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door Sam Hörchner

Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een persoonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving, met hier en daar
een vleugje commentaar.
januari
1-1
Vreugdevuren en melkbus schieten gaven velen de moed het nieuwe
jaar binnen te treden.
Overigens verliep de jaarwisseling vrij rustig. Het is maar wat je
onder rustig verstaat.
1-1
In de vroege morgen van nieuwjaarsdag overleed op 98-jarige leeftijd
ds. J.O. Mulder, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde
Kerk van Kampen. Geboren op 13 oktober 1903 in Leerdam kwam de
theologie-alumnus van de Vrije Universiteit via Boven-Hardinxveld,
Langerak en Hattem in 1951 als vrijgemaakt-gereformeerd predikant
naar Kampen. Bij de kerkscheuring van 1967/68 bleef hij predikant in
de Nieuw Kerk tot zijn emeritaat in 1973.
1-1
Na 29 jaar nam dokter Paula Gille afscheid van haar huisartsenpraktijk in IJselmuiden.
2-1
Op de geanimeerde gemeentelijke nieuwjaarsinstuif in de Stadsgehoorzaal werd de nieuwe naam van het gemeenschappelijk onderkomen van ’t Speelwerk en de Muziekschool in de voormalige Vloeddijkkazerne ten doop gehouden. Uit de 308 ingezonden namen koos
de jury de naam ‘Quintus’. Daarmee ging de prijs naar de 16-jarige
Christine van Dijk uit Genemuiden, vioolleerlinge van de Muziekschool.
2-1
Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd wilde de IJsselmuider kapper Henk Boswijk na een loopbaan van ruim 50 jaar niet langer met
de handen in het haar zitten. Daar zijn kinderen niet in het vak verder wilden, kwam er een einde aan een heel lange familietraditie,
waarvan grootvader Boswijk rond 1900 in Grafhorst de grondslag
legde.
4-1
Schaatsclub T.O.G. had het genoegen van de ijsprimeur 2002. De
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dikte van zes centimeter ijs kwam goed uit, want dankzij de kerstvakantie was de toeloop groot.
Houtsnijder Dolf Schinkel kreeg de opdracht een speelse dobbelsteen
van formaat te ontwerpen ten behoeve van de spelletjes spelende
bewoners van Huize Margaretha. De normale ogen zullen daarbij vervangen worden door de Nederlandse munten, die door de euro van
het toneel verdrongen zijn.
Als het om trouwe aanhang gaat, lijkt DOS Kampen de kroon te spannen. De vereniging huldigde de 93-jarige Annet Kranenburg vanwege diens 75-jarig lidmaatschap.
Op 82-jarige leeftijd overleed Kornelis van ’t Ende. Van 1978 tot 1990
speelde hij als lid van de PvdA-fractie een vooraanstaande rol in de
Kamper politiek. Als socialist van de oude stempel en strijdbaar vakbondsman kwam hij vredelievend doch beslist op voor de zwakkeren
in de samenleving.
De gedachte dat hij maar eens in zijn leven voor het eerst opa zou
worden, stimuleerde Theo van Mierlo dusdanig dat hij zich als voor
een poolexpeditie uitgerust voor de deur van babyzaak ‘De
Babyhoek’ nestelde teneinde na enkele dagen voor zijn komend
kleinkind een fonkelnieuwe kinderwagen te kunnen bemachtigen
tegen de stuntprijs van één echte ouderwetse cent.
Van de ruim 2500 afgedankte kerstbomen die aan de versnipperaar
werden prijsgegeven, sleepte de 12-jarige Dineke van Dorp er meer
dan twintig stuks naar de inzamelplaats. Het ‘kwarretje voor een
sparretje’ werd dankzij het lot uit de loterij voor haar een splinternieuwe fiets, uitgereikt door wethouder Van Pijkeren.
‘Spelen in een kerkdienst is voor mij in feite het mooiste werk’. Met
deze woorden kenschetste orgelist Theo van Dijk treffend zijn zilveren jubileum als vaste bespeler van het Zwier van Dijk-orgel in de
Burgwalkerk.
Voor de eerste maal werd de Steenbickerprijs door de Wijkvereniging
Binnenstad uitgereikt aan de kinderkledingzaak Kakiboe, Oudestraat 182, als de mooist verbouwde winkel in de binnenstad, en aan
Rian Mulderij en Ido van de Water, die het mooist verbouwde woonhuis van de binnenstad bewonen, namelijk Buitenhofstraat 13. De
prijs, bestaande uit een plaquette en een geldbedrag, is genoemd
naar de meestersteenbicker Herman, die in de 14de eeuw in Kampen
werkte aan de Bovenkerk.
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Op zijn eenzame tocht, die hem nu eerst naar de Zuidpool zou voeren, vierde solo-zeezeiler Henk de Velde zijn verjaardag in het Argentijnse Mar del Plata.
Bij de bouw van de nieuwe Eilandbrug was het ankerblok voor de 24
tuikabels aan de beurt om zijn plaats te krijgen op de 93 meter hoge
pyloon.
In onze sleetse maatschappij gaan ook overheidsgebouwen niet lang
mee. Het ‘nieuwe’ politiebureau aan de Ebbingestraat was al weer
oud en out. Overgegaan in handen van bouwbedrijf Wensink en
Prins wacht het een andere bestemming.
Na veertien jaar nam Jan Hoekert afscheid als directeur van de
Willem van Oranjeschool. Hij zet zijn loopbaan voort als directeur
huisvesting en financiën van de Kamper christelijke schoolvereniging Iris.
In de kinderboerderij Cantecleer wierp zeug Berta een negental biggetjes. De op kraamvisite komende kinderen kregen uiteraard
beschuit met muisjes.
In recordtijd werd na de fatale brand de eerste herbouwfase voltooid
van Wezenbergs Agrarisch Logistiek Centrum in IJsselmuiden. Op de
open dag namen zeer velen belangstellend een kijkje in de enorme
ruimten.
Rinus van der Kolk zegt met vrouw en kroost het Kampereiland vaarwel. Hij verruilt zijn veehoudersbedrijf aan de Noorderrandweg voor
een boerderij in Portugal. Teken van verslechterende bestaansmogelijkheden op het Kampereiland?
Dankzij de creatieve inzet van architect Martien van Goor werd het
ontwerp van het nieuwe verpleeghuis Myosotis, in en naast het voormalige stadsziekenhuis, op de voorlichtingsavond voor de omwonenden met gevoelens van tevredenheid ontvangen. Een goed teken
voor de aankomende generaties senioren, die over niet al te lange
tijd in het moderne verpleeghuis een onderkomen naar menselijke
maat zullen vinden.
Geregeld zijn er berichten, die gevoelens van onbehagen oproepen.
De herinnering aan het geloof der vaderen, de ‘Klumpieskarke’ uit
1850 aan de Burgwal, moet wijken voor het appartementencomfort,
dat een projectontwikkelaar de moderne mens wil bieden.
Van de 6000 exemplaren van het Internationaal Hanzekookboek blijken er al 4500 over de toonbank te zijn gegaan. Binnenkort zullen de
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laatste exemplaren van de hand gaan, nu het Bureau Hanzesteden
kookworkshops - wat een woord! - gaat organiseren, waarbij
Kampenaren en andere belangstellenden kunnen leren hoe een
Kamper steur te bereiden volgens een recept uit 1530. Belletjes voor
de garnering zijn er genoeg, maar waar halen ze al die steuren vandaan?
Op De Schakel, school voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, werd feestelijk gevierd dat de school werd opgeknapt en uitgebreid. Het was een uitnemend geschenk ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de school. Bij wijze van openingshandeling
bouwden de bij de bouw betrokkenen samen het model van een
schakel.
Jantje Aalderink (79), Trudy van der Bijl (48) en Marieke van der Bijl
(18), respectievelijk oma, moeder en dochter, stonden bij de
Ruiteravonden van de Deltaruiters tezamen ruim vijftig jaar op de
planken. Alle reden voor een huldiging.
Onder auspiciën van de Nederlandse Bach Vereniging bespeelde de
vitale Gustav Leonhardt de orgels van de Bovenkerk met ‘een fraai
boeket van muzikale veldbloemen’, zoals recensent Rietman het
beeldend uitdrukte.
In het kader van de ‘Week van de Poëzie’ waren de leerlingen van
basisschool De Fontein in samenwerking met de bewoners van De
Amandelboom dagenlang druk in de weer met het maken van tekeningen, gedichten en versjes. Het hoogtepunt vormde natuurlijk de
bekroning van het beste en mooiste, plus het voorlezen uit eigen
werk.
Om de Kampenaren voor toekomstige natte voeten te behoeden tilde
een majestueuze kraan spectaculair maar behoedzaam een speciale
machine naar de binnentuinen van de IJsselkade, opdat daar trillingsvrij de fundamenten voor de waterkering kunnen worden gelegd.
Als blijvende herinnering aan het huwelijk van kroonprins Willem
Alexander en Máxima kregen alle scholieren in het basisonderwijs
van de Oranjeverenigingen een boekje met daarin teksten en tekeningen van leerlingen. Sprookjesschrijfster Joanette van der Weerd
(11) van basisschool De Mirt en illustratrice Anika Holtrop (5) van
basisschool De Trekschuit kregen van de jury als hoofdprijs vrijkaartjes voor het huwelijksfeest in de Amsterdam Arena.
De Kamper toepclub ‘Drie in de blind’ bestond 25 jaar. De jubileren-

