘Hier in de omgeving zijn de mensen degelijk en kiezen voor kwaliteit.’ Grafkistenmaker Hennie Vinke stond even in de schijnwerper,
omdat hij aan de Voorstraat al 30 jaar zijn eenmanszaak drijft: zo’n
500 doodkisten per jaar.
Op 22 februari 1901 pachtte Dries van Dijk uit Kampen stadserf 95
voor nog geen 2000 gulden per jaar. Sindsdien bemeiert een Van Dijk
het erf, nu dus al 100 jaar lang. Burgemeester Oosterhof, wethouder
Breman en landbouwkundige Kremer kwamen de familie Van Dijk
feliciteren.
Het christelijk gemengd koor Hosanna uit Wilsum bestond 55 jaar.
Al die jaren trouw gebleven aan de doelstelling ‘brenger van het
christelijk lied te willen zijn’, gaf het koor o.l.v. Diddy van der Stouwe
een jubileumconcert in de Gereformeerde Kerk van Wilsum.
Ten aanschouwen van een schare belangstellenden schoof bij
Scheepswerf Peters het zeevrachtschip Polar Sky het water in, als
vierde uit een reeks van zeven multifunctionele zeeschepen.
‘Zo zout als dit jaar hebben de gladheidsbestrijders het nog niet gegeten.’ Met deze verzuchting moest Teun van Werven, teamchef van de
gemeentelijke afdeling Milieu en Reiniging, zijn strooiwagens voor
de 35e keer dit seizoen de straat op sturen in de strijd tegen ijzel,
sneeuw en ijs.
Wel wat vroeg voor de tijd van het jaar, maar niettemin meer dan
welkom, landde klokslag vijf uur de Wilsummer ooievaar op zijn
nest. Hij ging direct aan het werk. Het voorjaar kan beginnen!
Ook in Kampen heersen soms ‘Amerikaanse toestanden’. De gemeente Kampen deponeert voor geleden ‘letselschade’ een rekening van
een miljoen bij de scholengemeenschap Deltion vanwege de zachte
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dood van het plan voor een OCK (Onderwijs Centrum Kampen).
De ondergang van het City Theater aan de Boven-Nieuwstraat wordt
aan het oog onttrokken. Vanwege het aanwezige asbest zal de
binnenkant heel zorgvuldig gesloopt worden.

maart
1-3
Een stuk kerkgeschiedenis uit de dagen van de Reformatie in oostelijk Nederland werd bewerkt door J. van Gelderen en C. Ravensbergen,
met medewerking van J. van den Berg, van de THU Kampen (Koornmarkt). Het monnikenwerk werd in de Broederkerk gepresenteerd
onder de titel: ‘Classicale acta 1573-1620’ en wat daar verder volgt
(betreffende de classes Deventer, Kampen en Steenwijk/Vollenhove).
2-3
Na jaren van ruziënd begroten bleef de teller uiteindelijk staan op
net geen elf miljoen gulden. Dus gaat het er nu van komen: De
Vloeddijkkazerne wordt verbouwd tot Gemeentelijke Muziekschool
en Cultureel Centrum ‘t Speelwerk.
Na negen duels in zeven dagen keerde Ramon Koster (17) tevreden
terug uit Neukloster (Duitsland), waar hij zijn krachten mat op een
internationaal schaaktoernooi: vier punten uit negen partijen.
De 90-jarige mevrouw Geertruida Abma-Schipper was 75 jaar lid van
het NVV/FNV. Voor zoveel trouw was een aparte onderscheiding
nodig: een viertal lepeltjes met voorstellingen van ‘arbeiders’. Alle
andere eretekenen had zij al in voorgaande jaren in de wacht
gesleept.
3-3
‘Boerenklucht trekt volle zalen.’ Dat stond boven een verslag van de
opvoering van de klucht ‘Wat een kippendrift’ door de herleefde
toneelgroep van de Oranjevereniging van ‘s-Heerenbroek.
Ds. H.J. Soepenberg, de vrijgemaakt-gereformeerde predikant van
IJsselmuiden, metselde een hoeksteen in ‘zijn’ nieuwe Rank. In 25
jaar was de gemeente gegroeid van 82 naar 250 lidmaten, zodat een
groter kerkgebouw noodzakelijk was geworden.
De 95-jarige damclub Strijt Sonder Spijt hield met succes de 40e damdag. Van heinde en ver kwamen 76 dammers om de schijven te schuiven en hun slag te slaan.
6-3
De Stadsgehoorzaal was het trefpunt voor 140 senioren. De Stichting
Welzijn Senioren had de draad van de traditie weer opgepakt en een
seniorendag georganiseerd.
7-3
Mede dankzij de gelden van de Algemene Armenstaat kunnen de
bewoners van De Vijverhof voortaan weer een balletje stoten. Wat is
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tenslotte een ‘bejaardenhuis’ zonder biljart!
Op 59-jarige leeftijd overleed Luite Fransen, op het Calvijn-Lyceum
(Ichthus) de rechterhand van de leraren biologie, natuur- en scheikunde. Hij was erelid van D. E. V. Ruim 25 jaar was hij als secretaris
de spil van dit vermaarde Kamper mannenkoor.
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag werd tijdens een
bijeenkomst van de Stichting Vrouwenraad Kampen de ‘Ruimteprijs
2001’ uitgereikt aan Rie Woning vanwege haar ‘voorbeeldfunctie’ in
de Kamper samenleving.
De Zalker ijsclub ‘Nooitgedacht’ - ijsclubs dragen opmerkelijke
namen - vierde het 100-jarig bestaan. Er waren vele hartelijke felicitaties en passende geschenken.
De Plantage Boeken Bos-winkel op de Oudestraat was het demonstratieve strijdtoneel van de bordspellenvereniging ‘De Pioniers van
Kampen’. Het ging tevens om het Overijssels kampioenschap van het
bordspel ‘Kolonisten van Catan’. De winnaar gaf een merkwaardig
statement af: ‘Ik speel het spel dagelijks op de computer om even aan
de sleur te ontkomen’.
De creativiteit van de Kamper moeders zal de komende tijd danig op
de proef worden gesteld. Ze moeten in geval van een kinderpartijtje
op zoek naar een alternatief voor een bezoek aan kinderboerderij
Cantecleer en de bijbehorende pannekoeken. Cantecleer gaat op slot
vanwege de mkz-crisis.
Uit handen van burgemeester Oosterhof ontving Ronny Johan
Bangert de versierselen behorende bij het lidmaatschap van de Orde
van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn verdiensten op maatschappelijk
terrein. Onder meer was hij zeer actief binnen de zaalvoetbalvereniging, medeoprichter in 1975 en sindsdien penningmeester. Met de
treffende opmerking: ‘Het is voor ons allebei de eerste keer’ haalde
de burgemeester de terughoudende jubilaris over, het huldeblijk te
aanvaarden.
In de Stadsgehoorzaal werd via een regionale voorronde gestreden
om deelname aan de Landelijke Voorleeswedstrijd. De Kamper voorleeskampioene Sanne van Grafhorst haalde het helaas niet.
Mevrouw L. Mulder-Prikken werd vereerd met de legpenning van de
stad Kampen. Vanaf de oprichting van de Algemene Hulpdienst
Kampen-IJsselmuiden in 1975 was ze als vrijwilligster bij de dienst
betrokken.
De 19de-eeuwse oprichters van de Kamper Gasfabriek konden niet
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vermoeden, dat de stad Kampen nog zo’n late gasrekening te betalen
zou krijgen: Kosten grondsanering ‘rond’ de vijf miljoen.
Op 68-jarige leeftijd overleed Paul ten Hove. Geboren als zoon van de
sigarenfabrikant Ten Hove, die met zijn partner Smit eigenaar was
van de firma Smit en Ten Hove, volgde hij zijn vader op als directeur
van de vermaarde (Balmoral) sigarenfabriek. Het tij voor de sigarenproduktie was niet gunstig, zodat hij in 1957 overstapte naar de
Sparta-fabriek in Apeldoorn, die hij een nieuwe impuls gaf door de
productie van de Spartamet. Paul ten Hove was een sociaal betrokken
mens, die zich voor de Kamper samenleving zeer verdienstelijk
maakte. Onder meer was hij ruim dertig jaar commissaris van de
Nutsspaarbank (later SNS bank).
Onder grote belangstelling werd in Zalk de vernieuwing gevierd van
de Oranjeschool, basisschool voor christelijk onderwijs. Begonnen in
1912 met twee lokalen werd nu het zesde aangebouwd.
De scoutinggroep Martin Gasman vierde, dat na jaren de sleper
Zuiderzee in oude luister zijn taak kon hervatten.
Soms zijn er merkwaardige naweeën van de Tweede Wereldoorlog.
Een tip van een oud-buurtbewoner, dat er waarschijnlijk een bom lag
onder een huis op Kampen-Zuid, zette politie, brandweer en gemeentebestuur op scherp. Mogelijk een klus voor het Explosieven
Opruimings Commando.
Duchtig gehelmd bezochten vier leerlingen van de Marnixschool het
zoveelste wereldwonder: het Kamper stadhuis in aanbouw. Goed voor
een spreekbeurt.
Het was nu echt het moment voor een ‘behouden vaart!’. Gecoacht
door twee sleepboten verliet de Polar Sky scheepswerf Peters op weg
naar open water.
Gemeentes zijn soms kort van memorie en dankbaarheid is gevoelig
voor slijtage. Een driearmige lichtmast aan de Kruisweg, geschonken
in 1952 door aannemer Te Siepe aan de IJsselmuider burgerij, werd
lichtvaardig afgedankt. Had z’n beste tijd gehad, zeiden ze.
De schooljeugd van de christelijke basisschool in Grafhorst zamelde
meer dan fl.14.000 in voor de straatkinderen van Rio de Janeiro. Om
het levensecht te maken offerden twee leerkrachten zich op voor een
heuse ‘slaapnacht’ in het fietsenhok.
De 16-jarige Christiaan van der Weerd, leerling van het Pieter ZandtCollege, won een finale plaats in een nationale gedichtenwedstrijd
rond het thema slavernij. ‘Ik zette mijn gedicht in elkaar vijf minu151
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ten voor het eten’, aldus de jeugdige dichter. Over inspiratie gesproken!
In de Vijverhof vierde mevrouw Jantien Schilder-Meppelink haar
100ste verjaardag. Zij mocht de hartelijke felicitaties in ontvangst
nemen van het burgemeestersechtpaar Oosterhof. Juist aan het
begin van de vorige eeuw (22 maart 1901) aanschouwde ze het levenslicht in Emmen. Haar huwelijk met een sigarenmaker voerde haar
indertijd naar Kampen.
Nederland kwam steeds meer in de ban van het mond- en klauwzeer.
Juist aan de nieuwe grens van de gemeente Kampen, in Kamperveen,
sloeg het mkz-virus toe. Op een aantal boerderijen moest het vee preventief worden geruimd. Met laaiende vuren als verwijzing naar de
Britse mkz-brandstapels protesteerden Kamper veehouders tegen de
harde aanpak van het mkz-gevaar.
Aan de rand van het zwembad vierde mevr.Teupke LentinkKronenberg een bijzonder afscheid/jubileum: zij was 25 jaar vrijwilliger-zwemofficial bij De Steur (thans Deltasteur).
In Wilsum is de ooievaarsliefde ontbloeid. Het vrouwtje van vorig
jaar voegde zich bij het al eerder gearriveerde mannetje.
Bij het herstellen in oude luister van de Buitenhaven moeten ook
onprettige restanten van het verleden worden opgeruimd. De teerputten van de vroegere gasfabriek maken het nodig, dat zesduizend
ton vervuilde grond wordt afgevoerd.
De Zwolse rechtbank veroordeelde de 38-jarige Jan H. uit Kampen tot
18 jaar gevangenisstraf en tbs voor de moord op de 15-jarige Maartje
Pieck op 11 juli 2000.
Op 51-jarige leeftijd overleed Auke Koffeman. Ondanks de slopende
ziekte die hem trof, bleef hij zijn wethoudersfunctie uitoefenen tot
1 januari 2001, de dag waarop Kampen en IJsselmuiden fuseerden.
Vanaf 1990 was Koffeman lid van de Kamper Raad voor Kampen
Alert.
De mkz-crisis brengt de gemoederen in het Kampense heftig in beweging. Vlaggen gaan halfstok, dreigende taal wordt opgetekend uit de
mond van boeren en burgemeester Oosterhof toont tekenen van burgerlijke ongehoorzaamheid. De voorzitter van de Dierenbescherming in Kampen biedt de burgemeester 2500 protesthandtekeningen aan. Het preventief ruimen van gezonde dieren, noodzakelijk
voor het openhouden van de buitenlandse markt voor Nederlands
vlees, is voor velen onverteerbaar.