245
Frans Walkate Archief • Zalsman Kampen

de kaartclub trakteerde daarom een Stadsgehoorzaal vol senioren op
een muzikale feestmiddag. Het Kamper Rode Kruis en de EHBO
Kampen-IJsselmuiden werden met een royale cheque in het zonnetje
gezet.
februari
1-2
Onder de feestvierenden aan de vooravond van het huwelijk van
prins Willem Alexander en Máxima in Amsterdam Arena bevonden
zich ook 75 uitverkoren Kampenaren.
De leden van de klederdrachtgroep van het Kampereiland bereidden
zich tot in de puntjes voor op de vorstelijke huwelijksdag, waarop zij
in vol ornaat de Gouden-Koetsroute mochten opluisteren.
2-2
Het was Dé Dag, de dag van het huwelijk van prins Willem Alexander
en Máxima Zorreguieta. Dagen tevoren was het reeds alles Oranje
wat de klok sloeg. De gezamenlijke Oranjeverenigingen zorgden voor
een keur aan festiviteiten. Tot in de ‘uithoeken’ van de gemeente
Kampen werd feestgevierd. In de kerk van Grafhorst concerteerde het
Hervormd Mannenkoor. In Wilsum schoven 450 gasten aan voor een
boerenbruiloft met speenvarken-aan-het-spit en al. In de Bovenkerk
weerklonk een concert van Immanuel, St. Caecilia en talrijke
solisten. Voor de jeugd werd het toppunt bereikt bij het popfestijn in
de hal van Wezenberg.
Bijzondere eer viel het echtpaar Kleine ten deel. Gezeten aan het
middenpad sloegen zij in de Amsterdamse Beurs van Berlage de sluiting van het huwelijk van prins Willem Alexander en Máxima van
zeer nabij gade. Waaraan zij de uitnodiging voor deze onvergetelijke
dag te danken hadden, zal ondanks alle overpeinzing een raadsel
blijven.
Onder de titel ‘Een Sprookje dat werkelijkheid werd’ was in het Frans
Walkate Archief tot 7 maart een expositie over Oranje-huwelijken.
3-2
De twaalfjarige vogelspotter Berend Folkerts uit Heino signaleerde
de eerste ooievaars in het Zalker territoir. Mogelijk waren de vroege
vogels aangelokt door de feestelijke Oranjegebeurtenis van de vorige
dag. Ook in ’s-Heerenbroek en Wilsum zijn de ooievaars-van-vorigjaar gesignaleerd, die waarschijnlijk niet eens naar het zonnige zuiden zijn geweest.
4-2
Voorzitter M. Knol van de IJsselacademie overhandigde aan dijkgraaf
S. Schaap van het Waterschap Groot Salland het eerste exemplaar
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van de heruitgave van de Beschrijving van Overijssels Watersnood in
1825 van de hand van Overijssels gedeputeerde Ter Pelkwijk (1826).
De Uidelvers gaven de senioren van de Vijverhof een voorproefje van
het aanstaande Kamper carnaval. Natuurlijk ontbrak de bingo niet.
Het Stedelijk Museum van Kampen plaatste een recente aankoop in
de vitrine: een 18e-eeuws zilveren olie- en azijnstel van de Kamper
smid Anthonie van Laer uit 1738. Deze zilversmid, geboren in Zwolle
in 1686, vestigde zich in 1710 in de Kamper Broederstraat. In 1753
werd hij in de Bovenkerk te ruste gelegd.
Hendrik van de Veen (84) en Johanna van den Akker (86) vierden hun
60-jarige bruiloft. Namens de gemeente vereerde burgemeester
Oosterhof het diamanten echtpaar met een fruitmand en een bloemstuk.
Dezer dagen verdiepte Toon Slurink, oprichter van de chartermaatschappij ‘De Hanzestad Compagnie, zich in een boek uit 1875, waarin
de Fransman Henry Havard zijn reis door ‘La Hollande Pittoresque’
beschrijft. Havard maakte bij zijn reis gebruik van een gecharterde
tjalk van Slurinks betovergrootouders Cornelia Vogel en Pouwel
Slurink, beurtschipper van Elburg op Amsterdam.
Steven Leurink kreeg door de regiovoorzitter Zebel de gouden eremedaille opgespeld. Hij was 70 jaar, dus van jongs af, lid van vakbond, thans FNV Bondgenoten.
Een kleine gemeenschap heeft groot belang bij een bindende factor.
In Kamperveen functioneert als zodanig al 45 jaar de afdeling van de
Vrouwenbond Passage (voorheen NCVB).
De Rooms-Katholieke parochie ziet zich voor de moeilijke opgave
geplaatst de kerkhofkapel op de begraafplaats op de IJsselmuider
Zandberg, uit de rijke roomse dagen van 1887, in goede staat te brengen.
Er zijn steeds weer mensen die zich haasten de zondagsrust aan de
kaak te stellen. Voor de verandering wierp dit keer de Kamper VVD
de knuppel in het hoenderhok
De Europa-allee gaat als ‘de smalle weg’ een nieuwe toekomst tegemoet. Om het verkeer straks zoveel mogelijk te hinderen met aan de
tekentafel bedachte versmallinkjes en rotondetjes gaat de eenmaal
als statig bedoelde allee voor veel geld op de schop. Sneu voor de politie, die zo’n aardige bron van inkomsten had aan de verkeerscontrole
aldaar.
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Na lang zoeken vond de Stichting Promotie Kampen een nieuwe aanvoerder in de persoon van Henk Meijer, geboren Kampenaar, wonend
in IJsselmuiden, werkend in Amsterdam en toevallig op zoek naar
een geschikte vrijetijdsbesteding. Helaas zorgde zijn weinig tolerante uitspraken over de Kamper zondagsrust voor een voorzitterschap
van slechts enkele dagen.
Deelneming aan debatwedstrijden van het Jongeren-Lagerhuis is
‘een persoonlijke verrijking’. Een dergelijke fraaie omschrijving kan
natuurlijk alleen maar komen uit de mond van de debaters van het
Almere College, na de provinciale winst op weg naar de finale.
De 11-jarige Manon Slob, leerlinge van basisschool De Wegwijzer,
werd uitgeroepen tot de beste voorlezer/voorleester van Kampen. Zij
gaat nu door naar de regionale ronde en mogelijk de finale van de
Nationale Voorleeswedstrijd.
De klus in de Koldenhovenpoort is geklaard: de eerste Kamper hefschuifkering werd getest en in orde bevonden. Er volgen er meer.
Tot ergernis van veel politici, woningbouwers en woningzoekenden
ontdekken natuurliefhebbers geregeld zeldzame diersoorten om
stadsuitbreiding te keren. Zo luidt de natuurvereniging IJsseldelta de
noodklok voor twee kerkuilen, die de nieuwe Kamper stadswijk
Onderdijks in de weg zitten.
Oene Sierksma, oud-Kamper, oud-leerling van het voormalige
Johannes Calvijn-Lyceum, inmiddels 50 jaar oud en fractievoorzitter
van de ChristenUnie in de Zuid-Hollandse Staten, werd benoemd tot
burgemeester van Nieuw Lekkerland.
Wet- en regelgeving dreigen de Stadsgehoorzaal in het nauw te brengen. Het is te hopen, dat voor de Stadsgehoorzaal als ‘cultuurhart
van Kampen’ niet het laatste uur zal slaan.
Sommige woorden doen het opeens bijzonder goed, zoals het woord
terreur sinds de aanslag op het WTC in New York. Gebruikte de voorzitter van de SPK ongelukkigerwijs het woord ‘christenterreur’, de
Kamper VVD-politicus Regelmeijer introduceerde ten stadhuize het
begrip ‘coalitieterreur’.
Het indertijd door burgemeester Kleemans met zoveel enthousiasme
aangegane partnerschap met Eilat, in het uiterste zuiden van Israël,
gaat noodgedwongen op een laag pitje. Door een dramatische terugval van de inkomsten uit het toerisme kan Eilat het niet langer bolwerken.
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Onder de naam ‘Kamper Jachthoorn Korps’ herleven de klanken van
weleer. Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Kamper
Trompetter Korps begonnen de vingers van oud-leden van de voormalige sectie Jachthoornblazers van KTK zodanig te jeuken, dat zij
besloten in alle bescheidenheid een nieuwe start te maken.
Hagel, sneeuw en regenbuien begeleidden de plaatsing van een ooievaarsnest in de Zalker uiterwaarden. Nu maar hopen dat de lokstem
van Dorpsbelangen Zalk door een tweetal ooievaars wordt vernomen. De koude klus werd door de snorrende tv-camera’s van oudZalker Nico de Haan vastgelegd, want alle dieren tellen mee.
Dat trouw wordt beloond, ondervonden vier jubilarissen van de supportersvereniging DOS Kampen, te weten Martin van de Weg, Henk
Schreurs, Lammert Schreurs en David Groesen voor hun respectievelijk 50, 40, 40 en 25 jaar trouwe support. Zij ontvingen een speciale
speld, waarop de Noorderkerk en een ‘poelënte’ de Brunneper oorsprong van de club symboliseren.
De 12-jarige Wilbert Kwakkel uit ‘s-Heerenbroek zette in Rijssen het
Overijssels Ponykampioenschap op zijn naam.
Museummanager Van Mierlo bewees zijn Stedelijk Museum en de
stad Kampen een bijzondere dienst door de samenstelling van de tentoonstelling ‘Het Groene Gezicht van Kampen’, waarin kunstenaars
uit verschillende tijden hun impressie gaven van het bij nader toezien overweldigend groen in Kampen.
Met gemengde gevoelens lichtten de oud-politiecommissarissen
Verkerk en Oldersma uit de muur van het ‘oude’ politiebureau aan
de Ebbingestraat de gedenksteen, die daar op 28 februari 1975 door
politiecommissaris Klaassen was ingemetseld.
Mevrouw Jansje Evenaar-Westerink vierde in Myosotis haar 100ste
geboortedag. Haar gezondheidstoestand liet helaas feestelijkheden
niet toe. Ook kon de burgemeester niet persoonlijk de gelukwensen
van de gemeente komen overbrengen.
Sinds Kampen in 1995 op het nippertje van de watervloed werd
gered, slaapt menig Kamper burger niet meer zo gerust als vroeger
wanneer er dreigende berichten over hoge waterstanden de ronde
doen. Toch konden we ook ditmaal het keren van het water met een
gerust hart aan het Waterschap Groot Salland overlaten, want het
sluitingsprotocol voor Kampen-Midden sloot als een bus.
Omstuwd door de leerlingen nam directeur mevrouw Willy Barens
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afscheid van de Emmaschool om van haar welverdiende rust te gaan
genieten.
maart
1-3
Kampenaar Theo Rietkerk is één van de coming men van het CDA.
Hij steeg van de 22ste plaats bij de vorige verkiezingen naar de 9de
bij de aanstaande verkiezingen.
1-3
De leerlingen van de Avercampschool waren geruime tijd theoretisch en praktisch intensief bezig geweest met het vraagstuk van de
afvalverwijdering. Ter feestelijke afsluiting werden de leerlingen
pedagogisch vermaakt door de clown Ronald McDonald, die hen
onder meer onderhield over de vraag: waar laat ik mijn gebruikte
kauwgummetje.
2-3
Zonder masterplan vaart niemand wel, tegenwoordig. Behalve dan
het Zalker veer, dat naar het oordeel van Dorpsbelangen Zalk ten
onrechte op zomeravonden aan de kant moet blijven.
2-3
De Open Dag van de Zorg in Myosotis was een succes. Dat mocht worden afgeleid uit de rond tweehonderd bezoekers, die konden zien
dat werken in de zorg wel wat meer is dan zwaar werk verrichten
voor weinig geld.
2-3
De damclub Strijt Sonder Spijt organiseerde voor de 41ste maal de
Kamper Damdag. De enige vrouwelijke deelnemer was Marion
Sanders uit Hengelo. Om de familie-eer streden vier gebroeders
Brouwer, uit alle windstreken naar Kampen gekomen.
4-3
Een goede geefster uit Kampen, die overigens onbekend wilde blijven, schonk via notaris De Jong een bedrag van 50.000 (gulden) aan
de Stichting Vrouwenopvang Overijssel en Noordoost Flevoland ten
behoeve van een steunpunt relationeel geweld in Kampen, oftewel
voor hulp aan slachtoffers van geweld in huiselijke kring.
5-3
De traditionele Seniorendag van de Stichting Welzijn Kampen in de
Stadsgehoorzaal trok volop belangstelling. Het gevarieerde programma ging er net zo goed in als de stamppotmaaltijd tussen de middag.
6-3
Vanwege het dualisme heeft de gemeenteraad extra ondersteuning
nodig in de vorm van een eigen griffier naast de gemeentesecretaris.
Voor die functie werd door de fractievoorzitters voorgedragen de
heer P.J.N. van de Geyn, hoofd van de afdeling algemene en bestuurlijke zaken op het stadhuis.
6-3
Het was natuurlijk een beetje sneu dat er in de gemeente Kampen
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niet als elders in het land raadsverkiezingen waren. Iedereen was
immers uiterst nieuwsgierig naar de verspreiding van het gedachtegoed van Pim Fortuyn in de IJsseldelta. Om toch iéts te hebben organiseerde Dé Krant een onderzoek naar het pseudo-stemgedrag. Aan
de uitslag konden natuurlijk alle denkbare en ondenkbare conclusies worden verbonden.
De bevoegde autoriteiten en ondernemers plaatsten enthousiast borden met ‘Beveiligd Terrein’ bij de Kamper industriegebieden. Voor
dieven is zo’n bord zoiets als het leesplankje aap-noot-mies.
Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken vulde met 2,5 miljoen euro het gat in de begroting voor de ontwikkeling van de
Kamper Zuiderzeehaven.
Vioolbouwer André van Putten deed bij de restauratie van een oude
viool uit Oost-Europa een opmerkelijke vondst. In de klankkast
bevond zich een filmfragment uit lang vervlogen tijd met daarop
personen, die de intrigerende vraag oproepen: wie zijn wij?
Op de Internationale Vrouwendag in de Stadsgehoorzaal stond de
multiculturele samenleving centraal. De ‘Ruimteprijs 2002’ ging
naar Amani Abdo Mahmood. Zij voldeed naar het oordeel van de jury
aan de criteria: zich bewust zijn van eigen kracht en emancipatie,
het belang inzien van economische zelfstandigheid, alsmede doorbreken van het geijkte rollenpatroon en inzet voor de samenleving.
De Stichting Bapa Tjeda hield in de KHC-hal een Molukse Avond met
standjes en optredens van diverse Molukse groepen, alles ten bate
van de slachtoffers van het oorlogsgeweld op de Molukken
In de Dorpskerk van IJsselmuiden werd onlangs ingebroken.
Dominee Baas veronderstelde dat de dieven bij het bladeren in de
kanselbijbel geconfronteerd werden met de Tien Geboden, want
waardevolle dingen werden niet meegenomen.
Het Schokkermonument, dat voor de aanleg van de waterkering
moest wijken, kreeg een nieuw plekje op het rondeel aan de
Buitenkade. De stratenmakers Jan en Nollie Diender, achterkleinkinderen van Schokkers, vleiden de basaltkeien rond de voeten van het
bedrukte echtpaar-met-kind.
In aansluiting bij de expositie ‘Het Groene Gezicht van Kampen’ gaf
het Stedelijk Museum als derde cultuurhistorische themawandeling
een gids uit, die voert ‘Langs binnenplaatsen, tuinen en plantsoenen
in Kampen’.
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Met de lente in aantocht luiden de weidevogelbeschermers in de
IJsseldelta de noodklok, want het is één minuut voor twaalf voor de
grutto’s, de leeuweriken en de tureluurs. Alleen de kieviten houden
nog een beetje de stand van het weidevogelgebied op.
Vijftig jaar lid van Vogelweelde, waarvan veertig in een bestuursfunctie, is voorwaar geen kleinigheid. Daarom kreeg oud-schoolmeester Gerrit Frank, de ziel van de club, uit erkentelijkheid de gouden verenigingsspeld uit handen van de vertegenwoordiger van de
afdeling Noordelijk Nederland van de Algemene Bond van
Vogelliefhebbers.
Om het karwei af te ronden bevestigde burgemeester Oosterhof in
vol ornaat het opplus-label aan de gevel van het opgepluste blok 3
van de flatwoningen van Woondiensten Kampen in de Jacob
Catsstraat. Een uitstekende verbetering was ondermeer het aanbrengen van het sleutelgat boven de klink: bij beperkt licht toch goed
zicht. Zo gaat gestaag de aanpassing voort van verouderende woningen aan de verlangens van verouderende bewoners.
De door de aanleg van de wijk Onderdijks in de verdrukking geraakte kerkuilen zijn geadopteerd door groep acht van de IJsselmuider
basisschool De Trekschuit. Dat belooft veel voor natuur en milieu,
als deze kinderen straks in de gemeenteraad komen.
Het viertal Ruben Beks, Raoul ten Have, Jos Hogenbirk en Mark
Hollander zorgden ervoor, dat opnieuw een pracht van een bokaal
prijkt in de erevitrine van de Dirk van Dijkschool. De jongens haalden de provinciale damtitel in het basisonderwijs binnen.
Het moest vanwege de hoge waterstand in de IJssel even uitstel lijden, maar nu kon dan toch de coaster Hanseatic Scout met een forse
schuiver te water gaan. Daarmee kwam een eind aan de bouw van
een reeks van dertien zeevrachtschepen, waarmee scheepswerf
Peters veel eer inlegde, die ook een beetje afstraalde op Kampen als
stad aan open water.
Waarderend in de rug gekeken door de Oranjes poseerden in de raadzaal van het afgedankte stadhuis de sporters van het jaar 2001: biljarter Roij van Raaij (sportman), fietscrosster Willy Kanis (sportvrouw), tennisster Nathalie Kiel (sporttalent) en het voetbalteam A1
van Go Ahead (sportploeg). De uitstralingsprijs ging naar Jetze van
Dijk.
Het vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal was de ontmoetings-

19-3

19-3

20-3

21-3

22-3

22-3

23-3

24-3

26-3

75
jaar

plaats van filmers en hun aanhang ter gelegenheid van het
Filmfestival Regio Midden Nederland. De Kamper organisator
Amfika viel ook in de prijzen met de film ‘Zo is Kampen’.
Op 79- jarige leeftijd overleed Riek Bruggeman-Schrijver. Begin jaren
tachtig van de vorige eeuw werd zij van vaste bezoekster van het
Frans Walkate Archief geleidelijk vaste trouwe medewerkster,
behulpzaam onder meer bij het ordenen van foto’s en toezicht houden. Op 29 februari 1996 nam zij officieel afscheid, maar mocht
graag nog eens tijdens de Kamper Ui(t)dagen invallen.
Oud-politieman Lambert Westra ontfermde zich op verzoek van de
hervormde kerkvoogdij van de Dorpskerk van IJsselmuiden over een
drietal grafstenen aan de voet van de toren, naar hun datum te oordelen daar in de 19de eeuw neergelegd. Met grote precisie worden de
weggesleten teksten door Westra hersteld.
Ingenieursbureau Thomas Kempen uit Aken deed opmetingen in de
toren van de Bovenkerk ten einde de eigen trillingsfrequentie en de
dynamische belasting van de toren vast te stellen. Het Comité
Luidklokken Bovenkerk staat te trappelen de klok te luiden, maar
dan moet het zaakje niet naar beneden komen.
Ze zijn er nog, trouwe vakbondsleden. Meer dan je zou denken. Op
een feestelijke bijeenkomst in het onderkomen van de Broederband
aan het Bolwerk kon de FNV maar liefst 26 getrouwen huldigen, die
tussen de 25 en 70 jaar lid waren.
Natuurliefhebber Gerrit Groenendijk bood burgemeester Oosterhof
het eerste kievietsei aan, gevonden op vrijdag 15 maart om 4 uur op
het land van de familie Stoel.
In de manege van de Stichting Paardrijden Gehandicapten
IJsselmuiden gaf voor de vrijwilligers paardenfluisteraar Pieter
Baalbergen een spectaculaire en leerzame demonstratie hoe de relatie tussen mens en paard kan worden beïnvloed.
Bij het oprichten van de vierde 5000 kilo zware stalen mast op zijn
schip Summertime van de Hanzestad Compagnie legde eigenaar
Nikki Timmerman naar oude VOC-traditie een zilveren 25-guldenstuk onder de voet van de mast.
De jeugd van Wilsum had zich terdege voorbereid, zodat de
Palmpasenoptocht in de vroege morgen van Palmzondag niet anders
dan een succes kon worden.
Tennisclub KJLTC huldigde de dames W. Fetéris-Oosterhuis en D.
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Maas-Tilly. Vanwege hun 50-jarig lidmaatschap van de club werd hun
het erelidmaatschap aangeboden. Alle reden dierbare herinneringen
op te halen aan die ver verleden tijd, toen het achter De Buitenwacht
enigszins primitief maar echt gezellig toeging.
In het kader van de aanstaande Koninginnedag deelden ook Kampen
en omgeving in de lintjesregen. Onderscheidingen gingen naar meer
dan gewoon verdienstelijke medeburgers: J. de Wilde (69), J. van den
Belt (74) uit Grafhorst, T. Dijkstra (68), mevr. N. Bruins-ten Napel (77),
mevr. A.M. Prins-Dekker (57), A. Roetman (76) uit IJsselmuiden, J.W.
Penninkhof (68), C.H.H. School (58) uit Wilsum en P. Rill (65). De
hoogste onderscheiding van ridder in de Orde van Oranje-Nassau
werd door burgemeester Oosterhof uitgereikt aan de heer S. Ferweda
(86) voor de vele maatschappelijke activiteiten die hij, in het bijzonder na zijn pensionering, aan de dag legde. Onder meer gaf hij
Nederlandse les aan vluchtelingen, functioneerde hij als tolk bij de
rechtbank en ondersteunde hij in Nederland verblijvende Koreanen
bij hun studie.
Het Groot Dictee in de Kamper Taal werd met slechts acht fouten
gewonnen door Annie Boer uit Zwolle. In de Openbare Leeszaal hadden zich 20 deelnemers aan het schrijven van de Kamper taal gezet.
Vechten om de beste plek zit blijkbaar niet alleen mensen in het
bloed. Het ooievaarsvrouwtje van Wilsum moest de verdediging van
haar nest tegen binnendringende ooievaars met twee dagen ziekenboeg bekopen. Gelukkig is de emancipatie ook bij de ooievaars voortgeschreden, want het mannetje nam de zorg voor de eieren zolang
waar.
Aan de vooravond van de Sail Kampen-show maakte de Hanzestad
Compagnie als donderslag bij heldere hemel bekend, dat de
Compagnie met achterlating van wat kleinere schepen gaat verhuizen naar Lelystad.
Hare Majesteit de Koningin toonde zich zeer ingenomen met de
modernisering van het Kamper stadsbestuur, getuige de opneming
van de ‘nieuwe’ wethouders in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Oosterhof installeerde in verband met ‘het vertrek’
van de wethouders zes nieuwe raadsleden.
Dankzij het parkeerbeleid rinkelt de kassa van de gemeente verrukkelijk. Aangezien - naar men zegt - velen onder de kerkgangers zelfs
op zondag plegen te zondigen, kon het stadsbestuur de verleiding
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niet weerstaan ook op de rustdag de parkeercontroleurs aan het
werk te zetten.
Met de tentoonstelling ‘Een beurt geven’ openden Renze Koenes en
Jeroen Funke in het Grafisch Atelier aan de Hofstraat hun expositieseizoen.
Te midden van alle evenementen van Sail Kampen was de vlootschouw op de IJssel het hoogtepunt. Door de beste stuurlui aan de
wal werd gemopperd, dat Sail wat meer beslag op de Paasdag had
moeten leggen.
In de reeks cantatediensten weerklonk op de middag van Paaszondag in de Burgwalkerk de Cantate BWV 4 ‘Christ lag in Todesbanden’ van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Bachkoor
en -orkest onder leiding van Bob Vaalburg, met medewerking van de
solisten Bep Pierik, Ellen Schwantje, Aart Mateboer en Jan
Kruisselbrink.

april
1-4
Sail en zon zorgden ervoor, dat het dringen was op de traditionele
Tweede-Paasdag-markt ‘De Heugte’ in Brunnepe.
1-4
Devoot en romantisch gaf Klaas Jan Mulder een Paasconcert op de
orgels van de Bovenkerk, uitmondend in de samenzang-paasjubel
‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’.
3-4
De voorstelling van ‘De Griezelbus’ in de Stadsgehoorzaal bracht op
voorhand de gemoederen van een deel van de Kamper christenen in
beweging, waarbij gewaarschuwd werd voor de machten van het
kwaad, verborgen in hekserij en dergelijke. De promotie-heks van
Stadsgehoorzaaldirecteur Koolstra op de Nieuwe Toren vermocht het
nuchtere Kampen echter niet in haar macht te krijgen.
4-4
Dezer dagen kon het Kamper verleden tot op grote diepte worden
gepeild. In pand Oudestraat 103 boorde een gespecialiseerd bedrijf
uit Duiven in de bodem van wat mogelijk vroeger de IJsseldijk is
geweest.
5-4
Na dertien jaar kwam het parochiejournaal van de rooms-katholieke
kerk van IJsselmuiden weer boven water. Daarmee kan de 150 jaar
historie (1857-1989) van de IJsselmuider katholieken opnieuw onder
de aandacht komen.
6-4
Als een zwarte schandvlek rees de bandenberg achter d’Olde Zwarver
hoger en hoger. Gelukkig gaf de raad van State het Overijssels pro-
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vinciebestuur gelijk in de pogingen daar paal en perk aan te stellen.
Naar schatting 10.000 bezoekers namen de gelegenheid waar de
expansie van de tuinbouw in de Koekoek met eigen ogen te zien.
Christelijk-gereformeerde jongeren trokken met z’n allen een touringcar van het Van Heutszplein door de Oudestraat rond de Bovenkerk en terug. Daarmee vestigden zij op spectaculaire wijze de aandacht op hun hulpactie voor de renovatie van een school in het
Roemeense dorp Camar.
Meestal moet de ouderdom wijken voor de jeugd. In IJsselmuiden is
het andersom: de voormalige kleuterschool op de Zandberg maakt
plaats voor een complex seniorenwoningen.
In de Vijverhof werd herdacht dat 30 jaar geleden de deuren voor de
eerste bewoners open gingen. De bejaarden van tegenwoordig worden niet aan de verveling prijsgegeven. In de Vijverhof hadden ze de
week van het water (8 t/m 11 april) op het activiteitenprogramma.
Om te beginnen hengelde een achttal bewoners in de omringende
vijver. Dankzij gesponsord lokvoer versloeg senior-visser Edink met
de vangst van een 48 centimeter lange brasem zijn concurrent
Bartelink met één centimeter brasemlengte.
Na een geïnspireerd openingswoord van mevrouw Bea Lichtendahl
ging onder de beschermende vleugels van de Stichting Kamper
Vrouwenraad in het Frans Walkate Archief een expositie van start
getiteld ‘Tussen Aanrecht en Altaar’. De tentoonstelling gaf een
beeld van de rol van de vrouw in het rijke roomse leven van de afgelopen vijftig jaar.
Het Stedelijk Museum maakte de balans op van het voorbije jaar. Het
aantal bezoekers was met 11.200 het hoogste van de afgelopen tien
jaar. Een stijging van 18 procent ten opzichte van 2000. Het succes
was voor een belangrijk deel te danken aan de tentoonstelling over
‘Jugendstil en Art Deco in Kampen’ (5000 bezoekers) en ‘Uit de gevel
gelicht’. Bij beide exposities verschenen boekjes die toeristen en
Kampenaren cultureel door de stad konden loodsen.
Hans-Martin Kirn maakte aan de Theologische Universiteit (Koornmarkt) zijn entree als de nieuwe hoogleraar kerkgeschiedenis door het
uitspreken van zijn oratie ‘Identiteit in tegenspraak. De verhouding
tussen christendom en jodendom als kerkhistorisch thema’ (Kamper
Oraties 20). Zijn credo: we hebben de (kerk)geschiedenis nodig om ons
als christenen in de actualiteit van vandaag te verantwoorden.
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Nadat op een feestelijke dag in het Hippisch Centrum aan de
Zwartendijk de ruiters en amazones van de Stichting Aangepast
Paardrijden aan familie, vrienden en bekenden hun kunnen hadden
laten zien, werden de aanwezigen getrakteerd op een door de leiding
en de vrijwilligers geheel in stijl verzorgde circusvoorstelling.
Op 56-jarige leeftijd overleed onverwachts aannemer Rudy van der
Weerd. Hij was een sociaal betrokken ‘Brunneper jongen’ op wie zeer
velen uit de Kamper samenleving niet tevergeefs een beroep deden.
Enige tijd was hij ook lid van de gemeenteraad voor Gemeentebelangen.
Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag opende acteur Henk van
Ulsen in de Koornmarktspoort een expositie van een aantal schilderwerken uit zijn verzameling. Daaraan koppelde Van Ulsen een
tiental literaire solovoorstellingen, onder meer van Prediker, Job en
werk van Ida Gerhardt.
Kinderen van verschillende basisscholen namen de adoptie van
elkaar over van de monumenten, die aan de Tweede Wereldoorlog
herinneren.
Als gevolg van het dierenwelzijn wordt de start van de nieuwe wijk
Onderdijks toch bepaald onzeker.
Een deskundigen-commissie Voorbereiding Aanbesteding Kampereiland schijnt in een ‘geheim’ rapport de ondergang van het
Kampereiland te voorspellen, als het daar zo kleinschalig blijft als
het nu is.
In activiteit wilden de senioren van Huize Margaretha niet onderdoen voor hun Vijverhof-leeftijdgenoten. Zij vierden het 45-jarig
bestaan van Margaretha met een groots buffet annex vuurwerk in de
wetenschap, dat hun tehuis niet lang meer zal meegaan.
Het vertrek van de bruine vloot uit Kampen wekte zelfs rimpelingen
in de Haagse Hofvijver. Het in Kampen woonachtige CDA-kamerlid
Rietkerk stelde kamervragen over de rol van minister Netelenbos van
Verkeer en Waterstaat bij de bouw van de Eilandbrug die te laag voor
de bruine-vloot-schepen blijkt te zijn.
Het damteam van de Dirk van Dijkschool plaatste zich via een tweede plaats in de halve-finale-wedstrijden in Heten voor de landelijke
damfinale.
De belangstellenden voor de open dag van de ThUK (Koornmarkt) lieten weten dat de aankomende theologiestudent een zekere voorkeur
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heeft voor kleinschaligheid en voor een gesubsidieerde kamer.
De tweedaagse Kamper Punterrace - voor de vijfde maal gehouden,
met 24 deelnemers - werd gewonnen door het koppel Jan Pol en
Johan van Heerde met hun KP111 in een tijd van 6.09 uur.
Met een informatiebijeenkomst voor ondernemers ging in de
Stadsgehoorzaal de uitgifte van het 47 hectare grote Bedrijvenpark
Rijksweg N50 van start.
Onder het motto ‘van stoffig naar digitaal’ presenteerde stadsarchivaris Dicky Haze plannen om het Gemeentearchief onder meer via
internet voor een breder publiek beter toegankelijk te maken.
Voor de afdeling Kampen van het Genootschap Nederland-Israël
sprak Ron Naftaniël van het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël, zijn zorg uit over het groeiend antisemitisme in
Nederland.
Geïnspireerd door bezwaar en misbaar makende schoolmeesters van
de Engelenbergschool tegen oubollige liedjes bij de aubade op
Koninginnedag probeerden sommige landelijke media bij gebrek
aan beter een ‘koninginnedagrelletje’ te laten uitgroeien tot een
nieuwe Kamper Ui.
In het 86ste jaar van haar bestaan liet de Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel een ander en nieuw geluid horen. Tijdens het
jaarlijkse concert weerklonk in de Buitenkerk tussen Vivaldi en
Bach de Berliner Messe van de Estlandse componist Arvo Pärt.
Aly Bultman-Knol zette na 27 jaar een streep onder haar loopbaan als
zwemlerares in zwembad De Steur.
Meester Geurt Morren nam afscheid van de IJsselmuider Rehobothschool om aan de andere kant van de IJssel zijn loopbaan te vervolgen als bovenmeester van de Emmaschool.
Omdat Speeltuin Zuid tevens het 50-jarig bestaan vierde, werd de
heropening extra feestelijk gevierd. Helaas waren de weergoden niet
in een goede stemming toen de 80-jarige Teunis Bastiaan, die indertijd de speeltuin mee hielp oprichten, de heropeningsplechtigheid
verrichtte. De speeltuin zal voortaan door het leven gaan als
‘Speelpoort’.
De natuurvereniging IJsseldelta maakte de bewoners van de streek
attent op de ontluikende lente met een excursie naar het Zalkerbos
en een fietstocht langs de IJssel naar Zwolle en terug via Zalk.
In de Cellespoort vierde de bordspellenvereniging ‘De Pioniers van
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Kampen’ haar één-jarig bestaan met een spellenronde van zes uur.
Als voorbode van Koninginnedag was de Lampionoptocht ook dit
jaar weer een groot succes. Ontelbare toeschouwers bekeken bij het
vallen van de duisternis de voorbijtrekkende stoet van creatieve versieringen.
Van vrijmarkt tot vuurwerk. Al probeerden weer en wind daar
afbreuk aan te doen, Kampen en omgeving vierden met het gebruikelijke enthousiasme Koninginnedag.
In het ooievaarsnest in Wilsum worstelde zich een ooievaar uit het
ei, gevolgd door vier soortgenoten op het nest in ‘s-Heerenbroek.