-

Met het tekenen van de intentieverklaring en het heffen van het glas
bevestigden directeur Johan Hoezen van Woonstichting Eenvoud en
directeur Albert Reinders van Woondiensten Kampen, dat de beide
Kamper ‘woningbouwverenigingen’ gaan fuseren.
28-3 Het Groot Kampers Dictee werd dit jaar gewonnen door de Zwolse
Minke Kraijer met slechts 12 fouten. Zij liet daarmee de andere 25
deelnemers achter zich. De Kamper Taalkringe, organisator van het
evenement, heeft succes met het promoten van het Kamper dialect:
de vereniging groeide van twintig naar dertig leden.
30-3 In verband met de mkz-crisis zat er voor de gemeente Kampen niet
anders op dan de vergunningen weer in te trekken en daarmee het
paasevenement Sail Kampen af te gelasten, tot schade van veel zakenmensen en tot verdriet van hen die in de voorbereidingen veel energie hadden gestoken.
31-3 ‘Killhorst, nu enten of oorlog’ en ‘Je bent een rund als je met ons vee
stunt’. Op de Frieseweg tussen Kampen en Ramspol demonstreerden
een aantal jonge boeren van het Kampereiland hun afkeer van het
veeruimingsbeleid van minister van landbouw Brinkhorst.
april
2-4
Wegblokkades zijn in. Met vuur en voertuigen werden de Kamper
bruggenhoofden door IJsselmuider jongelui geblokkeerd, met een
verkeerschaos als gevolg. Om de boeren een steuntje in de rug te
geven, zeiden ze. De burgemeester en enkele politieautoriteiten
moesten er aan te pas komen om de gemoederen tot bedaren te brengen.
3-4
De actie ‘Niet ruimen, maar enten’, een initiatief van bezorgde burgeres Ria Hoogervorst in samenwerking met de Dierenbescherming
Kampen en de medewerkers van de Dierenambulance, bracht ruim
16000 handtekeningen bijeen. De Kamper actievoerders brachten het
pakket persoonlijk naar het Europese Parlement in Straatsburg.
4-4
In verband met de mkz-crisis ging het dijkverzwaringsproject rond
de Buitenhaven zonder feestgedruis en hoge gasten van start.
5-4
Ter gelegenheid van 5 jaar gefuseerd Ichthus College werd actie
gevoerd ten bate van arme scholen in Ethiopië. Alleen al in een dansmarathon aan de Jan Ligthartstraat van ‘s morgens acht tot ‘s middags drie uur werd fl.9.000.- bijeengedanst.
6-4
Plaatsvervangend districtschef politieman De Vos verruilde zijn
werkplek in Kampen voor een in Zwolle (regio Midden). Bij het suc153
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cesvolle onderzoek naar de moord op Maartje Pieck stond De Vos
volop in de schijnwerpers van de landelijke media.
Nu op een serieuze manier hun afschuw van het grootschalig afmaken van vee tonend plaatsten IJsselmuider en Kamper jongeren aan
de IJsseloever van de Grafhorsterdijk een veld van kruisen.
Op initiatief van Streekbelangen Kamperveen ging een bijzondere
inzamelingsactie van start: de veehouders uit de buurt stellen een
koe ter beschikking van hun gedupeerde collega’s, ter bemoediging.
Op 78-jarige leeftijd overleed in Grafhorst Adriaan Aarnoudse. Ruim
31 jaar, tot 1990, vertegenwoordigde hij de SGP in de IJsselmuider
gemeenteraad. Als boerenzoon-zonder-toekomst pionierde hij aanvankelijk in de NOP, maar nam via een huwelijk met Aaltje van der
Haar de boerderij van zijn schoonvader over, daarna volgde hij in
1958 ook zijn schoonvader in de gemeenteraad op.
Het Explosieven Opruimings Commando legde bij het gemeentebestuur het gedocumenteerde onderzoeksrapport op tafel over het
geheimzinnige projectiel uit WO2 in de Kamper Jan van Arkelstraat.
Samengevat: er kan een projectiel liggen.
Het wassende water in de IJssel heeft de Eilandbrug-in-aanbouw
beschadigd, maar de bouw wordt er niet door vertraagd.
In ‘s- Heerenbroek was een ongeduldig ooievaarspaar de vereniging
Dorpsbelangen te vlug af. Omdat het bestelde nest uitbleef, gingen
de ooievaars zelf duchtig aan de slag met hun liefdesnest.
Wethouder Van Pijkeren gaf het startsein voor een nieuwe aanpakop-proef in Cellesbroek-Middenwetering. Een wijkteam, een nieuwe
en directere samenwerking tussen de gemeentelijke diensten, moet
zorgen voor een schone buurt.
De oudjes deden het nog best op de foto. FNV Bondgenoten Kampen
(indertijd gescheiden behorend bij NVV en KAB) huldigde een aantal
trouwe leden, waarvan sommige zelfs al 50 jaar lid waren: K. Bien,
W.A. Goosen, F. Oostenbrugge, W. Scholten, W. Reumer, A. Diender,
H. Velthuis, J.D. Wind, J. Makking, J.P.G. Konijn, T. Schrijer en M.M.W.
Kelders.
De Paasdagen waren als gevolg van de mkz-crisis niet als andere
jaren. Veel evenementen moesten worden afgelast. Geen Sail
Kampen, geen paasvuur in Wilsum. De Brunneper jaarmarkt ging
wel door, zij het gehandicapt door de werkzaamheden van het
Waterschap Groot Salland bij de Buitenhaven.
Ter gelegenheid van de Kamper bevrijdingsdag werd met name door
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scholieren stilgestaan bij de herdenkingsmonumenten van de
Tweede Wereldoorlog. Zo ook bij het monument in het park, dat herinnert aan de Kamper jonge mannen die na de oorlog in Indonesië
gesneuveld zijn.
De Kamper rooms-katholieke parochie is een schat uit het rijke
roomse leven ten deel gevallen. De persoonlijke miskelk van de op 19
februari 2000 overleden pastoor Hunink, stammend uit 1931 en met
een lange familiegeschiedenis verbonden, zal bij voorkomende gelegenheden het altaar in de Buitenkerk sieren.
Je kunt de Engelse mijl, te weten 1609 meter, lopen in 4.50,91 minuten. Martijn Bottenberg deed het en hij was nog zeven seconden sneller dan de vorige keer.
De zogenaamde herinrichting van de Burg. Van Engelenweg is praktisch voltooid. Wat eens de statige boomrijke Nieuw Weg was, is nu
een slalomroute met een woud van verkeersborden, dat de mens in
goede banen moet zien te leiden.
Het nieuwe politiebureau-in-aanbouw, dat de Burg. Van Engelenweg
meer status moet geven, bereikte zijn hoogste punt. Dankzij een
zendmast van 55 meter hoogte is men daar straks in de wolken.
Wij zijn op weg naar het biologisch boeren en terug naar de natuur.
Fruitteler Pelleboer uit IJsselmuiden geeft het goede voorbeeld. Hij
heeft torenvalken ingeschakeld om zijn oogst te beschermen. Wij
houden van de natuur, maar niet van spreeuwen, wespen en wurmpjes in onze appel.
In Kampen vierde het echtpaar Van Bruggen zijn 60-jarige bruiloft.
Burgemeester Oosterhof en zijn vrouw boden het diamanten paar de
gemeentelijke gelukwensen aan.
Kampen IJsselsterk bleek helaas financieel niet ijzersterk. Het infocentrum aan de Oudestraat gaat dicht. Sneu voor diegenen die er
hun energie in staken.
De befaamde stratenmakers van Brouwer uit Genemuiden legden de
laatste hand aan het fraaie bestratingswerk op het Oratoriumplein in
De Maten.
Een groep van ongeveer honderd scholieren van de Pieter Zandt
Scholengemeenschap ging nu eens niet in razende vaart per fiets,
maar te voet van Genemuiden naar Kampen. Voor het goede doel:
hulpverleningsprojecten voor jongeren. Op een paar gulden na
bracht deze sponsorloop fl.8.000.- in de kas.
‘Gezellig, maar zwaar’, oordeelde winnares Suzanne van Oudshoorn
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(Almere College) over de provinciale voorrondes voor deelname aan
het Europees Jongeren Parlement. Samen met vier andere scholieren
uit Kampen streed zij in het Overijsselse provinciehuis om een
plaatsje in de landelijke strijd tussen jeugdparlementariërs.
In de stadsgehoorzaal maakte het Kindermuziektheater er een charmant kinderfeest van met de opvoering van ‘De Leeuw en de Muis’.
Met recht kon Gertine Kanis haar trofeeën tonen. Zij turnde 34.6
punten bij elkaar en werd daarmee clubkampioen van DOS.
De mkz-crisis ontwricht aan alle kanten het maatschappelijk leven.
In het zwaar getroffen Kamperveen kan de kandidaat-predikant G.
Boer zijn juist zo dringende ambtelijke taak niet op zich nemen,
omdat zijn bevestiging als hervormd predikant moet worden uitgesteld.
Op 97-jarige leeftijd overleed Roelofje van der Vegt-van den Akker,
geboren en getogen in IJsselmuiden. Zij was expert in een uitstervend beroep: het wassen en strijken van klederdrachtmutsen uit
IJsselmuiden en omgeving. Tot 1983 had zij haar beroep uitgeoefend.
Uit handen van burgemeester Oosterhof ontving Geuje van der
Linden het Lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding werd hem verleend voor zijn vele en langdurige
activiteiten ten bate van de Kampereilander gemeenschap, o.a als
penningmeester van de Stichting Kampereiland en bestuurslid in
verschillende functies van de Kampereilander Pachtersbond.
De gemeente Kampen ontving van het provinciebestuur een heuglijk
bericht: het uitbreidingsplan Onderdijks werd goedgekeurd. Reden
tot vreugde? Er gaat wel weer een stukje Kamper buitengebied verloren. En dan de Hanzelijn ook nog!
Ook dit jaar daalde een milde lintjesregen neer in de Kamper dreven.
Rijk Mateboer werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege
zijn kennis van financiële zaken, waarmee hij jarenlang een reeks
van organisaties van dienst was. Tot Lid van de orde van OranjeNassau werden benoemd: Evert Koekoek, Gerrit van ‘t Veen, Teun de
Man, Jan Winters, Hendrik Jan Meuleman, Harm van den Belt en
Herman Boeve. Zij allen stonden hun mannetje in een scala van
maatschappelijke organisaties.
Een heel ongewone Koninginnedag. Prinses Juliana vierde haar 92ste
verjaardag en Pieter van Vollenhoven werd 62. Helaas maar met
reden stond de dag niet in het teken van dankbare feestvreugde. Het
extra gevaar van verspreiding van mond- en klauwzeer, maar vooral