De gangen van verpleeghuis Myosotis waren het decor van een braderie. Bewoners en medewerkers kochten en verkochten lekkernijen
en werkjes.
Toen de heer Kolk en mevrouw Nieuwenhuis 60 jaar geleden elkaar
het jawoord gaven, was hun dag nog geen Koninginnedag, wel een
dag van hoop op de terugkeer van de Oranjes in een bevrijd land.
Burgemeester Oosterhof kwam op een rustig moment feliciteren met
fruit en bloemen.
Het nieuwe politiebureau voor District IJsselland Noord in IJsselmuiden werd met gepaste toespraken van de autoriteiten officieel in
gebruik genomen. De feestelijke gift voor de Cliniclowns beloofde
veel goeds van de politie-inzet vanuit het nieuwe onderkomen.
De glorieuze Berkfabrieken vergaan langzamerhand tot stof en as. De
brandweer had er ook dit keer weer de handen aan vol.
Vanaf zes uur tot zonsondergang gingen de vlaggen halfstok ter herdenking van de gesneuvelden en andere slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Bij de verschillende monumenten vonden herdenkingsplechtigheden plaats.
De Frits de Zwerverprijs, met als doel het doorvertellen van verhalen
uit de Tweede Wereldoorlog, werd in Hardenberg voor de tweede
keer uitgereikt. (‘Frits de Zwerver’ dominee Slomp, was dominee in
Heemse bij Hardenberg). De Kamperse Christine Sytsma (15) kreeg de
eerste prijs voor haar verhaal ‘Kale Plekken’. Een derde prijs ging
naar Femke Voorhorst (16) uit IJsselmuiden.
Bevrijdingsdag ging in een bevrijdende zondagsrust voorbij.
‘Een klap in het gezicht van de democratie en de rechtsstaat’. Aldus
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karakteriseerde het Kamper CDA-Kamerlid Rietkerk de moord op
Pim Fortuyn. De lijstaanvoerder van de spectaculaire nieuwe partij
LPF werd in het mediapark in Hilversum doodgeschoten. Evenals
elders werden ook in Kampen de verkiezingsactiviteiten van de verschillende partijen afgelast.
Dat de Oudestraat zijn naam terecht draagt, werd opnieuw bevestigd
door de waardevolle vondst van origineel middeleeuws muurwerk
met zogenaamde spaarnissen bij de verbouwing van Oudestraat 68,
het kantoor van het Nieuw Kamper Dagblad.
Met het gereedkomen van de eerste reconstructiefase is de Europaallee omgevormd tot een smalle slalom-kruip-door-sluip-door route,
en heeft daarmee als statige allee afgedaan.
Voor de tiende keer werd de carillonmarathon gehouden. Terwijl de
toehoorders zich per schip de IJssel lieten afzakken, concerteerden
de stadsbeiaardiers van de vijf Hanzesteden Doesburg, Zutphen,
Deventer, Hattem en Kampen. Ter ere van prinses Máxima stonden
de beiaardklanken in het teken van de Argentijnse tango.
De omstreden waterkering nadert haar voltooiing. Het Waterschap
Groot Salland werft via een in het oog vallende advertentiecampagne een honderdtal vrijwilligers, die in geval van watersnood als klepkeringssluiters, hefschuifbedieners of schotbalkplaatsers zullen
optreden.
In het kader van de Nationale Molendag deden de Rosmolen in het
Stedelijk Museum en de molen d’Olde Zwarver bij de Molenbrug hun
werk. D’Olde Zwarver herdacht tevens, dat hij 50 jaar geleden op
spectaculaire wijze in z’n geheel werd verplaatst naar zijn huidige
plek bij het Herkenhoofd.
Het is een zware tegenvaller voor de Rooms-Katholieke parochie, dat
hun monumentale Buitenkerk onverwacht ernstige scheuren vertoont. Toch is het beeld van een kerk in de steigers zo gek nog niet.
Een foto daarentegen van bulldozers in een kerk - eens ‘de klumpieskarke’ van de Gereformeerde Gemeente - is een triest gezicht.
De Nationale Voorleesdag werd op de Avercampschool opgeluisterd
door de leden van het College van B. en W., die lieten blijken dat zij
de kunst van het voorlezen goed verstaan.
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgde Kampen de landelijke trend: de paarse partijen PvdA, VVD en D’66 werden voor hun
inspanningen in ’s landsbelang niet beloond, het CDA kwam terug in
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het ‘centrum van de macht’ en de LPF verscheen uit het niets met
10,3 %.
Na 40 jaar legde Nico Klappe (74) de voorzittershamer van gymnastiekvereniging RK DOS neer, ondanks het feit dat naarstig speuren
geen opvolger had opgeleverd.
Wethouder Breman presenteert het Masterplan Toerisme ZwolleKampen. Het aantal toeristen, dat Kampen bezoekt, moet van
400.000 naar 600.000, opdat hetgeen zij besteden stijgt van 2,25 miljoen naar 3,5 miljoen euro.
De tastbare herinneringen, zoals het verenigingsvaandel, van de met
bloedend hart op 1 januari 1998 opgeheven 87-jarige christelijke
gemengde zangvereniging ’Harpe Sions’ uit IJsselmuiden zullen een
plaats krijgen in de Museumboerderij van Ons Erfgoed.
Opdat de portrettengalerij van burgemeesters geen, zij het ook klein
hiaat zou vertonen, werd ten stadhuize het portret van oud-burgemeester Sybesma onthuld. Om te laten zien dat hij werkelijk de persoon op het schilderij was verscheen de oud-burgemeester in dezelfde kledij, als waarin hij door de schilder Fred Bley was geportretteerd.
‘Zie, Ik geeft u een geopende deur.’ Met dit bijbelwoord uit
Openbaringen nam de Oud-Gereformeerde Gemeente van Grafhorst
afscheid van haar uit 1933 daterend kerkgebouw om de overstap te
wagen naar een nieuw en groter onderkomen.
Hoewel de broederschap van de Heilige Hermandad in het bijzonder
op zon- en feestdagen slechts over weinig inzetkrachten beschikt,
meende zij er toch goed aan te doen een bijdrage te leveren aan het
herstel van normen en waarden door op zondag de norm ‘gelijke
monniken, gelijke kappen’ het foutparkerende kerkvolk in te prenten, eerst door vriendelijke gele kaarten, maar op Pinksterdag door
het zonder aanzien des persoons uitdelen van bekeuringen.
Op de Tweede Pinksterdag besloot in de Bovenkerk organist Herman
Boeve zijn ‘overtuigend orgelspel’ - naar de beschrijving van Anthony
Rietman - met een eigen Pinksterfantasie.
Op 82-jarige leeftijd overleed Jan B. Keuter. Het schoolhoofd van de
Avercampschool - altijd op zoek naar nieuw, anders en beter - maakte faam door zijn ook koninklijk en stedelijk onderscheiden verdienste op vele maatschappelijke terreinen. Zijn grootste bekendheid verwierf hij door zijn jarenlange rubriek in dialect ‘Eij ‘t ook ‘eurd?’ in
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het Nieuw Kamper Dagblad. Het langst zal hij stellig voortleven door
zijn met Tiem Evink en Chris Maas geschreven Kamper Stedelied.
Deze sprankelend-chauvinistische ode aan Kampen is tot in de verre
toekomst goed voor de koninginnedagaubades.
Aan de ThUK (Koornmarkt) promoveerde mevrouw Eveline van
Staalduine-Sulman uit Kampen op een proefschrift ‘The Targum of
Samuel’, de Aramese vertaling van Samuel 1 en 2 uit Joodse kring in
de eerste eeuwen na Christus.
Ons aller zeezeiler Henk de Velde staat op het punt de steven van zijn
Campina te wenden naar het Paaseiland, teneinde daar stil te staan
bij de geboorte op 17 juli 1981 van zijn zoon Stefan op die afgelegen
bijzondere plek op de aardbol.
In het kader van de Bördetage bezochten zo’n 150 Kampenaren de
stad Soest en bevestigden daarmee het hechte stedenpartnerschap.
Met name de Kamper band Civilized Man en het Stedelijk Orkest
wisten de Soesters een enthousiast en hartelijk applaus te ontlokken.
Een mix van theater en zang met een vleugje cabaret was het recept
waarmee het 10-jarig Kamper vrouwen-theaterkoor ‘De Syrenes’
onder leiding van Jolanda Vonk het publiek in de Stadsgehoorzaal
met succes wist te verleiden.
Kampen stond in het teken van het Europees Kampioenschap
Fietscrossen, hetgeen volgens de wethouder van sportzaken een
meerwaarde had voor de stad. Vandaar dat de winnaars, onder wie
‘onze’ Willy Kanis, en andere betrokkenen door de burgemeester
hoogstpersoonlijk ten stadhuize werden onthaald en rondgeleid.
Onder het toeziend oog van 4000 bezoekers namen 720 deelnemers
uit 27 landen het tegen elkaar op.
Voor de tweede maal werd een fikse brand gesticht in het
Berkcomplex. Daarbij werd onder meer de befaamde Kamper Koe van
de Stichting Promotie Kampen in de as gelegd.
In 1967 promoveerde geschiedenisleraar en Frans Walkate Archiefbeheerder C.N. Fehrmann op leven en werken van de Kamper
Klokgieter Van Wou c.s. uit de 15e eeuw. Archeologen menen nu in
de Boven-Hofstraat de werkplaats van Van Wou aan het licht te hebben gebracht.
De directeur van de Stadsgehoorzaal omlijstte de presentatie van hetgeen het nieuwe seizoen zal bieden met de mededeling dat er voortaan, zij het met enige uitzonderingen, in de Stadsgehoorzaal een
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rookverbod geldt.
‘Mr. Wim. E. Steunenberg, ‘Boekensteun’ en ‘Gait L. Berk, ‘Kieker uut
Kampen’ staat voortaan te lezen in de bestrating achter het voormalig stadhuis ter ere van respectievelijk de oud-directeur van uitgeverij Kok en de filmer van wind en water. Aan de echtgenote van de op
21 mei overleden Jan Keuter werd het eerste exemplaar overhandigd
van het boekje ‘Kamper Gevlij’, waarin de korte biografieën van de
op het ‘Koepleintje’ met een sierlijke steen vereerde stadgenoten.
In het Frans Walkate Archief nam cultuurwethouder De Boer het eerste exemplaar in ontvangst van de Kamper Almanak 2002. Directeur
Herman Harder wees erop, dat was voortgeborduurd op de nieuwe
formule van een cultuur-historisch jaarboek voor Kampen, waarin
dit keer de bijdragen van een veertiental schrijvers over Kampen en
Kamper historie waren bijeengebracht. Met succes was geprobeerd
de afdrukkwaliteit van de fotoreportage van Freddy Schinkel te vergroten. Overigens moest directeur Harder mededeling doen van een
gevoelige aderlating: Kees Schilder trekt zich, na ruim 20 jaar, uit de
redactie terug, gezien zijn 65-jarige leeftijd.
Op de IJsselmuider basisschool De Driester legden - unieke gebeurtenis - 29 leerlingen uit groep 7 en 8 het EHBO-examen af. De examenkandidaten waren een beetje zenuwachtig, de gewonden daarentegen speelden hun rol met ernst en overgave.
Bij zijn afscheidstournee deed de scheidend CdK Hendrikx ook
Kampen aan, daarbij voorspellend dat de stad een gouden eeuw tegemoet gaat, mits…

juni
1-6
De MKZ-crisis zorgde ervoor, dat de reünie van de 75-jarige christelijke basisschool ‘De Regenboog’ in Wilsum in 2001 niet kon doorgaan. Die schade werd nu ingehaald. Becijferd was dat sinds de
oprichting in 1926 ongeveer 1500 kinderen ter schole waren gegaan.
Daarvan was rond 40 % op de reünie aanwezig. Daaronder zelfs enkele vertegenwoordigers van de oudste jaargangen.
2-6
De Kamperse mevrouw Ria Meyer-de Boer werd in Zwolle koninklijk
onderscheiden voor haar 35 jaar actief zijn in de gymnastieksport
van de KNGU. Van de acrobatische gymnastiek was zij één van de
oprichters.
3-6
Vergezeld van een enkel regenspatje gingen in Kampen 3051 avond-
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vierdaagselopers de paden op, de lanen in.
Goud en zilver viel de Kamper skeelers René van der Meulen, Geert
Plender en Roy Boeve ten deel bij het Nederlands Kampioenschap
Skeeleren in Hoogezand. Eigenlijk geen kunst, zou je zeggen, want
alle drie zijn lid van schaatstrainingsploeg EOD uit IJsselmuiden.
Diamant was er voor Albertus Goosen (86) en Wilhelmina GoosenBroekhart (80), die aan de Pannekoekendijk hun 60-jarige echtvereniging vierden. Men zou hieruit kunnen afleiden dat sigaren
maken een gezond beroep was.
In de IJsselmuider Maarlenhof vierden Jan Willem Westendorp (83)
en Geertje Westendorp-Fikse, dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk
traden. Burgemeester Oosterhof kwam langs met de gemeentelijke
felicitaties en bloemen.
Onder de titel ‘Samen in de Poort’ werd in de Broederpoort een expositie samengesteld van kunstzinnig werk van leerlingen van De
Spanker, de afdeling voortgezet speciaal onderwijs van De Schakel,
en van leerlingen van De Fontein. Burgemeester Oosterhof opende de
tentoonstelling door in enkele lijnen een schets van de poort te
maken, die door de exposanten zou worden voltooid en dan aan de
burgemeester aangeboden zou worden.
Onder het oog van duizenden en begeleid door vrolijke wandelmuziek van een aantal korpsen liepen de avondvierdaagse-deelnemers
de laatste kilometers. De 59ste wandelmars komt in de annalen met
de aantekening: uitstekend wandelweer, weinig uitvallers.
Elco Last van het Almere College won de Theorieprijs van de
Aardrijkskunde Olympiade. Van de zomer zal hij met drie andere
winnaars Nederland vertegenwoordigen op de Internationale
Aardrijkskunde Olympiade in Zuid-Afrika.
Vijf Turkse vrouwen sloten de op initiatief van de Stichting Welzijn
Zwolle in Kampen georganiseerde fietscursus succesvol af met het
behalen van een fietscertificaat.
Jelle Tuit, Riet en Gijs van Gent zetten een opmerkelijk record op
hun naam. Zij brachten in acht jaar tijd 10.000 Tafeltje-Dekje-maaltijden rond. Begonnen met gestapelde pannetjes zijn het nu de grijze dozen, die zij in grote trouw eerst vanuit de Vijverhof, maar sinds
een jaar of vijf vanuit de grote keuken van Myosotis bij de hongerige
senioren afleveren. Nu werd eens een keer voor hèn de tafel gedekt
voor een feestelijk diner.
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In aansluiting aan de gemeentelijk fusie gaan het Kamper zwembad
De Steur en het IJsselmuider zwembad Sonnenberch voortaan
samen. Daarom legde het laatste Sonnenberch-bestuur zijn taak
neer, precies dertig jaar nadat het eerste bestuur was aangetreden.
Het zwembad Sonnenberch kwam er indertijd door de gezamenlijk
inzet van geld, mankracht en creativiteit van de IJsselmuider bevolking, al betekende dat voor de zondagzwemmers een concessie,
maar: ‘liever zes dagen zwemmen, dan zeven dagen niet’ was het
motto. In de dank aan de laatste voorzitter Henk Foekens was ook
begrepen de dank aan zijn voorgangers Fok Draaijer, Jan Schuur en
Gesinus van Asselt, alsmede alle andere zwembadbestuurders van de
voorbije dertig jaar.
Zestig jaar geleden gaven Jan Landman (87) en Maria Gezina van den
Brink (82) uit IJsselmuiden elkaar het jawoord. Dat betekende nu een
feestelijke dag, waarbij burgemeester Oosterhof vanzelfsprekend
niet ontbrak met de gemeentelijke felicitaties en bloemen.
In Havenoord vierden Dirk Zoetebier (84) en Maria Jacoba ZoetebierNet (82) hun 60-jarige huwelijksdag te midden van een talrijk nageslacht. Burgemeester Oosterhof feliciteerde namens de gemeente
met fruit en bloemen.
Vanwege de aanstaande fusie van Woonstichting Eenvoud met
Woondiensten Kampen en SAVO-Zwolle, nam de Eenvoud-directeur
Johan Hoezen na 27 jaar met vroeg-pensioen afscheid van ‘zijn’
woningcorporatie tijdens een grootse happening in de Stadsgehoorzaal.
Aangezien IJsselmuiden sinds 1977 de avondvierdaagse op eigen
benen wandelt, droeg de wandelmars dit jaar een zilveren rand. Voor
de 1640 (- 3) wandelaars betekende dat aan de finish bij de medaille
een extraatje. De speld van verdienste ging naar vier bestuurders van
het eerste uur: Wikkie Eilander, Jan Willem van Dijk, Wim Kwakman
en Henk Schutte.
Olleke Bolleke is verhuisd. De IJsselmuider peuteropvang van die
naam verliet per huifkar de Hoeksteen om even later aan te komen
bij het nieuwe onderkomen aan de Burg. Van Engelenweg.
Onder de passende naam De Schalmei nam de Kamper Baptistengemeente aan de Triangel in de Maten haar nieuwe kerkgebouw in
gebruik. Burgemeester Oosterhof verrichtte de opening en oud-voorganger ds. Zijlstra liet witte vredesduiven op.
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Acteur en Voerman-verzamelaar Henk van Ulsen opende in het
Stedelijk Museum de expositie ‘Tijdgenoten in de kunst’, waarbij Jan
Voerman, Lucie van Dam van Isselt en Jo Koster gedrieën werden
getoond.
In de grootscheepse strijd tegen de dodelijke nekkramp veroorzakende meningokokken werd in een razend tempo van 640 kinderen
per uur de in aanmerking komende jeugd in de bovenarm geprikt.
In hun pleidooi voor een duurzame hoogwaterbestrijding in het RijnMaas-gebied deden Gerhard en Margot Töller met hun boot ‘Pegellatte’ (peilstok) ook Kampen aan. Namens het Burgerinitiatief
Hoogwater uit Keulen boden zij het Kamper college toepasselijk een
drinkbeker aan.
Ten stadhuize werd plechtig een samenwerkingsconvenant getekend
tussen het Gemeente Archief Kampen en het Historisch Centrum
Overijssel, een fusie van Provinciaal Rijksarchief en Gemeente
Archief Zwolle. Onder meer zal het gezamenlijk doel zijn de verwerving van archieven, het inbruikleengeven van archivalia en de bibliotheekuitwisseling.
De planken van de Stadsgehoorzaal waren voor het Ichthus-College,
dat voor de achtste maal een musical presenteerde, nu onder de titel
‘Play the game’.
Dankzij een groot aantal vrijwilligers en bereidwillige sponsors
(Pluvius zorgde voor de regen) zetten Live Life 250 motorrijders en
hun verstandelijk of geestelijk gehandicapte bijrijders koers naar de
Zwarte Dennen achter Staphorst voor een prachtige dag.
De 50-jarige Engelenbergschool hield een schoolreünie annex familiereünie, waar broers en zussen, ouders en kinderen, vrienden en
vriendinnen, meesters en juffen van vroeger en nu elkaar ontmoetten met de kreet ‘Wat ben jij veranderd!’
Cumulus was in de wolken. Het luchtruim boven het Haatland was
gesloten om de modelvliegclub alle ruimte te geven.
Een nota geeft aan dat de gemeente er met het baggerbudget niet
komt. Er moet nog voor miljoenen gebaggerd worden in of liever uit
de Haatlandhaven. Anders lopen de schepen aan de grond. Maar
waar laat je al die bagger! Op de stadsburgerweyden? (met Kamper y).
Terwijl broer Arno bij de EK in Letland zwaar geblesseerd werd en
voorlopig de Melmer weiden voor ogen heeft, toonde Willy Kanis
zich in het verre Verona fietscross-heerseres van Europa.

26-6

27-6

27-6

28-6

29-6

29-6

29-6

juli
1-7

1-7

75
jaar

De Stichting Promotie Kampen presenteerde als interim-voorzitter
Aris van Tintelen, die zich al even warm heeft kunnen lopen. Na de
als een bliksemschicht verschenen en verdwenen voorzitter Meijer
durft begrijpelijkerwijs niemand het voorzitterschap aan.
Onder de titel “‘Wat ‘ad ze an’? (Kamper bruidjes kiek’n)” zorgden de
in het Frans Walkate Archief berustende glasnegatieven van de
Kamper fotograaf Wim Hoekman gedurende de zomer voor een zeer
drukbezochte expositie van trouwfoto’s uit de jaren vijftig van de
vorige eeuw. De tentoonstelling werd geopend door een broer, dochter en kleinzoon van de fotograaf.
Bij de Avercampschool werden de afzwaaiende juf Adrienne de Mooy
(62) en meester Ruud Antonides (63) na dertig jaar door de schooljeugd hartelijk uitgezwaaid.
Op 82-jarige leeftijd overleed Jan Hendrik van Maanen. Nadat hij met
de vut was gegaan, begon hij omstreeks 1990 met het verlenen van
hand- en spandiensten aan het Frans Walkate Archief. Van 1992 tot
zijn afscheid op 25 maart 1999 was hij de bekende trouwe wachter
bij de exposities in het Frans Walkate Archief.
De Stichting Grafisch Atelier Kampen opende de garagedeuren voor
het zesde jaarlijkse Kamper Kunstkabinet, met een recordinzending
door 37 grafische kunstenaars.
Terwille van de mensenrechten in Peru stepten 17 steppers de 254
kilometer rond het IJsselmeer. In de vroege morgen om 4 uur vertrokken arriveerden zij ‘s avonds knap uitgeput in het Rozenlaantje.
Misschien ligt de link met Amnesty in het trotseren van de tegenwind.
Gelukkig kwam de koe - sinds 1969 de 22e - weer aan de Nieuwe
Toren als teken van het gastvrije Kampen. Intussen deed het college
van B. en W. inspiratie op in de Hanzestad Brugge.

Voor de iepspintkevers zal naar alle waarschijnlijkheid geen actiegroep van natuurbeschermers het opnemen. Gestaag belagen zij het
Kamper iepenbestand, zodat weer een paar honderd bomen moeten
worden geruimd om erger te voorkomen..
De sinds 1976 succesvol werkende Algemene Hulpdienst KampenIJsselmuiden is opgeheven bij gebrek aan hulpvragen. Die vragen vinden vandaag de dag hun antwoord via andere kanalen.
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In het statige pand IJsselkade 60 gaat als opvolger van notaris mr. S. De
Jong aan de slag de 47-jarige uit Putten afkomstige notaris mr. J. van
de Ruitenbeek, specialist in agrarisch recht. Een minpunt: Hij komt
- althans voorlopig - niet in Kampen wonen.
Op het Kampereiland werd in Ons Erf gevierd dat Hennie en Henk van
de Steege 12,5 jaar het beheer voerden. De Kampereilanders mogen
hun handen dicht knijpen met zo’n beheerdersechtpaar. Naast school
en kerk is Ons Erf een samenbindend element.
In Myosotis vierden Theodorus Wezenberg en Johanna WezenbergBottenberg hun 60-jarig huwelijksfeest. Burgemeester Oosterhof was
al eerder langs geweest met de gemeentelijke felicitaties.
Hoogst beschermwaardige flora en fauna in Onderdijks. Dat was de
conclusie van Andries Boerstra en Jos van den Berg in een rapport
dat zij aan de gemeente aanboden. Ruim 400 uur staken zij in hun
onderzoek van het plangebied Onderdijks, maar dan bekeken als biotoop.
De helft van het bestuur van de Stichting Sail geeft er de brui aan,
‘omdat de kritiek van de gemeente (ambtenaren) afbreuk doet aan
hun enthousiasme en gezondheid’.
De gemeente wil de ambtenaren die goed presteren, meer gaan betalen dan degenen die minder presteren.
Hollywood aan de IJssel, weliswaar geplaagd door de regen, deed ter
verhoging van de koopvreugde de Kamper binnenstad wemelen van
de filmster-lookalikes, wier handtekeningen een prijs konden opleveren.
Na 28 jaar droeg Igi Keijser (60) de Kamper Hema over aan zijn zoon
Pepijn (27), daarmee een loopbaan van 40 jaar bij de Hema afsluitend. De klanten trakteerde hij op de muziektheatervoorstelling
Dubbeldooier in een aan de Stadsgehoorzaal gelieerde tent.
Dat Kampen geen middeleeuwse stad meer is, werd op een merkwaardige manier bevestigd: voor de toeristische tocht per huifkar in
en om Kampen - toch een aardig idee - was geen enkele belangstelling.
Het is de vraag of Kampen een plek blijft waar het gezond toeven is.
Artsen- en tandartsentekort staan voor de deur. Wie heeft ooit
bedacht dat de opleidingen moesten worden beperkt vanwege een
toekomstig overschot?
De eerste Kamper Ui(t)-dag van de 34ste editie had voor ieder wat in
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petto: zon en regen, velerlei kraampjes, hapjes en drankjes, harde en
zachte muziek.
Wie klaagt dat er in Kampen zo weinig te doen is, heeft groot ongelijk. Op de Nieuwe Markt waren zelfs twee evenementen tegelijk
gepland: de theatervoorstelling Dubbeldooier in de Stadsgehoorzaaltent en een optreden van de band Why Not.
Woonzorgconcern IJsselheem, Thuiszorg Icare, Delta Wonen, Stichting
Welzijn Senioren en de Gemeente Kampen tekenden een intentieovereenkomst voor een woonzorgzone in de Hanzewijk. De partijen
zullen de krachten bundelen om te komen tot een geïntegreerd plan
voor wonen, welzijn en zorg.
De Kamper schrijver Jacob Vis presenteerde (in Dronten) zijn negende misdaadroman ‘Brains’, met als centraal thema: jeugdcriminaliteit.
‘t Wordt allemaal verleden tijd. Van de veertig klompenmakers van weleer is er nog eentje overgebleven: de 76-jarige Jan van der Weerd aan de
Noordweg. Helaas gaan de jaren tellen. Hamer en beitel aan de spijker
en geen demonstraties meer, ook niet op de Kamper Ui(t)-dagen.
In de wekelijkse zomeravondconcerten van de Beiaardkring Kampen,
een nog jeugdig initiatief van stadsbeiaardier Frans Haagen, strooit
het carillon van de Nieuwe Toren zijn klanken over de stad, voor
velen aanleiding de rust van een Kamper binnenstadstuin op te zoeken.
In alle vroegte passeerde voor het eerst een coaster van formaat,
zojuist bij Peters van de werf gelopen, de Eilandbrug-in-aanbouw.
Nog even en dan zal het zijn of de Eilandbrug er al jaren ligt.
Jammer dat de IJVV-ers zo weinig kledingstukken dragen, want dan
zouden nog meer sponsors daarop een plaatsje kunnen krijgen. Nu
komt Kalter BV op de voorkant van het shirt, Ten Brinke op de achterkant. Op het broekje komt alleen Wesco BV, want je moet niet overdrijven.
De vernieuwing van het naoorlogse deel van de Oranjewijk is door de
bouwaanvraag van Delta Wonen dichterbij gekomen. In totaal zullen
147 woningen in fasen plaats maken voor 110 nieuwe. In eerste
instantie zullen aan de Beatrixstraat/Margrietstraat zes woningen en
dertig seniorenappartementen in twee lagen worden gebouwd.
De tweede Kamper Ui(t)-dag stond volgens traditie in het teken van
de countrymuziek.
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Het nieuwe stadhuis aan de Kennedylaan werd opgeleverd.
Wethouder Wieten merkte de bouw van het stadhuis aan als een
historisch feit, een kolossale prestatie binnen de perken van het budget.
Wanneer de raad het college van B. en W. volgt, zal het Stedelijk
Museum uit het Gothische Huis schuin oversteken naar het Oude
Raadhuis. Dat wordt een miljoenenoperatie.
Oud-Kampenaren kun je natuurlijk overal aantreffen, maar Jan de
Vries (66) is wel een bijzondere in de rij. Sinds kort aan de Queen
Margareth University in het Schotse Edinburgh professor in de complementary medicine ofwel homeopathie en dergelijke.
De politie beloont moedige mensen, met een klokje. Zo ontvingen
Inge Vos (18) en Thijs Weiland (19) een eerste exemplaar, omdat zij in
een snelle doordachte spurt van de Oudestraat naar het park een
tweetal tasjesrovers achterhaalden, waarvan er één daarna door de
politie kon worden ingerekend.
Tjerk van der Beek (82) en Johanne van der Beek-van Zuiden (84) vierden hun diamanten huwelijk. Wethouder Van der Maat kwam langs
met bloemen en fruit namens de gemeente.
Bijna 90 jaar geleden werd in ’s-Heerenbroek aan de Bisschopswetering de Coöperatieve Stoom-zuivelfabriek gebouwd, ontworpen
door de Kamper architect Broekema. Jaren na de sluiting in 1997
beseften de ’s-Heerenbroekers door de succesvolle opvoering van
Hugo Claus’ Suiker, dat zij ongemerkt in de voormalige ‘stinkfabriek’ een cultureel industrieel erfgoed in hun midden hadden en willen
houden.
De derde Kamper Ui(t)-dag stond volop in het teken van de muziek.
Het Kerkorgelpad leidde kriskras door Kampen naar diverse kerken
met bekende en zelfs roemrijke orgels, die tot op de orgelbank konden worden benaderd. In de Bovenkerk sloot Klaas Jan Mulder de dag
af met een concert. De Reizende Beiaard, thuis op het landgoed De
Paltz in Soest, met zijn 59 klokken de grootste en zwaarste reizende
beiaard, werd op de Nieuwe Markt bespeeld door stadsbeiaardier
Frans Haagen. Het publiek vond ook overal elders vermaak bij tal van
theater- en muziekacts.
Op 82-jarige leeftijd overleed Gerrit Spanhaak. Vanaf 1936 was hij
redacteur bij het Kamper Nieuwsblad. In de Tweede Wereldoorlog
werd hij een van de hoofdpersonen van het illegaal in Kampen en