het meeleven met de boeren in hun moeilijke omstandigheden
maakte feestvieren onmogelijk. De koningin bleef thuis. In Kampen
was wel het een en ander te doen, maar het was geen feest als andere jaren.
mei
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Vijf teams, senioren uit de verzorgingshuizen uit Kampen,
IJsselmuiden en Hasselt, streden om het bezit van de wisselbeker, die
de winnaar van het sjoeltoernooi het komende jaar in de prijzenkast
mag tentoonstellen. De Vijverhof won met 2148 punten.
In de Koornmarktspoort opende antiquair Poutsma zijn verkoopexpositie van ruim honderd prenten onder de titel ‘Kampen op kaart en
prent’.
Om goede redenen werd in de gemeente Kampen op meer dan een
plaats stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij
de oorlogsgraven werden bloemen gelegd. Grafhorst herdacht
Charlie Young en zijn Lancaster-bemanning, die omkwamen toen
hun vliegtuig op 13 juni 1943 vlakbij het dorp in het Ganzendiep
stortte.
De herdenking van Bezetting en Bevrijding vond op allerlei manieren plaats. Zo werd in de Burgwalkerk een kleine expositie gehouden
van voorwerpen die herinneringen aan het verleden van 1940-45
oproepen.
Met haar opstel ‘Dood door schuld’ won de Kamperse Christine
Sytsma de eerste Frits de Zwerver-prijs. De tweede prijs was voor
Willemijn Kloosterman uit IJsselmuiden met haar inzending
‘Moeilijke tijden’. De prijs, ingesteld door oud-burgemeester Smit
van Hardenberg en ondergebracht bij de IJsselacademie, eert dominee Slomp uit Heemse (gem. Hardenberg), die in WO2 een moedige
en belangrijke rol speelde in de landelijke illegale onderduikersorganisatie.
De ooievaarsparen in ‘s-Heerenbroek en Wilsum werden in hun
broedcompetitie nauwlettend gadegeslagen. Wilsum won. Overigens
houdt men zijn hart vast of het nest het geluk wel dragen kan. De
kikkers in de wijde omgeving zijn massaal ondergedoken.
Op de leeftijd van 73 jaar overleed Dirk Jan (Dick) ten Hove. Hij was
18 jaar lid van de Kamper Gemeenteraad. In 1968 als CHU-man in de
raad gekomen was hij van 1970 tot 1974 fractievoorzitter van
AR/CHU-combinatie. Daarna voor de AR/CHU en vervolgens voor het
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CDA raadslid tot 1986. Tot voor kort was hij zeer actief in de Kamper
Prot. Chr. Ouderenbond.
Niet alleen de wonderen van de natuur, maar ook die van de techniek worden met verwondering gadegeslagen. De kaartjes om de
Eilandbrug-in-aanbouw per boot te kunnen bezichtigen vlogen de
deur uit.
Mevrouw H. Dijksterhuis werd onderscheiden met de Zilveren Krab
voor haar 25-jarig vrijwilligerswerk ten bate van de collecte voor de
kankerbestrijding.
Gelukkig blijven goede tradities ondanks de gemeentelijke fusie
bestaan. Even was er de vrees, dat het verkeerspraktijkexamen in
IJsselmuiden zou sneuvelen, omdat ze het over de brug alleen bij de
theorie laten. Bijna 200 IJsselmuider kinderen reden het examenparcours, bijna allemaal met succes.
Door de uitgraving begint de oude Buitenhaven contouren te krijgen.
Bovendien is de sanering van het terrein van de voormalige gasfabriek praktisch voltooid.
Het Kamper Mandoline Orkest zorgde voor Italiaanse klanken in
Kampen. Het orkest was gastheer voor het nationale mandolineconcours.
Leerlingen van de Kamper basisscholen gingen fanatiek-sportief rollebollend over de judomat. Het leverde de Willem van Oranjeschool
de wisselbeker op.
Grondwerkzaamheden in de Koekoekspolder brachten herinneringen aan een bar verleden boven. De februaristorm van 1825 zette de
polder onder water en vaagde praktisch alle 13 boerderijen weg. Pas
in 1910 werd de polder door droogmaking weer bewoonbaar en
dankzij de tuinbouw een gebied met toekomst.
In peuterspeelzaal ‘De Vlieger’ hielden ze het jaarlijkse voorleesontbijt. De ‘Boswachters’speelden zo overdonderend mooi, dat de kinderen bijna vergaten mee te zingen. Ze hadden niet voor niets
geleerd: niet spreken met je mond vol.
Trouwe vrijwilligers zijn de kurken waar de samenleving op drijft.
Dat bewees de 73-jarige Jaap van den Belt uit IJsselmuiden. Begonnen
in 1988 als vrijwilliger van het eerste uur bij het thuisbezorgen van
warme maaltijden, bracht hij nu voor het laatst de warme hap rond.
Met spijt nam hij afscheid.
Anders dan anders had misdaadauteur Appie Baantjer een rustige
signeersessie bij Boeken-Bos, waar Anne-Wil Blankers de heropening
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verrichtte. Voortaan is het Plantage Bos Boekhandel.
Met een uitvoering van ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms en ‘Te
Deum’ van Dvorak in de Buitenkerk begon de Chr. Oratoriumvereniging Immanuel onder de nieuwe dirigent Harrie Poulssen aan
een nieuwe fase in haar bestaan.
Onder de industrieën van Kampen neemt de firma Broshuis een
opmerkelijke plaats in. Het zijn namelijk sinds het begin in 1853 in
Muiden (N.H.) nog steeds Broshuis-en die de zaak runnen, sinds 1962
in Kampen. Ook de producten zijn opzienbarend: opleggers. Heeft u
belangstelling voor een tot 50 meter uitschuifbare oplegger? Dan op
naar Broshuis. Leasen kan waarschijnlijk ook.
Het was een goede gedachte van een tiental Overijsselse Statenleden
het ‘Jaar van de Vrijwilliger’ niet via een symposium te beleven, maar
door middel van doe-het-zelf-werk bij de manege van de Stichting
Paardrijden Gehandicapten in IJsselmuiden en bij het Klimop-dagverblijf voor gehandicapten in Kampen. Moe maar voldaan keerden
zij huiswaarts.
Het aardige van genealogisch onderzoek is, dat vooral ook ‘gewone
mensen’ in de schijnwerper komen. Bijvoorbeeld in het familieboek
over de familie Van den Belt uit Grafhorst. Vier generaties Van den
Belt zorgden 120 jaar lang - tot de opheffing van het veer in 1955 voor een veilige overtocht van Grafhorst naar het Kampereiland.
Het stoomschip Succes deed zijn naam eer aan op de open dag, die
het mogelijk maakte de Eilandbrug-in-wording van nabij gade te
slaan: zeven volgeboekte tochten met uitleg en koffie van
Rijkswaterstaat.
Gert-Jan van der Kolk en Sylvia Slagter zetten in Breda het
Nederlands kampioenschap acrogymnastiek in de B-categorie op
hun naam.
Mens en dier in Kampen e.o. haalden opgelucht adem. Het Ministerie
van Landbouw verklaarde Flevoland en het Kampereiland definitief
vrij van mond- en klauwzeer. Het vee kon de wei weer in. Het grootste leed was geleden.
De jaarlijkse carillonmarathon eindigde via Doesburg, Zutphen en
Hattem in Kampen. De negende editie van het evenement kreeg een
speciaal accent door de première-uitvoering van een compositie van
Ad Wammes voor elektronisch slagwerk en beiaard. Dankzij speakers
op de toren dwarrelden de klanken evenwichtig naar omlaag.
Het 75-jarig bestaan van de christelijke basisschool De Regenboog in
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Wilsum werd met een keur van festiviteiten herdacht, o.a. een herdenkingsdienst in de Geref. Kerk en een diapresentatie, die de
schoolgeschiedenis belichtte. Voor het afsluitende circus van de
eigen leerlingen was De Meulenbelt haast te klein. De baten van het
feest gaan naar een school in Roemenië.
De wandelroute ‘Van stadsmuur tot waterkering’ zet dit keer de
waterkering-in-aanbouw tussen Oudestraat en IJsselkant in een positief licht. Een uniek karwei, dat af en toe geducht stof doet opwaaien, vordert gestaag.
Onder het motto ‘IJsselmuiden helpt Oekraïne’ zet hervormd
IJsselmuiden met medewerking van andersdenkenden zich in voor
een drietal dorpen in de Oekraïne. Onder meer via een bazaar werden met succes gelden ingezameld.
In de Hervormde Kerk van Kamperveen werd ds. G. Boer bevestigd als
predikant. Door de mkz-crisis had de gemeente deze heuglijke kerkdienst lang moeten verbeiden.
De ooievaarsparen van ‘s-Heerenbroek en Wilsum hebben rijkelijk
voor nakomelingen gezorgd: 4 + 4. Helaas blijven alleen twee jongen
in Wilsum in leven.
Namens Hare Majesteit de Koningin speldde burgemeester Oosterhof
de versierselen van het ridderschap van Oranje-Nassau bij André Bos
op de revers van zijn zondagse pak. Dit vooral vanwege diens toegewijde omgang met de gereformeerde financiën, plaatselijk, provinciaal en landelijk.
Op initiatief van de Kamper Beraadsgroep van Kerken werd in de
Bovenkerk een stiltekapel in gebruik genomen als rustpunt in een
jachtige wereld.
Een Afrikaans koor uit Oeganda deed op zijn inzamelingstournee
Kampen aan. Samen met het jeugdkoor Benjamin zongen de
Oegandese jongeren bijna fl.2.000.- bijeen.
De vijfde Kamper Sjoelcompetitie liep uit op een overwinning voor
Kees Knip, die dus een jaar lang in zijn vitrinekast de F. Kist-wisselbeker kan tonen.

juni
1-6
Het Nieuw Kamper Dagblad toonde zich van zijn macho-kant door
‘de hand te leggen op een geheim rapport’ over de financiële kant
van Kampen IJsselsterk. Succes bij de lezers verzekerd. ‘De bijtende
kritiek’ van het rapport ‘onthulde’ in wezen niet veel meer dan dat
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er meer geld werd uitgegeven dan was toegestaan. Het zou de raadsleden er - besturend op afstand - niet van weerhouden nog weken
over het onderwerp door te zagen en dat is dan weer voer voor de
krantenjongens.
Honderd kaarsjes op de verjaardagstaart accentueerden dat in De
Vijverhof mevrouw Trientje van der Werf-Nobach echt 100 jaar was
geworden.
Burgemeester Oosterhof bezichtigde het Dierenopvangcentrum
Hoving aan de Haatlanderdijk, waarin de gemeente voor een bedrag
van fl. 16.500.- deelnam. Het nieuwe opvangcentrum is het toevluchtsoord voor zwerfdieren die bij de andere opvangcentra niet
terechtkunnen.
In de Stadsgehoorzaal zette de musicalgroep van het Ichthus College
met het stuk ‘www.zwerfvuil.com’ de problematiek van zwerfjongeren op de planken.
Op de leeftijd van 72 jaar overleed Cees Kranenburg. Als ‘gewone jongen’ maakte hij vanaf 1974 een roemruchte carrière in de Kamper
politiek. Hij werd voor de PvdA lid van de gemeenteraad, in 1978 lijsttrekker van die partij en vervolgens wethouder. Het was tragisch dat
Kranenburg door een misstap zijn positie verloor, de PvdA verliet en
met Kampen Alert ‘voor zichzelf’ begon. Veel kiezers waardeerden
zijn volkse manier van doen en bleven hem trouw. Dat leverde
Kampen Alert drie zetels op maar Kranenburg werd door ziekte verhinderd in de politiek terug te keren.
Wat is ‘cultureel erfgoed’ en wat niet? Die vraag hield rond
Pinksteren de gemoederen bezig, die door opruimen van een oude
kademuur bij de Buitenhaven danig verhit waren. Uiteindelijk betekende de uitspraak van archeologisch-technische zijde ‘historisch
van weinig waarde en technisch in slechte staat’ het definitieve
einde van dit brok onverwachts zichtbaar geworden Kamper verleden.
De molen ‘De Valk’ in Zalk wordt dankzij vereende financiële krachten van gemeente, provincie en rijk door de rietdekkersspecialisten
Kleinjan en Van der Vegte van een nieuwe rieten jas voorzien, zodat
hij wind en weder kan weerstaan.
De IJsselmuider braderie, alias jaarmarkt, revancheerde zich na de
droevig-natte ervaringen van vorig jaar ruimschoots. Meer dan
20.000 bezoekers slenterden opgewekt en koopgraag hun rondjes
langs de 150 kramen.
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De ontwikkelingsplannen voor de Koekoekspolder zijn door het
Fonds Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden beloond met een
subsidie van 22 miljoen. Het kan nu weldra wat worden met de
‘Glazenstad’ in de Koekoek.
Sinds de val van het communisme wagen de Kamper bestuurders
zich weer ver van huis, zij het niet per kogge zoals indertijd. Een
Kamper delegatie reisde af naar Riga in Letland om de Hanzestad
Kampen te midden van 225 andere Hanzesteden te promoten als stad
van water en cultuur.
Wethouder De Boer en conservator Van Mierlo poseerden met de
nieuwste aanwinst van het Stedelijk Museum, een 19de-eeuws schilderij van P.J.C. Gabriël, leermeester van de Kamper schilder Tholen.
De Gemeentelijke Muziekschool legde eer in met een einduitvoering, die een staalkaart van enthousiast muzikaal kunnen liet horen.
Onder ideale weersomstandigheden gingen ruim 3100 wandelaars
op pad in het kader van de 58e Kamper Avondvierdaagse.
Daar kijk je natuurlijk toch wel even van op. Een jonge vrouw die
haar studie afbreekt om ondernemend bezig te gaan met grafmonumenten en aanverwante artikelen. De 21-jarige Riette Boeve uit
IJsselmuiden zet het meer dan 100 jaar oude bedrijf van Eijgelaar
Natuursteen BV voort.
Bouwbedrijf Wensink/Prins en Mateboer BV gaan er samen tegenaan
om de gemeente op het industrieterrein Zendijk aan een nieuwe
werkplaats te helpen voor de afdeling Groen en Gebouwen. Kosten 33
miljoen gulden.
Piet Dijkstra behaalde het clubkampioenschap van de Kamper damclub SSS. Als dat maar geen scheve ogen geeft: een voorzitter, die
tevens clubkampioen is.
De ondergaande junizon bezorgde de wandelaars een mooie laatste
etappe van de Kamper Avondvierdaagse. Uiteraard was er een overvloed aan bloemen en snoep voor hen die de tocht ten einde liepen.
Vooral Rick de Haan kon voldaan huiswaarts. Ten bewijze, dat hij de
Avondvierdaagse voor de vijftiende maal volbracht, ontving hij vijftien medailles. De veertien van vorige jaren waren helaas door brand
verloren gegaan.
In de Lutherse kerk werd als eerste in een reeks koopavondconcerten
geconcerteerd door Evelien de Vries (viool) en Herman Kamp (piano)
met romantische en post-romantische werken.
In Velp overleed op 90-jarige leeftijd prof. dr. J. Bosch, van 1960 tot