27-7

28-7
29-7

29-7

30-7

31-7

75
jaar

omgeving verschijnende Strijdend Nederland, dat na de oorlog bleef
voortbestaan tot 1949. Spanhaak ging over naar het Apeldoornse
Wegenerconcern, waar hij carrière maakte van hoofdredacteur tot
president-directeur. Aansluitend was hij van 1980 tot 1991 presidentcommissaris.
Voor de zevende keer hield de Kamper schildersvereniging De Varfdeuze een serie zomerse weekendexposities, waarbij de leden
getweeën hun werk konden tonen. Jan Brokkelkamp, met zijn
geometrische abstracties in olieverf en acryl, en Johann van den
Noort, met zijn uitbundige kwaststrepen en zijn lievelingsthema de
zee, lieten een overzicht van hun werk zien, feestelijk onderstreept
door een ‘artparty’, omdat zij samen 77 jaar lid waren van De
Varfdeuze.
In het Braziliaanse Paulina werd Willy Kanis wereldkampioen fietscrossen.
Op 79-jarige leeftijd overleed de SGP-voorman Hendrik Kragt. Hij had
een grote inbreng in Kerk, staat en maatschappij, waarbij hij het
Bonders-deel van de Hervormde Kerk vertegenwoordigde. Actief in
de SGP, eerst in Kampen en na 1965 in IJsselmuiden, was hij tientallen jaren lid en fractievoorzitter van die partij in de gemeenteraad
van IJsselmuiden.
Verrast poseerde tekenleraar Nico Steen met Josien Oudemans van de
Nederlandse Boekenbon BV achter een groot formaat boekenbon van
7,50 euro. Evenals de overige 35 bewoners van Ida Gerhardtstraat ontving hij een gratis boekenbon van die waarde, als onderdeel van een
introductie-actie van deze nieuwe boekenbon, waarop de beeltenis
prijkt van de befaamde dichteres en lerares aan het Kamper gemeentelijk lyceum Ida Gerhardt (1905-1997).
Met het plaatsen van het sluitstuk in de Eilandbrug ligt de N50 praktisch klaar voor de race/reis naar het noorden. In tegenwoordigheid
van Rijkswaterstaat en de bouwers Hollandia en Hegeman hees wethouder Piederiet feestelijk de vlag in top.
Evenals andere restaurants in de Hanzesteden langs de IJssel putte
Ron Wesseler van d’Olde Vismark uit het in 2001 verschenen
Hanzekookboek. In gezamenlijk Hanzeoverleg werden de recepten
ietwat aan de hedendaagse smaak aangepast. Nu staat op het
Hanzemenu: gebusselde paling, gestoofd op aardappelen met kruiden, room en citroenjenever. Daarnaast een meer eenvoudige doch
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smakelijke Hanzepot. Die aardappelen zijn in elk geval niet conform
het Hanzerecept, want die kende men in die tijd nog niet.
augustus
1-8
Hoogtepunt van de laatste Kamper Ui(t)-dag was de zomeravond-koetsentocht. Aangevoerd door Ton Kruithof trok een dertigtal aanspanningen vanaf het KHC-terrein via IJsselmuiden naar Grafhorst en
terug, daarbij gadegeslagen door vele toeschouwers. De eerste prijs
voor het mooiste geheel ging naar G. Verhoeven uit Diever.
2-8
Een 89 centimeter lange karper van 35 pond in de kolk De Papekop
liet zich verschalken door de 24-jarige Michel Snoeijer uit IJsselmuiden. Nadat de karper met zijn visser op de foto was gegaan,
mocht hij terug in het water.
3-8
Op 74- jarige leeftijd overleed in Elburg Arent baron van Boecop. Het
zal niet vaak voorkomen dat een familienaam de eeuwen trotseert.
Arent van Boecop, verre nazaat van de befaamde Kamper Arent toe
Boecop uit de 16de eeuw, heeft in de jaren dertig een deel van zijn
jeugd doorgebracht in Kampen, waar zijn vader ging wonen na zijn
terugkeer uit Indië.
5-8
Het terrein van de voormalige houthandel Cramer is een toonbeeld
van de verloedering van normen en waarden. Na de bandenaffaire
doet de aankondiging van al het fraais dat een projectontwikkelaar
daar wil gaan bouwen, voor het Kamper stadsgezicht het ergste vrezen.
5-8
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hengelaarsvereniging Ons
Vermaak verdient een eervolle vermelding voor het initiatief voor
een jeugdcursus hengelen: drie middagen uitleg over techniek en
vissoorten, afgesloten door een vismiddag, een diploma en een jaar
gratis lid van de vereniging.
6-8
De afdeling Groen van de gemeente Kampen verdient een pluim voor
het goede dat zij voorheeft met de natuur. Binnenkort begint het
uitstrooien van de streekeigen zaden van wilde margriet, peen, koekoeksbloem en wat niet al, teneinde zogeheten kruidenbermen te
doen ontstaan. Dan wordt het misschien toch nog iets met de voormalige Europa-allee tussen benzinestation en stadhuis.
7-8
De naam van verzetsstrijder Wolter van de Kamp was op veler lippen
in samenhang met het overlijden van zijn strijdmakker Gerrit
Spanhaak. Zijn zoons bezochten Kampen en haalden herinneringen
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op. De 78-jarige Gerrit van Dijk, zoon van oud-wethouder Dirk van
Dijk (die van de Dirk van Dijkschool), gaf de gebroeders Koen en Jacob
van der Kamp op hun reis over zee een groepsfoto mee, waarop hun
vader staat als lid van de noodgemeenteraad direct na de oorlog.
In ’s-Heerenbroek, IJsselmuiden en Kampen werd de vakantiebijbelweek afgesloten. De belangstelling van vele honderden jongeren in
alle leeftijden was de beloning voor de inzet en creativiteit van een
groot aantal vrijwilligers.
De zomerwarmte zorgt voor een uitbarsting van botulisme bij de
eendenpopulatie in het stadspark. Als gevolg van de lage waterstand
in de stadsgracht is het moeilijk de vogels te hulp te schieten.
In een serie van vijf uitzendingen vertelt Hanze-kenner Frits David
Zeiler voor Omroep IJsselmond achtereenvolgens over vijf produkten, bouwstenen voor de middeleeuwse rijkdom van Kampen: steen,
vis, zout/honing, wol/textiel en exotische produkten.
Onder leiding van directeur Piet Pauw ontstaat dankzij de inzet van
de coöperatieve afzetvereniging Unistar in de nieuwe loodsen, die
Benny Wezenberg uit de as deed herrijzen, een compleet nieuwe
appels- en perensorteerlijn in de geest van het oude IJsselmuider veilingwezen.
Voor een belangrijk deel onttrekt zich het werk aan de waterkering
aan de waarneming, doordat de waterkering in en tussen de huizen
tot stand gebracht wordt. De bewoners weten er echter alles van en
zijn opgelucht, als de ellende achter de rug is. Na twee jaar en vier
maanden kon bloemist Vrooland op zijn oude stek terugkeren.
Een tweemotorige Piper Seminole van de Martinair-vliegschool in
Lelystad stortte op raadselachtige wijze in het Vossemeer, waarbij de
drie inzittenden omkwamen.
Onder het motto ‘Gewoon doorgaan met ademhalen’ was Evert
Glastra (63) 40 jaar eerst bij Zijlema en na de overname bij Wibra in
de textiel werkzaam , waarvan 37 jaar als filiaalmanager. Van ophouden met ademhalen wil hij nog niet weten.
In dienst van de gemeente IJsselmuiden, nu Kampen, maakte
Herbert van Heerde de 40 jaar vol, al is dat voor hem geen reden om
te stoppen. Gezegend met een sterk geheugen en met journalistieke
gaven, erfenis van zijn befaamde vader Hendrik van Heerde van het
Kamper Nieuwsblad, bewees en bewijst hij de gemeenschap en met
name ‘zijn’ Go Ahead grote diensten.
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Haast onopgemerkt door de buitenwacht voltrok zich binnen het
Woonzorgconcern IJsselheem de volledige fusie van De Amandelboom, De Vijverhof en De Verenigde Gasthuizen (Myosotis en
Margaretha).
Europese burgers in de maak. Zes leerlingen van het Almere College
gaan in het Hongaarse Sárospatak, waar ook een grote middelbare
school staat, samen met 24 leerlingen uit andere landen de toestand
van de rivier de Tisza inventariseren ten behoeve van de Europese
Commissie. De Tisza werd twee jaar geleden door een overstroming
vanuit Roemenië totaal vergiftigd.
De Stichting Promotie Kampen organiseerde voor de vierde keer het
Kamper Stripspektakel. Onder meer signeerde Jan Kruis van Jan, Jans
en de kinderen zijn werk.
Op het Kampereiland werd in de middag bij een wolkenloze hemel
en een verkoelend briesje het oogstfeest gevierd door de stichting
‘Ons Erfgoed’ en zeer veel belangstellenden.
In de avond kon men vanaf het Van Heutszplein een prachtig kleurenspektakel aanschouwen, dat aan de overzijde van de IJssel werd
ontstoken.
Het Frans Walkate Archief kocht acht geometrisch abstracte werken
uit de periode 1960-1995 aan van Jan Brokkelkamp, die gerekend
mag worden tot de toonaangevende naoorlogse Kamper kunstenaars.
Radiobuizen en vooral de beeldbuis hebben in de loop van de 20ste
eeuw het buitenshuis gezelligheid zoeken danig op z’n retour gezet.
Aan het verdwijnen van het ene café na het andere was dat te merken. Nu van het markante café Sall op de hoek van de Dorpsweg in
IJsselmuiden de deur gesloten is, zal het op die plek niet meer zijn
als vanouds.
In de ‘kleine kernen’ weten ze heel goed wat feestvieren is.
Voortbordurend op de feestelijkheden van de vroegere Koninginnedag op 31 augustus verkeert ‘s-Heerenbroek telkenjare gespreid over
drie dagen in feestelijke sferen. Dit keer bekampten acht buurtschappen elkaar met de wapenen van kracht, kennis en creativiteit.
Het seizoen is voor de ooievaars in de IJsseldelta praktisch voorbij.
Bezig zich te verzamelen voor de trek naar het zuiden verraste een
groep van een paar honderd de nu nog schaarse bewoners van het
Onderdijkse.
Wie verbouwt, die vindt wat. In het pand aan de Oudestraat, waar
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Thomas Klaphake van ‘De Olifant’ een koffie- en theeproeverij wil
openen, werd bij de werkzaamheden onder meer een 18de-eeuwse
put blootgelegd. Werk aan de winkel dus voor stadsarcheoloog Jager.
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de vriendschapsband
tussen Kampen en het Hongaarse Pápa bracht de gemeenteraad van
Pápa een bezoek van enkele dagen aan Kampen. Beiderzijds werd
gepleit voor verdieping en verbreding van de relatie. Ter ere van de
gasten werd in de Bovenkerk een voor ieder toegankelijk concert
gegeven door het Stedelijk Orkest en Kavoca.
In samenhang met de tentoonstelling van trouwfoto’s uit het vroegere fotoatelier Hoekman aan de Broederweg werd in het Frans
Walkate Archief een bruidsjaponnenshow verzorgd door het Kamper
Bruidshuis Dokter-de Graaf.
Wendy van Doorn (24) beleefde haar vuurdoop als jongerenwerker
bij jongerencentrum ‘t Ukien, waar ze zelf indertijd over de vloer
kwam.
Poserend voor de niet bepaald vrolijk kijkende Calvijn wisselden
kerkgeschiedenisdocent Jaap van Gelderen en Gaylen J. Byker, rector
van het Calvin College uit Grand Rapids (Michigan) de laatste kerkhistorische nieuwtjes over de Afscheiding uit. Wetenschappelijk uitgedrukt: Zij gingen met elkaar in dialoog.
Het is een beetje dringen op de markt van de huis-aan-huisbladen.
Uitgever Wegener besloot te stoppen met De Nieuwe Steur in
Kampen en daarom rolde het laatste nummer van de persen. Het
‘Steur-echtpaar’ Johan (70) en Alie (68) Bouwmeester, gedurende 25
jaar nauw betrokken bij het wel en wee van het huis-aan-huisblad,
zagen het met gemengde gevoelens gebeuren.
Aan de vrijgemaakte ThU-Broederweg stortten de vijf net aangekomen aspirant-theologen zich bloedserieus in de ontgroeningstijd.
Onder de te volvoeren opdrachten leek toch een vrijzinnige tendens
ingeslopen. Het in de zomer met regenjas en paraplu waarschuwen
voor een nieuwe zondvloed zou immers nog niet zo lang geleden
ongetwijfeld zijn aangemerkt als behorend tot de categorie spotten
met de bijbel.
Juist op het moment, dat de gemeente het Kampereiland op afstand
gaat beheren, spoort de stichting Wakker Dier de gemeente aan de
boeren op te dragen hun koeien te weiden. Wakker Dier schijnt van de
koeien vernomen te hebben dat zij de weide verkiezen boven de stal.
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Voor de gemeenteambtenaren was het moment om afscheid te
nemen van hun oude werkplek in de binnenstad gekomen. Gelukkig
was men zo druk met verhuizen dat er voor weemoed geen tijd was.
Dat komt later wel.
Reinhard van Dijk en Jan Okke Koers uit IJsselmuiden gaan op weg
naar het verre zuiden van Rusland. Bijna twee jaar na het beklimmen van Aconcagua in Argentinië zoeken zij het hogerop. Dit keer
gaat het erom de 5642 meter hoge Elbroes, de hoogste berg van
Europa, te bedwingen.
De Stadsherberg heeft haar deuren gesloten. Na de oorlog gebouwd
met Amerikaanse Marshall-dollars op een plek waar bij de stadsbrug
sinds lang de gastvrijheid werd betracht, kon de Stadsherberg in mei
1953 de deuren openen. De Stadsherberg zal Abraham dus niet zien.
De Oranjefeesten in Wilsum, een traditie aansluitend aan de vroegere Koninginnnedag, waren weer een succes. Van donderdagmiddag
tot zaterdagavond was er veel te beleven, vooral voor de jeugd. De
lampionoptocht met zijn veertien praalwagens mocht er zijn.
De onthulling van het nieuwe logo en de nieuwe naam ‘De Kamper
Tuin’ onderstreepte stichtingsvoorzitter Frits Veeneman het 50-jarig
bestaan van het volkstuincomplex in Cellesbroek. Eens ver van de
stad gelegen werd het complex meer en meer door de stad omarmd.
Daardoor veranderde de functie van het complex en werd Onze Tuin
als het ware de binnentuin van de buitenwijken. Dat vereist grotere
openheid voor het publiek, maar tevens een grootscheepse renovatie
om aan de nieuwe situatie te voldoen.