16-6
-

18-6
19-6

20-6

21-6

-

-

-

1967 rector van het Johannes Calvijn-Lyceum (thans onderdeel van
het Ichthuscollege). Daarna was hij hoogleraar in de Nederlandse
Letterkunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Lang gewacht en niet gezwegen. De Uittenhage de Miststraat is een
fraaie kinderspeelgelegenheid rijker geworden.
De twee nog overgebleven ooievaarsjongen uit Wilsum zijn geringd.
Onder de nummers 5363 en 5364 zullen zij hopelijk nog weer in de
IJsseldelta worden gesignaleerd als ze groot zijn.
Bij heel geschikt wandelweer ging de IJsselmuider Avondvierdaagse
van start met bijna 1600 deelnemers.
Het lijkt erop dat bewoners van de De la Sablonièrekade en het
Waterschap elkaar gaan vinden in de kwestie van de waterkering in
de woningen aldaar. De schade zal door een onafhankelijke commissie worden bepaald.
Moderne mensen laten niet veel ruimte over voor kinderen. Dat moeten landelijke straatspeeldagen een beetje goed maken. Ook in
Kampen werd door de wijkverenigingen van alles op straat georganiseerd. Grote trekker was het fris ingerichte maar nog niet complete
Flevomaat-terrein, dat na het officiële oplaten van ballonnen door
wethouders en kinderen, naar hartelust in gebruik werd genomen.
De heer B. van der Zee (84) en mevr. G. van der Zee-Toering (83) vierden hun 60-jarig huwelijksfeest, met als eregast vanzelfsprekend
burgemeester Oosterhof, compleet met bloemstuk en fruitmand.
Willem Luijkx, leerling van het Almere College, werd vijfde in de
Nationale Aardrijkskunde Olympiade en dus mag hij het als lid van
het Nederlands team in de zomer opnemen tegen een Vlaamse ploeg.
Op de slotavond van de 24e IJsselmuider Avondvierdaagse defileerden in een vrolijke stoet de deelnemers langs de autoriteiten.
Jan Bultman, manager van zwembad De Steur, gaat met de vut en
dus weg bij het zwembad. Dat zal even wennen wezen. Hijzelf had
nooit gedacht dat hij 25 jaar in Kampen zou blijven. Dat overkomt
meer mensen: eenmaal in Kampen gaan ze nooit meer weg. Een van
de opvallende trekken van Jan Bultman was wel, dat hij altijd aardig
was, ondanks alle dagelijkse gedoe. De Kamper zwemlustigen zijn
hem veel dank verschuldigd.
Indertijd kwam het IJsselmuider zwembad De Sonnenberch tot
stand, een beetje als concurrent van De Steur: een eigen zwembad,
lekker dichtbij, eenvoudig en goedkoop. Nu de gemeentelijke fusie
een feit is, gaan de beide zwembaden per 1-1-2002 samen verder als
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de Zwembaden Kampen BV.
Ds. J. Bouma vierde met zijn gezin en de Ned. Geref. Kerk van
Kampen een dankfeest voor 25 jaar predikantschap. Begonnen in het
plassenrijke Loosdrecht staat hij sinds 1989 aan de Kamper
IJsseloever. Hij is er buiten zijn kerk beslist geen onbekende.
Aan de Utrechtse Universiteit promoveerde oud-Kampenaar en oudleerling van het Almere College Tonny Nijmeijer (27) tot doctor in de
rechtswetenschappen op een proefschrift getiteld ‘Welstandstoezicht juridisch getoetst’.
‘s-Heerenbroek, met name de Prinses Julianaschool, nam gisteren
feestelijk afscheid van meester Sleurink, die 23 jaar aan de school
verbonden was. Hij zoekt het nu als schooldirecteur hogerop in
Genemuiden.
De 158 jaar oude ‘Olde Zwarver’ aan de IJsseldijk kon zich na uitstel
vanwege de mkz-crisis feestelijk laten zien. Het molenmakers-vakwerk zorgde ervoor, dat de 600.000 reparatie-guldens goed waren
besteed. Cultuurwethouder De Boer verhoogde de feestvreugde met
een openingsceremonie. Dankzij het aanlichten (Lichtstad Kampen
en sponsoren) is de molen ook na zonsondergang een markant punt
bij de entree van de stad.
Frans Leidelmeijer, bekend van Avro’s Tussen Kunst en Kitsch, opende de zomertentoonstelling van het Stedelijk Museum ‘Het Gotische
Huis’. Jugendstil en Art Deco staan in de schijnwerper. Een wandelroute voert langs gebouwen met stijlelementen uit de periode die de
expositie belicht. De afbraak omstreeks 1900 van het Heilige GeestGasthuis tussen Oudestraat en Nieuwe Markt was een daad van lamlendigheid, die echter - kromme stok, rechte slag - mogelijkheden
schiep voor bouwen in Jugendstil aan de Gasthuisstraat.
Het jaarlijkse Full Color Festival kreeg een gezellig en sfeervol slot.
Op de leeftijd van 81 jaar overleed Arnold Hamer, oud-gemeentesecretaris van IJsselmuiden. De heer Hamer kwam in oorlogstijd (1941)
in dienst van de gemeente IJsselmuiden en klom er op tot gemeentesecretaris (1962), in welke functie hij de gemeenschap diende tot
de vut-gerechtigde leeftijd.
Nu er een einde is gekomen aan de mkz-dreiging kon Kinderboerderij Cantecleer na een sluitingsperiode van 100 dagen zijn
poorten weer openen.
De Zusters van Liefde vierden hun 150-jarige aanwezigheid in
Kampen. Al die tijd deden zij hun naam eer aan. Bij gebrek aan roe-
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pingen in onze tijd eiste de vergrijzing ook bij de Liefdezusters haar
tol. Zij moesten hun activiteiten beëindigen. Resten ons nu in
Kampen nog slechts zuster Johannie en zuster Mannetta.
Het was feest bij Time Out: de eerste vijf leerlingen waren geslaagd
voor hun vbo- of mavodiploma. Het samenwerkingsproject van
Ichthus College en Almere College probeert vastgelopen of ontspoorde jongeren via een strak regiem aan een einddiploma te helpen, dat zij anders vast en zeker zouden zijn misgelopen.
Ook deze zomer organiseerden de Concertcommissie van de
Hervormde Kerk en de Stichting Koororgel een reeks orgel-, wandelen middagpauzeconcerten.
Het zal wel altijd een raadsel blijven, waarom gemeenten zoveel pretenties hebben als het om ‘communicatie’ gaat. Alsof ze het ten stadhuize allemaal zo goed kunnen. De eigen Kamper gemeentegids is er
een voorbeeld van. Enfin, doe het er - voor zover mogelijk – toch
maar mee, burgers en buitenlui!
Burgemeester Oosterhof nam de eerste Kamper Almanak 2001 nieuwe stijl in ontvangst. Het verbreken van de jarenlange samenwerking
door de gemeente Kampen drong de Kamper Almanak in de richting
van Cultureel Jaarboek, een formule die nog nadere uitwerking
moet krijgen. In de Almanak 2001 werd plaats ingeruimd voor een
reeks foto’s van Freddy Schinkel, die een impressie geven van het
voorbije jaar. In dit verband werd in het Frans Walkate Archief ook
een expositie ingericht van foto’s van Freddy Schinkel. De tentoonstelling werd geopend door Freddy’s vader Gerrit Schinkel.
Tot zijn teleurstelling werd oud-burgemeester van IJsselmuiden
Markusse door de ondoorgrondelijke wijsheid van de Kroon niet in
de gelegenheid gesteld zijn interim-burgemeesterschap van Staphorst voort te zetten in een vaste betrekking.
De zevende Oostwal Botterrace werd een feestelijke aangelegenheid.
Het was een spectaculair gezicht, het vertrek van de botters van de
IJsselkade richting Ketelmeer. De werkers van notariskantoor Heule
maakten met de KP32 de snelle tijd van 2 uur, 53 minuten en kwamen zodoende als winnaars weer aan wal.