september
2-9
De Kamperse Iris Boter (30) is zich na een aanloopperiode helemaal
op schrijven en illustreren gaan toeleggen. Haar eersteling Sofie
komt te laat ligt in de winkel en er staat meer op stapel.
3-9
Het nieuwe stadhuis was het toneel van een bijzondere gebeurtenis.
Mevrouw Hanriet Dekker uit IJsselmuiden kwam bij de afdeling
Bevolking de enigszins uitgestelde aangifte doen van de geboorte
van haar dochtertje Driesje Iris. Burgemeester Oosterhof ving haar
op met een fraai boeket bloemen, want zij was de eerste die op de
nieuwe werkplek aangifte kwam doen.
3-9
De 96-jarige Kamper damclub Strijt Sonder Spijt, oudste damclub van
Overijssel, huldigde in het bijzonder een drietal diehards op dam-
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gebied. Aart Spijkerboer (68), Reint Lok (80) en de veel jongere Piet
Toeter dammen al respectievelijk 40, 40 en 25 jaar, de beide eersten
inclusief veeljarige dienstverlening als bestuurslid.
Een ontmoeting op Windesheim tussen Henk van der Sar, directeur
van de ThUK (Koornmarkt), en Marten Jan Kuipers, directeur van de
Leidse Onderwijs-Instellingen, leidde tot de ontplooiing van een
nieuwe mogelijkheid: thuis theoloog worden.
De Overstichtsprijs 2002 ging naar het Comité Muurreclames
Kampen. Motivering: Het werk van het comité heeft het stadsbeeld
verrijkt en gecompleteerd. Het initiatief vindt navolging in andere
plaatsen. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje van kunstenares
Anneke Vigelius plus een bedrag van 2275 euro.
Jongerenwerker Willem Stoel (46) nam na 8 jaar officieel afscheid
van jongerencentrum ’t Ukien, waarvan hij voor zeer velen ‘het
gezicht’ was. Inmiddels werkt hij als groepsleider bij De Reeve.
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Ans Woudenberg leidde in
Hattem de 300ste en in Kampen de 1000ste huwelijkssluiting. Bij al
die ja-woorden nooit eens iemand die nee zei!
Vrijwillig molenaar Johan Lieftink (74), oud-hoofdopzichter bij
Gemeentewerken en de drijvende kracht achter d’Olde Zwarver en
alles wat wieken heeft in Overijssel en elders, ontving als koninklijke
waardering het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau uit
handen van burgemeester Oosterhof.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de School met de Bijbel
‘Het Visnet’ was het in Grafhorst een complete invasie van reünisten,
die zich de gelegenheid voor een nostalgische terugblik niet wilden
laten ontgaan.
Daar de kerk de taak heeft op andere dan aardse schatten te passen,
kunnen die soms aan de aandacht ontsnappen. Zoals in IJsselmuiden, waar de kerkvoogden verrast werden door het terugbezorgen van een ontvreemde doopschaalhouder uit 1640 en een ouderwetse koperen domineesstoof.
Ter artistieke opluistering van de verhuizing van ’t Speelwerk van
Burgwal 86 naar de voormalige Vloeddijkkazerne werden in het
kader van het project ‘Beelden in de Burgel’ diverse kunstwerken te
water gelaten.
Toerisme-wethouder Breman verrichtte de officiële openstelling van
het fietspad, dat beginnend bij de Seveningseweg langs de oever van
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het Ganzendiep over het Kampereiland voert.
In het nieuwe stadhuis werd een ‘historische vergadering’ gehouden.
Raadscommissies uit Zwolle en Kampen zetten zich rond de tafel om
de toekomst van het toerisme in de ‘netwerkstad Zwolle-Kampen’ te
bespreken.
In een stampvolle Bovenkerk bracht de Amerikaanse tv-dominee
Robert Schuller eenvoudig, begrijpelijk en boeiend de boodschap van
het evangelie.
De Vrijwilligerscentrale hield Open Dag. Met de trefwoorden ‘adviseren, ondersteunen en scholen’ wil de centrale een nieuwe koers
inslaan, want in de loop van twintig jaar is er wel een en ander veranderd. De vrijwilligers zijn kritischer en zelfbewuster geworden,
hebben meer voorkeuren en verlangens, willen zich liever niet al te
veel vastleggen.
Cultuur-wethouder De Boer verrichtte de feestelijke opening van het
Centrum voor Kunsteducatie Quintus, een symbiose van Muziekschool en Speelwerk. Voor elf miljoen gulden werd de voormalige
Vloeddijkkazerne door Mateboer BV en andere aannemers omgetoverd tot een waardig en bruikbaar onderkomen voor de kunstzinnige
opvoeding en ontwikkeling van jong en oud.
Het Frans Walkate Archief ontving in het kader van de Open
Monumentendag haar tweeduizendste bezoeker voor de tentoonstelling ‘Wat ‘ad ze an’. De verraste Mevrouw Annie ten Hove ging met
een prachtige prent van het Kamper stadsfront huiswaarts.
Het was de bedoeling van het college van B. en W. de volkstuinen van
de IJsselmuider vereniging Tuinlust op te offeren aan de uitbreiding
van de glastuinbouw in de Koekoek. Gelukkig is het college op zijn
schreden teruggekeerd.
De ‘schandvlek van Kampen’ ofwel de opslag van duizenden banden
op het terrein van de voormalige houthandel Cramer ging in vlammen op. Brandweer en pers rukten massaal uit naar de plek des
onheils, waarboven zich dreigend een zwarte rookkolom verhief.
De Stichting Sail Kampen gaat in zee met Henk Meijer als voorzitter
en Bert Hofman als secretaris. Beiden hebben ervaring opgedaan als
voorzitter van de Stichting Promotie Kampen.
Terwijl zij gewoonlijk handen te kort kwamen om de boel netjes te
houden op het IJsselmuider gemeentehuis, kwamen Femmie van
Dijk (33 jaar in dienst) en Dinie Witteveen (39 jaar in dienst) nu han-
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den te kort om bij hun afscheid de dank en waardering van de ambtenaren in ontvangst te nemen.
De 16-jarige Emma werd gehuldigd. De koe produceerde een record
van 10.000 kilogram vetten en eiwitten en kreeg daarom een lauwerkrans om de stevige nek. Vanwege de onmisbare bijdrage aan de
recordproductie werd de familie Knol van de Stikkenpolderweg op
Ons Erf van alle kanten gelukgewenst.
In het nieuwe cultuurcentrum Quintus werd een spectaculaire dansen muziekvoorstelling gegeven door Quintus Five, een combinatie
van muziek, dans en kleur, ontwikkeld door Jolanda van der VeldeSmit.
Boekhandel De Pelgrim in IJsselmuiden zette het christelijke kinderboek in de schijnwerper in aansluiting op de Christelijke Kinderboekenmaand, die dit jaar voer onder de vlag ‘Kom aan boord’.
De IJsselacademie organiseerde een fietstocht tussen de Oude Stadsbrug en het Zalker veer vice versa onder de titel ‘Klaor Water’. De
deelnemers werden verrast met een mix van karakteristieke plekjes,
kunst, muziek, gedichten en eenakters in de streektaal.
Arnold Visser van postorderbedrijf Kerkvolk opende een winkelfiliaal op Oudestraat 34. Zijn motto: ik wil álles leveren op het gebied
van kerkmuziek, want dat is onze grote kracht.
Het met groot materieel plaatsen van reusachtige palmen in de hal
van het nieuwe stadhuis symboliseerde de tropenweken, die voorafgingen aan de verhuizing van het gemeentebestuur en zijn ambtenaren van het knusse maar bekrompen stadhuis en andere locaties
in de binnenstad naar een ruimte, waar alles mogelijk lijkt. Alles tot
in de puntjes installeren was de klus die Johan Maas, coördinator
nieuwbouw, en Jos van Luit, hoofd van de afdeling facilitair en informatisering, op tijd wisten te klaren.
De strijd tegen de vervuiling maakt vindingrijk. Binnenstadsbewoners tussen IJsselkade en Burgel krijgen een snelbinder om hun
oud-papierkratje.
Halt, politie! Ga direct naar Halt, ga niet langs af! Grote mensen en
politie ergeren zich aan het fietsgedrag van scholieren, die via de
IJsselbrug massaal en ongeremd op huis aan gaan.
Tussen psalmgezang en rocksongs. Kampen stond weer traditiegetrouw in het teken van de Schooldag van de Theologische Universiteit aan de Broederweg, met als thema ‘De kerk wereldwijd’.
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Duizenden vrijgemaakten deden even of Kampen van hen was en
genoten van degelijke toespraken in kerkgebouwen, gospelmuziek in
een tent, boeken- en haringstalletjes op de Broederbrug.
Wie wat te mopperen heeft over de verzorging van onze senioren,
zou er goed aan doen eens in Hongarije rond te kijken. Directie en
medewerkers van een verzorgings- en verpleeghuis uit de partnerstad Pápa kwamen een aantal dagen de Kamper situatie bestuderen.
Zij werden bemoedigd door de morele, materiële en financiële
ondersteuning door IJsselheem en de Stichting Vermogensbeheer
Verenigde Gasthuizen.
Bij de toekenning in Overijssel van de Vrijwilligersprijzen, die de vrijwilligers moeten bemoedigen en de vrijwilligersorganisaties stimuleren, viel ook Kampen in de prijzen. De eerste prijs in de categorie
vrijwilligersorganisatie ging - vergezeld van een bedrag van € 1150,naar Ventura, dat onder de bezielende leiding van Jan Lieftink al
jaren jeugdtheatervoorstellingen verzorgt.
José en Stef Klappe vierden met hun restaurant De Bottermarck het
20-jarig bestaan. Hoewel zij geen overdreven Michelinsterren-ambities hebben, mogen ze toch graag af en toe een primeur introduceren, waar kookautoriteiten als Wina Born op afkomen.
Het Kamper Trompetterkorps KTK testte met succes zijn nieuwe Phil
Collinsshow door de eerste prijs te behalen in de kampioensklasse
showbandstyle tijdens het Nationaal Kampioenschap voor Show- en
Marchingbands in Helmond. Choreograaf Eric van Loo kreeg een extra
pluim door de toekenning van de prijs voor de beste choreografie.
In eigen stad zorgde De Volharding ervoor dat er volop te genieten
was van muziek- en majoretteoptredens tijdens het 15de indoorconcours in De Reeve.
Op 54-jarige leeftijd overleed Theodorus Peppink, predikant van de
Christelijke Gereformeerde Kerk van Kampen. Hij was een veelzijdig
mens met opmerkelijke gaven van hoofd en hart, zich uitend in een
dichter-schrijverschap. Geboren in 1947 in Amsterdam was Peppink
na zijn studie in Apeldoorn eigenlijk getogen in Kampen. Sinds 1978
was hij docent aan de Chr. Hogeschool voor de Kunsten Constantijn
Huygens en later aan de faculteit journalistiek en communicatie van
Windesheim.
In 1997 promoveerde hij op een proefschrift over de verhouding tussen geloof en kunst.

29-9

30-9

Een muzikale bootreis van Kampen naar Zwolle was het herhaald initiatief van de schouwburgen van Zwolle en Kampen om de aandacht
op de programma’s van beide podia te vestigen. Bovendeks de luchtige klanken van de accordeon, benedendeks serieuze kamermuziek,
kwetsbaar onderdeel van de klassieke muziek.
Ongeveer 30.000 scouts uit 160 landen zullen zich na de Kerstdagen
op de Wereldjamboree verzamelen op een plek zo’n 180 kilometer
ten noorden van de Thaise hoofdstad Bangkok. Onder hen zullen
zich 600 Nederlanders bevinden en onder die Nederlanders zes
Kampenaren en één IJsselmuidenaar.