Voor Oranje IJsselmuiden onder leiding van dirigent Harry van
Bruggen werd Kerkrade een succes. Met een score van 89.3 brachten
de IJsselmuidenaars een prachtige eerste prijs van het Wereld
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Muziek Concours mee naar huis en ‘en passant’ ook nog de gouden
pauk.
Twee musketiers gaven het startschot voor de vernieuwbouw van de
Vloeddijk-kazerne tot Cultureel-Creatief Centrum, waarin de
Muziekschool met 1300 leerlingen en het Speelwerk met 600 cursisten onderdak zullen vinden.
Leerlingen uit groep 6 en 7 van de basisschool ‘De Fontein’ boden
burgemeester Oosterhof de bundel ‘Vertel eens wat over je stad’ aan als
resultaat van een aardrijkskundeproject over Kampen.
Er rust dit jaar geen zegen op het ooievaarsgebroed in Wilsum en ‘sHeerenbroek. Alle jongen zijn nu dood.
Dankzij de stichting Lichtstad Kampen is het befaamde stadsfront
van Kampen in beweging gekomen. Het zal voortsnellen langs ‘s
Heren wegen. Een fotocollage van achttien strekkende meter werd
door bedrijfswagenspuiterij Van Pijkeren naar foto’s van Ton Kruithof aangebracht op een trailer van transportbedrijf Wezenberg.
Burgemeester Oosterhof gaf het startsein.
Als laatste onderdeel van de eerste fase om van Kampen een
Lichtstad te maken werd de aanlichting van de voormalige synagoge
aan de IJsselkade officieel in gebruik genomen.
Net voor de schooldeur in verband met de zomervakantie dicht ging,
kon de renovatie van de Ds. Joh. v.d. Wende-school op het Kampereiland feestelijk worden afgesloten.
Wethouder De Boer verrichtte de officiële opening van de museumstadsboerderij Groenestraat 94, waar Hendrik Duitman voorheen
boerde. Daarmee ging de wens in vervulling van de Stichting
Streekmuseum Ons Erfgoed om iets van de voorbije wereld van de
stadsboerderijen voor het nageslacht aanschouwelijk te maken.
Tevens ging in première de korte documentaire ‘Kampen en zijn stadsboeren’ van het oud-Kampereilander pachtersechtpaar Cor en Henny
van Dijk.
Tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade behaalden AMDG
en het Kamper Trompetterkorps goud.
Dankzij de gebroeders Kanis wordt Zalk een drukbezochte toeristische oase voor de internetsurfers, die bij gebreke van een VVV-kantoor de nodige informatie kunnen binnenhalen via www.deoasezalk.nl.
De eerste Kamper Ui(t)-dag van het zomerseizoen stond in het teken
van Scandinavië. De paardentram werd ditmaal getrokken door
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Noorse fjordenpaarden. Ook de regen was Scandinavisch, helaas.
Het Comité Luidklokken Bovenkerk zet zich in voor de culturele erfenis van Geert van Wou. Hopelijk met succes, want wat is een kerk
zonder klokken.
Voortaan kan niemand meer in gemoede volhouden, dat het dagelijks bestuur van Kampen niet met de tijd meegaat. Burgemeester en
wethouders gaan op cursus: mediatraining. Voortaan hebben ze over
alles ‘een goed verhaal’.
Een goed bericht uit Den Haag voor senioren. Het College Bouw
Ziekenhuisvoorzieningen ziet de nieuwbouw van IJsselheem in en
om het oude ziekenhuis wel zitten. Er is zelfs enthousiasme over de
concrete plannen.
De tweede Kamper Ui(t)-dag droeg als motto: ‘Kampen centrum van
de regio’. De regen dreigde de gezelligheid langs de winkelroute te
blussen. Gelukkig was er volop cultuur op het orgelpad langs de
Kamper orgels. Te midden van de regionale infomarkt in de ThUOudestraat klonk het Kamper dialect op. Wie wilde, kon zich wagen
aan het voorlezen uit de verhalen van Garriet Jan en Annegien van de
befaamde Kamper Nieuwsblad-schrijver Havanha (H. van Heerde).
Mevrouw E. Boers won de hoofdprijs.
De stichting Grafisch Atelier Kampen vierde in de Grafiekgarage in
de Hofstraat het eerste lustrum met een vijfde Kamper Kunstkabinet,
waarvoor vijftig kunstenaar uit heel Nederland werk inzonden.
In verband met de bouwvakvakantie is het even gedaan met de
bedrijvigheid rond de Kamper bouwprojecten, zoals het nieuwe stadhuis en het nieuwe politiebureau in aanbouw.
Gedwongen door de weigerachtige Russische autoriteiten kon de
Kamper zeezeiler Henk de Velde zijn reis om de Noord niet voortzetten. Van Moermansk verlegde hij daarom zijn koers naar
Spitsbergen.
Menig toerist zal per fiets het Kampereiland verkennen, nu ook langs
het Ganzendiep. Binnenkort kan men met het pontje van Kleemans,
geschenk van de stichting CAS, terug naar het vasteland.
Het kan verkeren. De derde Kamper Ui(t)-dag werd een bijzonder
warme dag. Ruim dertig spannen paarden defileerden langs de autoriteiten en paradeerden door het Kamper buitengebied.
Wie krijgt geen rillingen van nostalgie bij het zien van de schoolplaten van Isings of Jetzes. Met vele andere platen worden ze geleverd
door het familiebedrijf Agteres uit Wilsum, door heel Nederland en
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België.
Al zal zeker niet ieder zondagsrust-minnaar het beamen, de openstelling van het Zalker veer op zondag leek een schot in de roos. Het
theehuis was goed bezet en wel 450 fietsers en voetgangers wilden
de IJssel over.
De jeugdige ooievaars hebben Wilsum verlaten. Hopelijk tot ziens
volgend jaar!
De ooievaars van Wilsum zijn een toeristische trekpleister. Johan
Selles van café IJsselzicht speelt erop in en schenkt drankjes van het
merk ‘’t Ooievaartje’.

augustus
1-8
In IJsselmuiden ging het voormalige veilinggebouw in rook en vlammen op. De brandweer en politie kwamen grootscheeps in actie,
omdat er nogal wat asbest in het gebouw verwerkt zat. Kijklustigen
werden van heinde en ver aangelokt door de enorme rookkolom die
ten hemel steeg. Het was het triest einde van wat restte van de grote
IJsselmuider veiling. Begonnen in 1905 met een omzet van 3000 gulden groeide de veiling uit tot een bedrijf met een omzet van 125 miljoen in 1995. Maar opeens was het gedaan: door fusies stukgegroeid.
2-8
De iepziekte treft menige iep in Kampen en omstreken. Er is haast
geen rooien tegen. Hopelijk zijn de nieuw geplante iepjes resistent,
zodat het aanzien van het landschap voor het nageslacht behouden
kan worden.
3-8
De gevolgen van de brand in het voormalig veilinggebouw deed de
zomer-komkommertijd bij de nieuwsgaring teniet: asbest in de
lucht. Veiligheidshalve werd het strandje bij de Olde Zwarver voor
pootjebaaiers afgesloten.
4-8
De Kamper Ui(t)-dagen werden afgesloten met een ‘ingetogen’ vuurwerk. Sinds de ramp in Enschede knalt het niet meer zo hard.
7-8
De beste koe van Overijssel. Dat was het predikaat voor Marijke 122,
die zich wel bevindt op het bedrijf van Frans en Jeanne Kloosterziel
op het Kampereiland. Om te onthouden: 14.638 liter melk in 305
dagen, lactatiewaarde 141, vetgehalte 4.61, eiwitgehalte 3.74 en een
exterieur van 89 punten.
9-8
In IJsselmuiden overleed op 93-jarige leeftijd Arentje van Oene-de
Velde. Zij was de weduwe van Johannes van Oene, een van de vele
slachtoffers van de Duitse bezetter tijdens de meistakingen van 1943.
Omdat hij en anderen in Kamperzeedijk zich verzetten tegen het
168

-

10-8
16-8
17-8

18-8

-

22-8

23-8

24-8

afleveren van melk aan de fabriek, werd hij gearresteerd en als represaillemaatregel bij Almelo gefusilleerd.
De Ned. Gereformeerde Kerk zal toch beginnen met de restauratie
van haar Nieuwe Kerk. De kerkelijke gemeente viste achter het net,
omdat de burgerlijke gemeente voor z’n beurt de subsidievijver voor
een eigen project leegviste. De Nieuwe Kerk is niet zo nieuw meer.
Gebouwd in 1910 als gereformeerde kerk door de befaamde kerkenbouwer Tjeerd Kuipers, vertoont het gebouw de tekenen des tijds: het
dak is slecht en de voorpui instabiel. Het wijkgebouw, gesticht in de
crisisjaren van de vorige eeuw voor met name de opvang van jeugdige werklozen, moet eraan geloven.
In de Broederpoort exposeerden de leden van ‘De Varfdeuze’ hun
werken in de jaarlijkse wisselexpositie.
Vooral in Kampen is de zomertijd orgeltijd. De befaamde organist
Bram Beekman bespeelde de orgels van de Bovenkerk.
In het kader van een serie beiaardconcerten strooide klokkenist Gert
Oldenbeuving uit Aalten de klanken van het carillon van de Nieuwe
Toren over de stad. Kampen heeft een speciale carillon-luisterplek: in
de binnentuin bij het Speelwerk achter de Nieuwe Markt.
De stichting ‘Ons Erfgoed’ organiseerde voor de zesde keer een oogstfeestdag op het Kampereiland. Met eigen ogen kon men nog weer
eens zien, hoe het vroeger toeging bij de oogst. Een groep van veertig
vrijwilligers zorgt gedurende het hele jaar, dat er in de zomertijd wat
te oogsten valt.
Kinderboerderij Cantecleer sloot de zomervakantie af met een indianenkamp, waar wel 135 als indiaan verklede kinderen aan deelnamen.
Nu het werk aan de waterkering bij de Buitenhaven aardig op weg is
naar het einde, hebben een vijftal stichtingen de handen ineengeslagen in een nieuwe Maritieme Stichting, die van de vernieuwde
Buitenhaven een toeristische trekpleister wil maken, compleet met
scheepshelling, touwbaan, leugenbank en wat al niet tot de nostalgische aankleding behoort.
Vraagafhankelijk openbaar vervoer brengt iedereen van deur tot
deur. Onder dit motto introduceerden Overijssels gedeputeerde
Bennink en Kampens burgemeester Oosterhof het eerste nieuwe taxibusje van de Regiotaxi en tekenden het contact met ‘Vier Gewesten
Personenvervoer’.
Het nageslacht plukt de vruchten, maar soms ook wrange. Wie zou
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ooit gedacht hebben, dat een gasfabriekje uit de 19de eeuw tussen
Prinsenstraat en De la Sablonièrekade door zijn vervuiling de bewoners daar nu nog parten zou spelen. Alsof de waterkering nog niet
genoeg was!
Ondanks de tropische hitte was er drie dagen Oranjefeest in Wilsum.
De lampionoptocht, het jongerenfeest, de kinderspelen en de zeskamp werden afgesloten met een grandioze taptoe.
Uit handen van burgemeester Oosterhof ontving de 68-jarige Joop
van den Beld de Legpenning van de Stad Kampen. Hij was 40 jaar lid
van de Kamper Biljartclub KBC en in die periode 25 jaar voorzitter.
Als gevolg van de zomerhitte sloeg het botulisme toe in de vijvers van
de stadsgracht. Ondanks de inzet van medewerkers van het
Vogelasiel konden veel eenden en meerkoeten het niet redden.
John Scott, organist van de Londense St. Pauls Cathedral, bespeelde
de orgels van de Bovenkerk. Een frisse wind uit Londen, oordeelde de
recensent.
Het Ministerie van Onderwijs meent het onderwijs te kunnen stimuleren door het geven van rapportcijfers aan de basisscholen in den
lande. Het onderwijs op de Avercampschool zou een ‘dikke onvoldoende’ verdienen. Wie dat gelooft?

september
1-9
De Kamper theatergroep Ventura sloot de tournee langs Nederlandse
openluchttheaters af met twee voorstellingen van ‘Dear Jannet’ op
de binnenplaats van het Ventura-gebouw aan de Dr. Damstraat.
2-9
De Isala-polikliniek wordt steeds meer poli, dus met veel specialismen. Cardiologie en interne geneeskunde zijn erbij gekomen.
4-9
Het nieuwe stadhuis aan de Kennedylaan begint gestalte te krijgen:
de eerste paal voor de derde vleugel ging de grond in.
5-9
Aan de Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt) werd het
academisch jaar geopend. Voor het komende studiejaar meldden
zich 25 nieuwe studenten. Het openingscollege werd gegeven door
prof. D. Migliore, van het Theological Seminary van de Princeton
University in de Verenigde Staten. Onder de titel ‘Twisten met God’
sprak hij over verzet en overgave in het geloofsleven.
6-9
Grafhorst kan verlicht adem halen. Veehouder Last, sinds 1920
gevestigd aan de Kerkstraat, gaat verkassen naar Mastenbroek. Er
komt nu in Grafhorst meer ruimte voor woningbouw. De verhuizing
werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vermogensbeheer
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Verenigde Gasthuizen.
Het zijn de kleine dingen die het doen. Dat geldt ook voor het stadsbeeld van Kampen en een unieke gevelsteen in de vorm van een klok
met het jaartal 1649. In de Graafschap nr.17, eens de werkplek van
klokkengieter Hendrik Vesterinck, werd de in 1942 verwijderde
gevelsteen teruggeplaatst.
Het Kamper Trompetter Korps KTK paradeerde op de Oudestraat
langs de autoriteiten. Indertijd ontstaan uit de Drumband
Jeugdverkeersbrigade Kampen (JVB) vierde het inmiddels befaamde
korps zijn 50-jarig bestaan.
Onder het motto ‘Huis en Haard’ deden musea, archieven en kerken
in Kampen volop mee aan de Open-Monumentendag.
De Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden heeft reden tot feestvieren.
Het kerkgebouw oftewel kerkelijk centrum De Bron bestaat 40 jaar.
Modehuis Speksnijder, in 1976 begonnen als zaailing vanuit
Bergambacht, vierde met een tweetal open-huis-dagen het 25-jarig
bestaan aan de IJsselkade.
Dr. Kolff overhandigde hoogstpersoonlijk de naar hem genoemde
prijs aan de vertegenwoordigster van mevrouw Akke Oomen, aan wie
de prijs werd toegekend op voorspraak van de Nederlandse
Nierstichting vanwege haar inzet voor het Onderwijsproject
Kinderdialyse. Ter ere van de 90 jaar geworden Kamper ereburger
organiseerde de Dr. Kolff-stichting een symposium over ‘Technologie
en kwaliteit van leven’.
Men meldt, dat de beverrat oprukt in het Kamper gebied. Hij treft
het niet, want hij behoort niet tot de knuffeldieren of tot een uitstervende soort. Dus is de jacht op hem geopend.
Door massaal de vlag halfstok te hangen herdachten de burgers van
de gemeente Kampen de duizenden slachtoffers van de terreuraanslagen op 11 september in de Verenigde Staten.
Hoewel het bijbelwoord het ontraadt, zijn in Grafhorst de aloude
grenzen verlegd. Aangezien er niet veel ‘weidende burgers’ meer zijn
binnen de Grafhorster stadsgrenzen, krijgen ook in een ruimere
straal om Grafhorst wonenden het weiderecht, maar niet het compensatiedouceurtje voor niet-weidende burgers.
De spelers van het door de Stadsgehoorzaal geïnitieerde muziektheater ‘Groeipijn’ zorgden bij de première voor een ‘spetterende voorstelling’.
In de parochiekerk van IJsselmuiden vierde de 82-jarige zuster
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Irmgard haar 60-jarig kloosterjubileum. Op 28 april 1941, midden in
de Tweede Wereldoorlog, legde Marie Kalter, tuindersdochter aan de
Grafhorsterweg, de kloostergelofte af en werd zij een van de
Tilburgse Zusters van Liefde, die ook in Kampen het klooster bij de
Buitenkerk bewoonden.
Leerlingen van de Hauptschule in Meinerzhagen, de Duitse partnerstad van de voormalige gemeente IJsselmuiden, maakten een week
lang kennis met de plezierige kanten van Kampen. Hoogtepunt was
een zeiltocht met de Bruine Vloot.
Men is nooit te oud om te leren. De dames-senioren van de Vijverhof
kregen een week lang de gelegenheid het onderwerp ‘beauty’ op
praktische wijze te bestuderen.
Prof. dr. J. van Bruggen nam afscheid van de Theologische
Universiteit (Broederweg) met een college over ‘Een tekst om te preken’. Sinds 1967 was prof. Van Bruggen hoogleraar Nieuwe
Testament. Daarnaast was hij op verschillende terreinen van de
samenleving actief. Reden waarom burgemeester Oosterhof hem uit
naam van Hare Majesteit de Koningin de versierselen mocht opspelden verbonden aan de Orde van de Nederlandse Leeuw.
De Stichting tot Behoud van Kamper Botters mag zich dankzij de royale sponsorgelden van de SNS bank verheugen in het bezit van de
KP41. Tot 1921 het schip waarmee Jan Diender de vis binnenhaalde,
kwam de botter na vele omzwervingen behouden terug in de thuishaven.
Als gevolg van straffe wind en regen waren er in Kampen maar weinig doorzetters, die zich lieten verleiden tot deelname aan de
Landelijke Fietsdag.
Wie deel I zegt moet ook deel II zeggen. Acht jaar na de verschijning
van ‘De Geschiedenis van Kampen I’ mocht burgemeester Oosterhof
in de Lutherse Kerk het tweede deel van Kampens standaardwerk in
ontvangst nemen. Op naar deel III!
Wethouder De Boer opende in het Gemeente-Archief de tentoonstelling ‘Zoenbrief en Oudste Stuk’. Het was in 1251 - dus 750 jaar geleden -, dat koning Abel van Denemarken de handelsrelaties van
Kampen met de Oostzee wilde verbeteren door het verlenen van een
handelsprivilege aan de stad.
Diezelfde koning Abel werd ook hulde gebracht op het door de
IJsselacademie georganiseerde symposium ‘Een koning voor
Kampen’ op 28 september in de Stadsgehoorzaal.
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Duizenden uit het hele land genoten in Kampen van de septemberzon en de warmte, die de Hogeschooldag van de ThU-Broederweg uitstraalde.
Het Arbeidsbureau heeft in Kampen de deuren gesloten. De werkzaamheden worden voortgezet door het nieuwe Centrum voor Werk
en Inkomen in Zwolle.
Studiecoördinator Gerrit Douma nam na 26 jaar afscheid van de
ThUK (Koornmarkt). Allesbehalve werkend in de theologische ivoren
toren zette hij zich in voor kerk en samenleving.
Op het concours-festival ‘Kampen, muziekstad aan de IJssel’ sleepte
het Stedelijk Orkest de Bart Witman-bokaal in de wacht. Mede dankzij de minirettes ging ook De Volharding niet zonder prijzen naar
huis, evenals Oranje uit IJsselmuiden.
De eerste korpsavond van de Kamper Brandweer in verenigde samenstelling was er een van jubilea, diploma’s en afscheid nemen.
Bijzondere aandacht was er voor jubilaris Teun van Werven: 30 jaar
bij de vrijwillige brandweer.
Met het 40-jarig huwelijksfeest in het vooruitzicht nam in de
Gereformeerde Kerk van Wilsum het kostersechtpaar Harmke en
Henk Boeve na 33 jaar en 3500 kerkdiensten afscheid.

oktober
2-10 De school voor speciaal onderwijs in Kampen De Schakel gaat deelnemen in het Regionaal Expertise Centrum ‘De vier provinciën’. Dit
in verband met de nieuwe wetgeving, die voorziet in een netwerk
van REC’s. Het woord expertise zal het vast goed doen!
Kampen deelde in de subsidieregen van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Er was een bijdrage aan de IJsselacademie voor haar
publicaties ‘Het beste van Broos’ en ‘Naober in Salland’, alsmede voor
het symposium ‘Een koning voor Kampen’, aan AMDG voor nieuwe
instrumenten en aan de Stadsgehoorzaal voor de muziektheaterproductie ‘Groeipijn’.
3-10 In opdracht van de gemeente is de EOC nog steeds op zoek naar wat
vermoedelijk een Duitse luchtdoelgranaat uit de Tweede Wereldoorlog is. Met schep en kruiwagen gaat aannemer Silicon het zand
onder de woning aan de Jan van Arkelstraat weggraven.
Oud-leerling van het voormalige Joh. Calvijn-Lyceum Peter Beelen
promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven tot doctor in
de wis-en natuurkunde op het proefschrift ‘Algebraic geometry and
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coding theory’.
Omdat de luidbalk het dreigt te begeven, moest de 600 kilo zware
klok van de Hervormde Kerk aan de IJsselmuider Dorpsweg het zwijgen worden opgelegd in afwachting van reparaties. De klok zweeg al
eerder, toen hij in de Tweede Wereldoorlog de Duitse roof overleefde
door in de IJssel onder te duiken.
Theo Last, leraar techniek aan het Ichthuscollege, werd ‘Docent van
het jaar 2001’. Proficiat! Sterkte gewenst de komende jaren!
Bij haar afscheid als coördinator van het Hoger Onderwijs voor
Ouderen bij Windesheim werd mevr. Nel van der Kooij geridderd met
de Orde van Oranje-Nassau. Begonnen als docente Nederlands aan
het Kamper Joh. Calvijn-Lyceum stond zij in de jaren tachtig aan de
wieg van het HOVO in Zwolle e.o., dat dankzij haar activiteit uitgroeide tot een bloeiende en vruchtdragende tak van Windesheim.
Terwijl de fusie van de ThU-Kampen (Koornmarkt) en de theologische faculteit van de Vrije Universiteit op de klippen liep, gaan nu de
trossen los voor het ene na het andere samenwerkingsverband: tussen de ThUK en de RUG (Groningen) en tussen de ThUK en de
Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Oud-burgemeester Sybesma zal vereeuwigd worden in verf door de
portretschilder Fred Schley. Daarmee sluit hij achteraan in de portrettengalerij van Kamper burgervaders, juist achter zijn door Ans
Markus geportretteerde voorganger Kleemans.
Uit het kortgeleden aanvaarde archief van Uitgeverij Kok, werd door
het Kamper Gemeente-Archief een reeks kinderboekenillustraties
geselecteerd en geëxposeerd in de Koornmarktspoort. De expositie
werd geopend door Daan van der Kaaden, expert op het gebied van
kinderboeken en de illustraties daarin.
De Knolletjesmarkt in IJsselmuiden, feest door en voor kinderen, was
een groot succes, waarschijnlijk mede door het uitvallen van de
Vrijmarkt op Koninginnedag. Ruim 1300 bezoekers struinden langs
zo’n 150 kramen en verkoopplekken in de Oosterholthoeve.
De Rabobank IJsselmond ondersteunt ieder jaar lokale initiatieven
met een cheque van fl.10.000.-. Dit jaar gaat de cheque in drieën,
naar de vereniging Ypsilon, de stichting Dagverblijven voor gehandicapten en het Fehrmannfonds.
Op 77-jarige leeftijd overleed in zijn woonplaats IJsselmuiden
Willem de Ruiter. Hij was jarenlang directeur van de door hem opgerichte Eerste Overijsselse Gereedschap Slijperij. Behalve als onderne-

Zicht op de vernieuwde Buitenhaven
Hans van der Horst, februari 2002.

Bouw van het nieuwe Stadskantoor
Hans van der Horst, januari/februari 2002.
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mer genoot De Ruiter bekendheid vanwege zijn activiteit in het verenigingsleven, met name in de IJsselmuider Oranjevereniging IJOV.
‘Het ging boven verwachting goed’. Misschien wel een beetje dankzij
zijn laconieke houding scoorde Wil Kronemeijer, natuurkundeleraar
op het Ichthus-College, ten aanschouwen van half Nederland in vier
ronden over het onderwerp wetenschap in de tv-quiz ‘Per seconde
wijzer’.
Het onderzoek naar een oorlogsprojectiel onder een woning in de
Jan van Arkelstraat kon worden afgesloten. Het teleur- en geruststellend bericht van de EOC-deskundigen kon zijn: het explosief is er
geweest, maar het is er nu niet meer.
Het is de vraag of burgemeesters de meest aangewezen personen zijn
om de gemeenteraad te kapittelen vanwege gebrek aan besluitvaardigheid. In elk geval kwam het woord ‘stroperig’ uit de mond
van burgemeester Oosterhof in verband met het langdurig wikken
en wegen van de vraag of Kampen zich veel geld voor de City-bioscoop kan veroorloven.
Groot feest was er in de IJsselmuider Blexterstraat. Burgemeester
Oosterhof verrichtte daar de officiële opening van het nieuwe woongebouw voor verstandelijk gehandicapten. Het door pionier Jack van
Dijk opgezette tehuis ‘De Schelp’ was door de tijd achterhaald. Het
werd afgebroken om plaats te maken voor gewoon: Blexterstraat 6
t/m 33. Daar zal het goed zelfstandig en begeleid wonen zijn.
De Eilandbrug, belangrijke schakel in Rijksweg 50, trok wel 500
nieuwsgierigen, die door Rijkswaterstaat met ‘Succes’ naar de bouwplaats werden vervoerd.
De ‘schooljuffen’ van Natuur en Milieu en het Wereld Natuurfonds
gaven de Overijsselse gedeputeerde Kamperman een mager vijfje
voor het project windmolens. De gedeputeerde beloofde beter z’n
best te zullen doen en mocht daarom samen met de dames bij
Haatlandhaven op een suggestieve foto.
Mannenbroeders van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Kampen
hebben zich danig verdiept in de problematiek van de moderne communicatie in verband met de gestegen kosten voor een KPN-kerktelefoonabonnement. Het ziet ernaar uit, dat voortaan het Woord via de
computer en nog wel tegen lage kosten aan huis kan worden
bediend.
Opnieuw promoveerde een oud-Kampenaar. Martin Kroon, oud-leerling van het Joh. Calvijn-Lyceum, verdedigde aan de TU in Delft met
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succes zijn proefschrift ‘The transverse junction solar cell’.
Door bemiddeling van directeur Kleijer van de Kamper basisschool
voor speciaal onderwijs Trimaran droeg de Kamper Rotary meer dan
een steentje bij aan de renovatie van een soortgelijke school in de
Hongaarse partnerstad Pápa.
Bij de Vijverhof werden de 21 aanleunwoningen officieel in gebruik
genomen bij monde van IJsselheem-directeur Foekens. De aan de
Amandelboom gelieerde stichting ‘Bijstand voor de oudere mens’ en
de stichting ‘Vrienden van IJsselheem’deden een feestelijke duit in
het zakje voor de aanschaf van een plantenkas.
‘Nierkamer gered van de ondergang’, heette het. Eind goed al goed
was de uitslag van het geruzie over de zogenaamde nierkamer van
Kolff. Waar in geen jaren een mens zich om had bekommerd, was
opeens een steen des aanstoots geworden bij de verbouwing van het
voormalig ziekenhuis tot onderdeel van het nieuwe IJsselheem-verpleeghuis.
Iemand zou toch eens moeten uitleggen, waarom over monumenten
bijna altijd de noodklok geluid moet worden. Nu het gemeentebestuur en ambtenaren het oude Raadhuis gaan verlaten, blijkt dat het
eerder vandaag dan morgen opgekalefaterd moet worden à raison
van enkele miljoenen.
De Stadsgehoorzaal zorgt voor problemen in de gebouwencluster
tussen Broederstraat en Nieuwe Markt. De toneeltoren wordt almaar
hoger en breder, zodat er haast geen licht van buiten meer valt in de
Broederkerk. Van innerlijk licht alleen kan een kerk niet leven.
Theologie-studente Willie Marskamp stelde de geschiedenis te boek
van de Gereformeerde Kerk van Wilsum, in 1899 als zelfstandige
gemeente geconstitueerd. Al ver daarvoor waren er in Wilsum stille,
in Kampen ter kerke gaande afgescheidenen. Er waren ook minder
stille, zoals de befaamde selfmade theoloog Dirk Hoksbergen.
Komend jaar zal de Bruine Vloot van de Hanzestad Compagnie er
nog indrukwekkender bijliggen. Schipper Timmerman gaat met zijn
‘Summertime’ van 64 meter lengte en meer dan 1000 vierkante
meter zeiloppervlak een imposant schip in de vaart brengen,
bedoeld om vooral jongeren een geweldige vaarvakantie te bezorgen.
Bij scheepswerf Peters werd de Polar Breeze, als twaalfde uit een serie
van dertien multifunctionele zeevrachtschepen, voor een behouden
vaart gedoopt door Jetske van Elzen, presentatrice van het tv-programma Willem Wever.
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In sporthal De Reeve sloot het Kamper Trompetter Korps het 50-jarig
jubileumfeest af met een jubileumavond, waarbij alle onderdelen
van KTK voor het voetlicht traden.
Karel Spoor en Jelle Kaspersma overhandigden burgemeester
Oosterhof het eerste exemplaar van hun boek ‘Blauw Riet’, waarin de
van zijn jeugd af gehandicapte Spoor beschrijft hoe de mensen naar
hem kijken en hij op zijn beurt die mensen observeert.
In Kampen zijn sinds 1980 zo’n 30 muurreclames voor de dag gekomen, waarvan een aantal in gerenoveerde staat thans het stadsbeeld
siert. Op veel plaatsen in den lande is de belangstelling groeiende
voor dit achter kalk en pleister verdwijnend erfgoed. Vandaar dat het
landelijk platform ‘Tekens aan de wand’ in Kampen bijeen kwam om
kennis en informatie uit te wisselen.
De roep tot behoud van cultureel erfgoed leidt niet overal tot een
bevredigend resultaat. Het verbouwingsdrama rond ‘Het Moortje’ op
de Oudestraat werd voor de rechter uitgevochten en helaas in het
voordeel van gevelruïneerder Dixon beslecht.
Theo Piederiet (wethouder) werd bij het na 13 jaar neerleggen van de
voorzittershamer tot erelid van Go Ahead benoemd. Helaas was men
er niet in geslaagd tijdig een opvolger te vinden.
Ook in het zakenleven zijn winkelformules lang niet altijd succesformules. De tot Konmar omgedoopte supermarkt aan het
Penningkruid keerde ijlings terug naar de vertrouwde Super De
Boer-formule.
Onder de titel ‘Gekocht en Gekregen’ ging in het Frans WalkateArchief een expositie van start van aanwinsten van de laatste vijf
jaar. Acteur Henk van Ulsen lichtte in een nostalgische terugblik op
zijn Kamper jonge jaren zijn schenking toe van een schilderij van
Emile Moulin: een portret van de Hongaarse Erszike Toth, in de jaren
tussen de wereldoorlogen Moulins schildersleerlinge.
Bij de eens zo befaamde fabriek van Kanis en Gunnink rolden de laatste pakken koffie van de band. De fabriek - al langere tijd in handen
van Douwe Egberts - werd het kind van de rekening bij geschuif met
produktielocaties. Het Kamper personeel kwam op de koffie!
Hans Bolwerk en zijn medewerksters glunderden de camera toe.
D’Attance Bolwerk op de Oudestraat werd verkozen tot de drogisterij
van het jaar 2001.

november
1-11 Kampen kreeg in 1966 - 35 jaar geleden - zijn Hema, aangehaakt als
franchise onderneming. Eerst op de Oudestraat gevestigd in de voormalige Garage Wolters (nu Blokker), sinds 1975 aan de overkant in de
voormalige Garage v.d. Noort, uiteraard grondig verbouwd. Nu de
Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam alias Hema
het 75-jarig bestaan viert, deelt ook Kampen in de feestvreugde.
Ineke Schreijer (42) was 25 jaar werkzaam in de zorg voor gehandicapten, eerst bij de Klimop in Kampen, daarna bij de IJsselburg in
IJsselmuiden.
Na 16 jaren van trouwe dienst kon oud-stadsbode Wim Schrijer de
verzorging van de dierenweide bij de Amandelboom met een gerust
hart overdragen aan de beheerder van kinderboerderij Cantecleer.
2-11 De bestuurlijke Toren van Babel alias Stadskantoor aan de
Kennedylaan bereikte zijn hoogste punt. Wethouder Wieten hees de
vlag in top en de stadhuiswerkers konden alvast inschatten waar ze
zouden komen te werken, over een poosje.
Aan de Theologische Universiteit (Broederweg) werd tot opvolger van
prof. dr. J. van Bruggen benoemd dr. P.H.R. van Houwelingen (Nieuwe
Testament).
Aan de Theologische Universiteit (Koornmarkt) nam prof. dr. J.H. van
der Laan afscheid als hoogleraar praktische theologie.
3-11 Nadat wethouder Piederiet en dijkgraaf Schaap de opening hadden
verricht, peilden enkele KP3-punters voorzichtigjes het water van de
nieuwe Oude Buitenhaven.
4-11 Op 72-jarige leeftijd overleed Johannes (Jo) Dominicus Bossink. Van
1966 tot 1970 was hij gemeenteraadslid voor de Katholieke
Volkspartij. In 1976 werd hij door opvolging opnieuw raadslid. Van
1978 tot 1990 was hij wethouder voor het CDA.
7-11 Vooruitlopend op de bouw van het nieuwe verpleeghuis ter plaatse ‘want anders werd de rijkskanjersubsidie verspeeld’ - werd een begin
gemaakt met de restauratie van het voormalig ziekenhuisgebouw
‘De Engelenbergstichting’. Gezien de geringschattende houding van
de gemeente tegenover dit prominente bouwwerk was het zeer de
vraag, of de Kamper wethouders wel de aangewezen personen waren
om het restauratiebord te onthullen.
9-11 Het College van Burgemeester en Wethouders presenteerde de begroting 2002, in euro’s dit keer, want binnenkort is het zover. Zogeheten
‘ambitieuze’ plannen zullen de burgers in hun portemonnee voelen.
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Of je daarbij van de gulden-kat of de euro-hond gebeten wordt,
maakt dan niet zoveel uit.
Kampen helpt Tanzania en omringende landen. Henk Netjes, oudmedewerker van de melkfabriek van Van Heel, doet het metterdaad.
bij het ontwikkelen van melkvee op modelboerderijen in Malawi.
De Gerrit Schinkel-prijs, wisselbokaal met bijbehorende legpenning,
ging naar de 17-jarige Jan Willem Vos, rechtsback in het hoogste juniorenelftal van DOS.
De Piraten van Penzance stonden in de Stadsgehoorzaal op de planken bij de succesvolle opvoering van Gilberts en Sullivans light-opera
door opera- en operettekoor Sint Caecilia, muzikaal gesteund door
het Ensemble Conservatoire o.l.v. Harrie Poulssen.
Sportzaken-wethouder Breman reikte de Legpenning van de stad
Kampen uit aan voorzitter Gert van Heerde en secretaris Gerrit Vos,
respectievelijk 30 en 40 jaar ruimschoots actief in ijsclub
Wintervreugd op het Kampereiland. Daarmee werd de sociale betekenis van sport in het Kamper buitengebied publiekelijk naar
waarde geschat.
In wijkcentrum Reijersdam maakten de Brunnepers kennis met de
grootscheepse plannen van de firma Mateboer voor bebouwing op
het terrein van de voormalige Berk-fabriek.
Winkelcentrum Penningkruid ging in nieuwe overdekte gedaante
officieel van start. Het 24 jaar oude winkelcentrum werd grondig
gemoderniseerd en aangepast aan de gestegen welvaart.
Namens de paus reikte pastoor Zandbelt de onderscheiding Pro
Ecclesia et Pontifici uit aan mevrouw I. de Kleine voor haar jarenlange inzet voor de Kamper parochie Onze Lieve Vrouwe ten
Hemelopneming.
Gadegeslagen door honderden nieuwsgierig-bange kinderogen meerde de stoomboot uit Spanje af bij de Kamper Koornmarktspoort. Na
een warm onthaal door loco-burgemeester Van der Maat en de hem
omstuwende menigte kon de goedheiligman beginnen aan zijn jaarlijkse tocht langs de duizenden kinderschoenen.
Tijdens de open dag op de Koggewerf werden Gait Berk, met een
schilderij, en Henk Bastiaan, met een ‘maritieme trofee’, gehuldigd
voor hun inzet om oude schepen te behouden en te herstellen.
Dat een kerkdienst meer is dan een preek horen, bewezen jongeren
in de gereformeerde Burgwalkerk met de opvoering van de musical
‘Esther’. Vanuit het bijbelverhaal werd duidelijk verwezen naar

hedendaagse machts- en rassenwaan.
19-11 De documentaire film ‘Torenklanken’ van de Amateur Videoclub
Kampen werd op de landelijke finale van amateurfilmers in Almelo
gewaardeerd met brons. In het middelpunt van de film staat het
carillon van de Nieuwe Toren, waarover Ida Gerhard in de
Bezettingstijd zo’n befaamd gedicht schreef.
20-11 Dezer dagen - vooral als er straks ijs ligt - viert ‘De Combinatie’ haar
60-jarig bestaan. In Grafhorst, in café Siebrand - bij velen bekend als
café Last of ‘bij Jentien’ - werd in de lange winter van 1941 het initiatief geboren voor korte-baanwedstrijden tussen de verschillende ijsclubs uit de regio Kampen. Dit organisatorisch verband heette sindsdien ‘De Combinatie’.
21-11 In ‘s-Heerenbroek is een straat vernoemd naar Jan Willem van
Lenthe, die bij de Duitse inval in mei 1940 sneuvelde op de
Grebbeberg.
Dankzij de werfkracht van senior B. Dekker kon de PCOB Kampen het
echtpaar Van der Kolk als 1499e en 1500e lid begroeten met een bloemetje.
De Kamper ijsclub ‘Tot Ons Genoegen’ ofwel T.O.G. zette penningmeester Harry Keizer in het zonnetje. Hij paste 40 jaar lang op de
T.O.G.-gelden. In 1961 volgde hij zijn vader op in het bestuur van de
ijsclub, waarvan Harry’s grootvader in 1889 medeoprichter was. Over
familietraditie gesproken!
22-11 Tamelijk laat voor de tijd van het jaar heeft nu ook het ooievaarsechtpaar uit Wilsum de vleugels uitgeslagen op weg naar het zonnige zuiden, ergens in Afrika.
23-11 In de Voorstraat, in het oudste (zegt men), nu grondig gerenoveerde
huis van Kampen, ging de deur open van het Huis der Kunsten, dat
geëxploiteerd gaat worden door de kunstenaars-stichting ‘Werk in
Uitvoering’.
24-11 Zoals men weet beschikt Sint Nicolaas over bovenbisschoppelijke
gaven en kan zo overal en nergens zijn. De bij het station samenscholende menigte keek dan ook niet vreemd op, toen de Sint vandaar uit begon aan zijn glorieuze intocht in IJsselmuiden.
Wethouder De Boer opende in het gerenoveerde Pothuus in de
Voorstraat Galerie Libbe Venema, waar het hele oeuvre van Venema
te zien zal zijn.
26-11 Tussen de serieuze bedrijven door zijn er in Kampen bij tijd en wijle
soapachtige toestanden te beleven. Een drietal trouwe en op leeftijd
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gekomen DOS-aanhangers waren niet opgewassen tegen een op relletjes beluste journalist van het AD en lieten zich verleiden tot enkele kernachtige uitspraken over het nandrolon-gehalte van oudDosser en international Jaap Stam. Het kwam hun duur te staan.
29-11 De Voorstraat is een heel stuk mensvriendelijker geworden nu Café
Vredenburg de deur weer los heeft, als vanouds. Het smalle, pal
tegen de stadsmuur aangebouwde café moest een ingrijpende waterkeringsverbouwing verduren.
30-11 Bij de ThUK (Koornmarktspoort) nam prof. dr. C.J. den Heijer afscheid
met een college over ‘De lievelingspsalm van Jezus’. Waarschijnlijk
vanwege het feit dat zijn opvattingen de laatste jaren binnen de
Gereformeerde Kerken nogal onder vuur lagen, was de belangstelling voor het afscheid overweldigend.
december
1-12 De voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse
Gevelstenen, Jos Otten, opende de gevelstenen-expositie in het
Stedelijk Museum, waar onder de titel ‘Uit de gevel gelicht’ een dertigtal gevelstenen en een tiental afgietsels uit de rijke verzameling
waren tentoongesteld.
2-12 Startend in de Burgwalkerk gaat een expositie op tournee gedurende
het jaar 2002 rond het thema ‘mensenrechten’. Ter gelegenheid van
40 jaar Amnesty International werd de tentoonstelling van een twintigtal schilderwerken van deelnemende kunstenaars samengesteld in samenwerking met anderen - door Kampenaar Kees Jonkheer.
3-12 De toenemende werkdruk op de huisartsen zorgde voor een nogal
ingrijpende verandering. Voortaan zullen de huisartsen in Kampen
hun klanten buiten ‘werktijd’ via de huisartsenpost gecoördineerd
van dienst zijn.
4-12 Wethouder Piederiet kreeg de raadscommissie-4 niet mee in een
positief principestandpunt over scenario-1, de meest vergaande
reconstructie van de Hanzewijk. Er bleven te veel onduidelijkheden
over de ingrijpende operatie, die zich zal uitstrekken over een tijdvak
van tien tot vijftien jaar.
5-12 De ThUK (Koornmarktspoort) vierde de 147e dies natalis. Prof. G.W.
Neven droeg het rectoraat over aan prof. F de Lange, terwijl de feestrede werd gehouden door prof. J.A. van der Ven van de KU in
Nijmegen onder de titel ‘Van een faculteit der theologie naar een
faculteit der godsdienstwetenschappen’.
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Feestelijk werd Adrie Beljaars met paard en wagen afgehaald van zijn
huis in IJsselmuiden om bij I&M het middelpunt te zijn ter gelegenheid van de viering van zijn 40-jarig slotenmakersjubileum op de
metaalafdeling.
Met een muzikale bijdrage van kerstliederen, gezongen door het pas
opgerichte RK-kinderkoor onder leiding van Marijke de Kleine, ging
de tentoonstelling open over kersttradities en -gebruiken in het Frans
Walkate Archief onder de titel ‘Met de beste wensen’.
Onder auspiciën van Amnesty International Kampen/IJsselmuiden
werd een fakkelwake gehouden voor de slachtoffers van de terreuraanslagen in de VS. Tevens werd herdacht, dat in 1948 de Verklaring
van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties werd aangenomen.
Het gemeentebestuur is bereid flink te investeren in het eigen unieke Gemeentearchief, dat door de gedeponeerde archieven en de uitbreiding van de dienstverlening uit het jasje (voormalig gebouw van
de Rijksdienst) van 1977 groeit. Een onderzoek moet de weg wijzen
naar een oplossing.
Op 85-jarige leeftijd overleed Gerrit van der Weerd. Hij was een van
de markante Kampenaren uit het Kampen van voorheen. Bij iedereen
was hij bekend als Gait van de Weerd van de Gehoorzaal, waarbij hij
grote faam genoot vanwege de vaardige hand waarmee hij in de pauzes de mensen van versnaperingen voorzag.
De Gemeenteraad ging akkoord met de begroting 2002, zoals die
door het College van B. en W. was voorgesteld, inclusief de forse stijging van de gemeentelijke tarieven. Een amendement van de SGP om
de lastenverzwaring te matigen haalde het niet, want het werd - zo
gaat dat - alleen door de niet-collegepartijen gesteund.
Nadat het aantal kandidaten voor de jaarlijkse Kamper
Vrijwilligersprijs met zorg en moeite was teruggebracht van 32 tot 4,
maakte op een manifestatie, die gold als de Kamper afsluiting van
het Internationale Jaar van de Vrijwilligers, welzijns-wethouder
Wieten bekend dat de wisseltrofee ‘Vrijwilliger van het jaar’ was toegekend aan Geke Landman, stuwende kracht achter het Algemeen
Sociaal Cultureel Werk IJsselmuiden.
Via een stand op de Oudestraat nabij het stadhuis wierf de pas opgerichte stichting ‘Vrienden van het City Theater’ medestanders om te
bezien of de voormalige City-bioscoop toch niet van de ondergang is
te redden.
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17-12 Vooruitlopend op het moment, waarop de euro ‘van ons allemaal’
zou zijn, schaarden ontelbaar velen zich bij de afhaal- en verkooppunten in de rij voor de gratis eurokit of de euroconsumentenpakketten. Dit alles, opdat straks in het nieuwe jaar het geld kan blijven
rollen.
18-12 Kampen beleefde een historisch moment op verkeersgebied.
Eindelijk ruim baan op het gedeelte van Rijksweg 50 buiten Kampen
om. Wethouder Piederiet en Rijkswaterstaat-directeur Aalbersberg
rukten enthousiast de zwarte tapestroken van de borden en feestelijke ballonnen knalden uit een gigantische champagnefles. Op de
Europa-allee keerde de rust hoorbaar weer.
19-12 In de ‘donkere dagen voor kerstmis’ brachten in Kampen en omstreken de talrijke uitvoeringen van koren, korpsen en muziekgroepen
licht in de duisternis. Onder meer op 12 december in de Burgwalkerk
het Russische Neva Ensemble, in de Bovenkerk op 18 december het
Hervormd Mannenkoor uit IJsselmuiden/Grafhorst, op 19 december
het Stedelijk Orkest en het Hervormd Kerkkoor in de Buitenkerk, in
de Ned. Herv. kerk van Zalk de jaarlijkse Kerstzangdienst, enz. enz.
20-12 Aan de ontbijttafel in het Ommer hotel De Zon werd de fusie van de
VVV’s in het gebied Kampen-Zwolle-Overijssels Vechtdal met handtekeningen beklonken.
21-12 Twee dagen lang was het ‘Kerst in oud-Kampen’. Het theaterfestival
in kerstsfeer voltrok zich op een groot aantal locaties door de hele
binnenstad. De Nieuwe Markt was zelfs omgedoopt tot Harry Potterplein. Helaas werd het festival op de eerste (vrij)dag nogal geteisterd
door het slechte weer. Gelukkig was het op zaterdag droog en hadden de ruim 400 medewerkers volop eer van hun inzet.
21-12 Voetbalvereniging DOS Kampen vierde - afgezien van de huis aan
huis verspreide jubileumkrant - het 75-jarig bestaan met een receptie en een feestavond,.
22-12 Ondanks haar 75 jaar toonde Gymnastiekvereniging DOS Kampen
zich jong en lenig in haar jubileumshow in sporthal De Reeve.
23-12 Zeezeiler Henk de Velde is met zijn Campina van noordelijk Rusland
via IJsland afgedwaald naar Argentinië. Hij brengt voor onderhoud
van schip en mens de kerstdagen door in Mar del Plata.
24-12 Aan de vooravond van Kerst kwamen velen tezamen voor de traditionele kerstzang bij het plantsoen, eind 3e Ebbingestraat. Dit tot
grote blijdschap van Mary Stoffer, die na vijftien jaar de organisatie
kon overdragen aan de Broederband.
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25-12 Jacob Ekkel en Hendrika Gerritdiena Kranenburg herdachten dat zij
60 jaar geleden in het huwelijk traden. Van het gemeentebestuur
kreeg het diamanten paar burgemeestersbezoek, een fruitmand en
een bloemstuk.
26-12 De mens is niet veel veranderd, al beweert-ie van wel. Nog steeds
geldt: eerst zien en dan geloven. En wat is daar mis mee? Daarom
togen veel mensen naar de Onze Lieve Vrouwe-kerk (Buitenkerk) om
de nieuwe door kunstenares Annemieke Bakker vervaardigde kerststal te bezien. Mooier 21ste-eeuwse illustratie van het Lucas-evangelie is nauwelijks denkbaar: ‘En zij gingen haastig en vonden Maria en
Jozef, en het kind liggend in de kribbe’.
In de Bovenkerk leidde in het Kerstconcert Klaas Jan Mulder voor de
42e maal ‘zijn’ Christelijk Mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’,
waarbij medewerkten de sopraan Luthine Postuma, de alt José
Scholte, organist Henk van Putten en het Posaunen Chor o.l.v. Leo
Torn.
27-12 In hoger beroep werd de moordenaar van Maartje Pieck door het
Gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf en
direct ingaande tbs-behandeling.
28-12 Prefabo Beton, sinds 1947 ‘beeldbepalend’ voor Grafhorst, gaat zijn
plek aan het Ganzendiep verlaten. Samengevoegd met
Betonindustrie Zwolle zal het bedrijf een nieuw onderkomen krijgen
aan - hoe kan het anders - de Betonstraat in Kampen.
29-12 Oud-Kampenaar Hans Nijboer, de nu 50-jarige zoon van meester
Nijboer, indertijd hoofd van de Julianaschool in de Morrensteeg, is
benoemd tot hoogleraar in het strafrecht aan de Leidse Universiteit.
31-12 Tegen een Anton Pieck-achtergrond van wallen en poorten werd in
diverse categorieën de traditionele Oudejaarsloop volbracht.
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