oktober
1-10 Met een ere-oorkonde huldigde de landelijke Dierenbescherming
twee Kampenaren voor hun inzet. Ada Leidekker hanteerde vanaf
haar veertiende in grote trouw 40 jaar lang de collectebus. De 80-jarige Jan Ultee (indertijd van de Kamper Boekhandel) deed ruim 20 keer
mee aan de jaarlijkse collecterondgang.
2-10 De meiden van ’s-Heerenbroek en de jongens van de IJsselmuider
Zandbergschool haalden de buit van de eerste plaats binnen op het
Groot-IJsselmuider schoolvoetbal-toernooi.
3-10 In het kader van de Kinderboekenweek bezochten ruim 600 basisschoolleerlingen in de Stadsgehoorzaal de voorstelling van ‘Het
Vrouwtje van Stavoren’.
3-10 Bij zijn afscheid als voorzitter van Arcon Belangenbehartigers ontving de 58-jarige J. Zwanepol uit handen van burgemeester Oosterhof
de versierselen van het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau.
4-10 Het Huis der Kunsten aan de Voorstraat 20 hield open huis om de
aandacht te vestigen op de kunstzinnige activiteiten die in het pand
plaats hebben.
4-10 In Huize Myosotis vierde schippersvrouw Aukje Bos-Grevelink haar
honderdste verjaardag. De felicitaties van burgemeester Oosterhof
gaven daar een extra accent aan.
4-10 Leerlingen van de Trimaran vormden een erehaag toen lerares Frieda
van Essen in een oldtimer kwam voorgereden om haar 25-jarig
onderwijsjubileum te vieren.
5-10 Met een speciale vijf uur durende vertoning van Bertolucci’s klassieker Novecento vierde het Filmhuis Kampen zijn 25 jarig bestaan. Het
Filmhuis kwam voort uit eerdere activiteiten van het Kamper
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Nutsdepartement en het Carillon in de jaren zestig van de 20ste
eeuw.
6-10 In het AMC in Amsterdam overleed op 76-jarige leeftijd Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden. Opgemerkt en
onopgemerkt bezochten Koningin Beatrix en Prins Claus in de loop
der jaren ook Kampen. In 1971 brachten toen nog Prinses Beatrix en
Prins Claus een werkbezoek aan Kampen, waarbij ondermeer in de
entourage van de oude Schepenzaal het noenmaal werd genoten. In
december 1973 bezochten Prinses Beatrix en Prins Claus onverwacht
de kerstviering in de Amandelboom. In september 1976 verrichtte
prins Claus de officiële opening van de gerestaureerde Buitenkerk.
Hoogtepunt was in 1988 het bezoek van de koninklijke familie aan
Kampen ter gelegenheid van Koninginnedag. In 1990 opende Prins
Claus het clubhuis van de Scoutingclub De Hanzeluiden met het
aansteken van een kampvuurtje.
7-10 Als teken van rouw om het overlijden van Prins Claus hingen een
aantal dagen de vlaggen halfstok. De gemeente legde in de hal van
het nieuwe stadhuis een condoleanceregister, waarin ruim 2000 burgers hun handtekening plaatsten. De molens van Zalk en Kampen
stonden met hun wieken in rouwstand.
8-10 De overtreffende trap van pompoenkweken bereikte Bertha van
Ittersum van de Grafhorsterweg in Wilsum met een superpompoen
van 60 kilo.
9-10 Douwe Krol (86) en Johanna Alberta Krol-de Boer (81) vierden hun 60jarig huwelijk. Burgemeester Oosterhof verhoogde de feestvreugde
met fruit, bloemen en bezoek.
9-10 Leerlingen van de hervormde basisschool Ichthus in IJsselmuiden
oefenden het zakkenvullen in de praktijk. In een mum van tijd hadden ze vijfentwintig zakken vol vuil.
10-10 ‘Om tureluurs van te worden’, verzuchten de stadsuitbreiders. Het
Wageningse onderzoeksbureau Alterra onderzocht de ecologische
betekenis van de nieuw te bouwen wijk Onderdijks. Genoteerd werden: 34 zeldzame plantensoorten, 18 vissoorten, 51 soorten broedvogels, 17 soorten zoogdieren, 7 soorten libellen en vlinders. Het is duidelijk: voor de mens is daar geen plaats.
10-10 Vanwege zijn 25-jarig schoolmeesterschap werd meester Peter
Gazenbeek van de Dillenburgschool in de wijk Cellesbroek MiddenWetering op een heel bijzondere manier letterlijk in de boot genomen.
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11-10 De volksdansvereniging ‘De Wilsumer Klompendansers’ vierden het
jubileum van een kwart eeuw met een receptie en een gezellige
avond in de Meulenbelt. De vereniging ontstond indertijd uit de feestelijkheden rond het 60-jarig jubileum van Euphonia.
11-10 Mevrouw Mabel Schalij, directeur van het instituut Kunst en Cultuur
Overijssel in Zwolle, opende in het Frans Walkate Archief de tentoonstelling ‘Dubbelbeeld’, een expositie door het kunstenaarsechtpaar Irma Horstman en Henk Tichelaar van haar sculpturen en zijn
grafische impressies.
11-10 In het kader van de Kinderboekenweek gingen de leerlingen van een
IJsselmuider basisschool onder de kreet ‘Ay-Ay, kapitein’ als piraten
vermomd scheep voor een rooftocht op de IJssel.
12-10 Ter nagedachtenis van Prins Claus werd op de zaterdagnamiddag
onder auspiciën van de Oranjeverenigingen in de Burgwalkerk een
herdenkingsconcert gegeven.
12-10 Basisschool De Mirt, naast en verbonden aan de vrijgemaakt-gereformeerde Eudokiakerk, vierde het 30-jarig bestaan. Onderdeel van de
feestelijkheden was het in gebruik nemen van een eigen website
www.demirt.nl.
15-10 Moderniseren zonder website kun je niet maken. Dus staat voortaan
het woningaanbod van ‘Delta Wonen’ (voorheen de woningcorporaties Eenvoud en Kampen) op internet.
16-10 Garriet Jan en Annechien, de Kamper geesteskinderen van Havanha
oftewel Hendrik van Heerde (1905-1968) van het Kamper Nieuwsblad,
beginnen aan een tweede leven. In het Stedelijk Museum overhandigde kleinzoon journalist Herald van Heerde aan burgemeester
Oosterhof de eerste bundel van hun avonturen, een door uitgeverij
Kok Kampen verzorgde heruitgave.
17-10 De verdedigingshondenvereniging De IJsselmond vierde haar 25jarig bestaan. De honden maakten er een gevarieerde dag van door
op tal van onderdelen elkaars kracht en bekwaamheid te meten.
17-10 Kamper uien waren er al zat, maar nu zijn er ook Kamper tulpen
onder de naam ‘Beauty of Kampen’. In samenwerking met het
bestuur van de Creiler Flora bood bollenteler Frans Ebbers wethouder Breman een kistje aan. Dat kwam goed van pas, nu de Europaallee er zo kaal bij kwam te liggen.
18-10 De zangers en speellieden van Oratoriumvereniging Immanuel en
het Symfonieorkest van Nijmegen bereisden Oostenrijk, uitvoerin-
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gen gevend in de ene Stiftskirche na de andere.
19-10 De Show- en Drumfanfare Oranje organiseerde voor de vierde achtereenvolgende maal een mini- en majorettefestijn in de Oosterholthoeve. De minirettes van Oranje, die de Berend van Dijk-wisselbokaal vorig jaar hadden gewonnen, zagen nu met een miniem verschil de bokaal overgaan in de handen van de minirettes van St.
Caecilia uit Voorhout. Overigens, de naamgever van de bokaal, de 69jarige Berend van Dijk, erelid van Oranje, zag zich door gezinsomstandigheden - ‘met pijn in het hart’ - genoodzaakt zijn bestuurlijke
activiteiten op te geven.
21-10 In een pessimistische bui gaf de Stichting Politiek Café er de brui
aan. ‘Aan de Kamper politiek is geen eer te behalen’, stelde het
bestuur.
22-10 De ondernemersvereniging IJsselmuiden bestond 50 jaar. In 1952
werd de Winkeliersvereniging IJsselmuiden opgericht om via voordeelacties en feestelijkheden de consument het kopen in IJsselmuiden aantrekkelijker te maken. De vereniging groeide uit tot een
organisatie van beleidsmatige belangenbehartiging.
23-10 Dat de organist één van de trouwste kerkgangers is, bevestigde metterdaad mevrouw T. Huizenga-Sollie. Sinds 1967 is zij de muzikale
begeleidster op orgel en piano van de vrijgemaakt-gereformeerde
Eudokia-gemeente.
23-10 Omdat er autoriteiten zijn die denken dat Kampen met 30 km-borden veiliger wordt, kwam er een einde aan het doen van rijexamen
in Kampen. Voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen biedt
Kampen niet langer een geschikt rijexamencircuit. Als laatste probeerde mevrouw S. Scheepenaar nog de eindstreep te halen, maar
helaas tevergeefs.
24-10 De gemeenteraad zag het wel zitten: het Stedelijk Museum, inclusief
een balie voor VVV en ANWB, in het voormalig Stadhuis. Niemand
tegen? Aldus besloten.
26-10 Het was ‘Troepdag’ in cultureel centrum Quintus. Op speelse wijze
waren kinderen van 6 tot 13 jaar in de slag met kunst, om het resultaat tenslotte in een ‘fluistertuin’ aan volk en familieleden te presenteren.
27-10 De storm raasde ook over Kampen. Dan kom je nog eens van je oude
bomen af.
De mensen van Waterschap Groot Salland slaakten een zucht van
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27-10
28-10

29-10

31-10

verlichting: volgens plan blies de balgstuw bij Ramspol zichzelf op
om het water te keren.
In IJsselmuiden nam ds.W.J. Teunissen na 9 jaar afscheid van de hervormde Dorpskerk.
De ‘zorgboulevard’ aan de 1e Ebbingestraat is weer iets dichterbij de
verwerkelijking gekomen. In het ‘oude’ politiebureau zal de Zwolse
Poort waarschijnlijk een centrum voor geestelijke gezondheidszorg
vestigen.
Op een feestelijke bijeenkomst in het Bolwark van Myosotis hield
‘verpleegkunstenaar’ Catherien Jansen een viertal voorleesboekjes
ten doop speciaal bedoeld voor ouderen die aan geheugenverlies lijden. Majoor Bosschardt van het Leger des Heils en tv-personality
Henny Huisman namen de eerste exemplaren in ontvangst.
De IJsselacademie vierde in de Stadsgehoorzaal het 25-jarig jubileum, onder meer met een symposium ‘Water, IJsseldraad van zilver’
en de presentatie van twee boeken ‘Leven met water in de IJsseldelta’
van Wim Coster en ‘Waterwerkwoorden’ van Harrie Scholtmeijer.
Eén van de feestelijke hoogtepunten was de uitreiking door burgemeester Oosterhof van de koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde
van Oranje-Nassau) aan mevrouw Hetty Reisinger-Vosman, die vanaf
de oprichting in 1977 het secretariaat leidde. De IJsselacademie, initiatief van de toenmalige Kamper burgemeester S. van Tuinen, is
thans hecht gefundeerd in de IJsseldelta.

november
2-11 Na de zilveren tulp de gouden tulp. Hans Brouwers ontving de onderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Lawn-Tennis Bond voor
het vele werk, dat hij gedurende tien jaar verzette voor de tenniscompetities in het Overijsselse. Wekelijks 2300 teams van 130 clubs
op de baan. Zet die maar eens in schema!
4-11 Wethouder Piederiet onthulde een bord dat de op Rijksweg 50 voorbijsnorrende automobilist erop moet attenderen, dat op het Kamper
bedrijvenpark daar ter plaatse wat groots verricht wordt. Intussen
bracht even verderop minister van Waterstaat De Boer een mistig
bliksembezoek aan de op een haar na voltooide Eilandbrug.
5-11 Je moet wel heel goede papieren hebben, wil je het als nietig bouwwerk overleven. Dat geldt in elk geval niet voor het vervallen
Grafhorster boerderijtje aan de Kamperzeedijk. Het boerenonderko-
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men mag dan een van de zeer weinige bouwwerken zijn die restten
na de grote brand van 1849, het bouwsel viel toch onder de slopershamer.
Weer kwam een stukje Kamper waterkering gereed. De Lampetpoort
bij de Synagoge kan weer betreden en bereden worden.
Het nieuwe stadhuis is natuurlijk ook zo ruim in de jas gestoken om
verdienstelijke sporters te huldigen. De eer de eersten te zijn viel ten
deel aan vier jeugdige kampioenkanovaarders van Skonenvaarder:
Luuc Flier, Kimberley den Held, Remco Reints en Trebsijg van de
Wijdeven.
Werknemers van Van Dijk’s Boekhuis plaatsten een schommel op het
schoolplein van de Engelenbergschool, in het kader van de in hun
CAO verplichte maatschappelijke bewustwording.
Met de regie stevig in handen van Dick van Ommen bracht Opera- en
Operettevereniging St. Caecilia de komische opera ‘De Barbier van
Madrid’ op de planken van de Stadsgehoorzaal.
Wethouder De Boer nam het eerste exemplaar in ontvangst van het
fotoboek ‘Kampen net even anders’, op initiatief van Plantage
Boekhandel Bos samengesteld door Kasper Haar en Theo van Mierlo.
Aan de reeks gemeentelandbouwkundigen J. de Jong Sakes (19191922), J. Haverkamp (1922-1946), F. Nauta (1946-1960), F.L. Dijksterhuis (1960-1990) en H. Kremer (1990-2001) is een einde gekomen. De
gemeenteraad heeft het rentmeesterschap over het Kampereiland
uit handen gegeven aan Noorderstaete uit Assen. De pachters zijn
tevreden, voor zo lang het duurt.
In het Sluziger Zwartewaterhotel werden de koeien van de
Kampereilander veehouder Kor Koers gehuldigd. Zij leverden al 25
jaar eersteklas melk aan zuivelgigant Coberco.
Aan de Dorpsweg in Wilsum was het feest. Willem Boer (85) en Aaltje
Boer-Esselink (84) vierden 60 jaar huwelijk. De feestvreugde werd verhoogd door de persoonlijke felicitaties van burgemeester Oosterhof.
De dr. W.J. Kolff-prijs ging dit maal naar de 88-jarige prof. J. Hattinga
Verschure uit Nijmegen als erkenning voor zijn baanbrekend werk
op het terrein van de mantelzorg.
Kamper ereburger Kolff (92) was verhinderd voor de uitreiking uit
Amerika over te komen. Daarom overhandigde dr. Van Noordwijk de
prijs aan de zoon van de winnaar.
In Wilsum meenden enkele onverlaten het teruglopen van het kerk-
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bezoek te moeten compenseren met nachtelijke roofbezoeken aan de
hervormde en gereformeerde kerkgebouwen.
In de conceptnota Windenergie toonde B. en W. zich in voor windmolens op Kamper grondgebied.
Een nieuwe loot aan de tuinbouw: in de Koekoek hebben Tiny en
Koos Hoogendoorn een plantenhotel, waar plantenliefhebbers hun
vorstgevoelig bezit kunnen laten overwinteren.
De kantine van DOS Kampen was het toneel van een bijzondere huldiging. Teunis van Dijk, die al bijna twintig jaar de voorzittershamer
van de supportersvereniging hanteerde, werd bij verrassing
benoemd tot eerste erelid van de supportersvereniging. Voorafgaande aan dit hoogtepunt waren een aantal trouwe tot zeer trouwe
supporters (onder andere A. Kranenburg 50 jaar!) in het zonnetje
gezet. De Gerrit Schinkel-prijs werd toegekend aan Annelies de
Groot, spelend in het dameselftal.
Omgeven door een grote schare kinderen opende wethouder Wieten
op de Flevomaat Het Klokhuis, geschikt voor gehandicapte en nietgehandicapte kinderen. De bijzondere speel- en groenvoorziening
kon er komen dankzij de inzet van het Gehandicaptenplatform
Kampen IJsselmuiden (GKIJ), een aantal sponsoren en de gemeente
Kampen.
Nadat Troy Koffeman, de zoon van de in 2001 overleden wethouder
Koffeman, uit den hoge abseilend aan Commissaris van de Koningin
in Overijssel Jansen de benodigde schaar had overhandigd, kon deze
de officiële opening verrichten van het nieuwe stadhuis. De naam
van de vroegere burgemeester dr. W.P. Berghuis is nu tenminste verbonden aan een waardig plein. Het nieuwe stadhuis haalt natuurlijk
niet bij het oude, maar architect Wim Visser zorgde voor een imposant bouwwerk, waar naar behoren gewerkt kan worden.
Het gewone volk - voor iedereen een consumptiebon - kon zich vergapen aan het nieuwe fraaie onderkomen van de ambtenaren en het
stadsbestuur. Langs de kijkroute zorgden vele welwillende gemeentewerkers voor de nodige informatie.
Nadat hij aan de kade hartelijk - onderdanig - verwelkomd was door
burgemeester Oosterhof deed de goedheilig man uit Spanje - voor de
verandering op een houten paard gezeten - zijn triomfale intocht in
de van sinterklaasliedjes bruisende Hanzestad.
Diezelfde avond kwamen de sleutels van de stad in handen van
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Hermanus de Eerste, die als Prins Carnaval leiding ging geven aan de
carnavalsviering.
Als persoonlijke en bescheiden gedachtenis plaatste kerkhistoricus
Jaap van Gelderen een teer flakkerend waxinelichtje tussen de
pilasters van het synagogefront aan de IJsselkade. Zestig jaar geleden, op de avond van 17 november 1942, werden de meeste leden van
de kleine joodse gemeenschap van huis gehaald om in de Buitenwacht te wachten op hun vervoer de volgende dag naar Westerbork,
voorstation van de dood. Verdriet leidde bij de meeste stadgenoten
tot gelatenheid, slechts bij weinigen tot verzet. Na de oorlog duurde
het tot 1984 voor de namen van de gedeporteerden vermelding kregen op de steen die weent uit de muur van de voormalige synagoge.
Het is jammer voor die guitig uitziende vossen, maar je hebt er gauw
te veel van en ook gauw genoeg van. Natuurliefhebber veehouder
Arie Teune vond één van zijn schapen verscheurd en al eerder was
hem vanwege de roofzucht van de vossen de lust tot nestbescherming van weidevogels vergaan. Aan drastische uitdunning van de
vossenpopulatie valt niet te ontkomen.
De 41-jarige politieagente Erna van Zeggeren uit IJsselmuiden overleed als gevolg van een auto-ongeluk in diensttijd, waarbij zij samen
met een collega bij de Lichtmis in de Dedemsvaart terecht kwam.
Iedere school doet het zijne om aan geld te komen. Temidden van de
najaarsmarkt-activiteiten was er op de Bouwmanschool een uit
nostalgisch oogpunt bezien omstreden actie. Een aantal befaamde
wandplaten van Isings en Jetses werd onder de gretige belangstellenden voor goed geld geveild.
Over gedogen valt te twisten. Een meerderheid van de gemeenteraad
kon zich niet vinden in het voornemen van burgemeester Oosterhof
om enkele koffieshops, alias drugsverkooppunten door de vingers te
zien.
In de Vinkehorst in IJsselmuiden exposeerden de leden van de vereniging De Volière ruim 220 kwaliteitsvogels.
Nadat Sinterklaas een week superdruk geweest was in Kampen, vond
hij tijd zijn intocht te houden in IJsselmuiden. Rijen dik stonden de
kinderen met hun ouders langs de route om een glimp en wat lekkers op te vangen van de goede Sint en zijn Pieten.
In de Stadsgehoorzaal ontwikkelde landschapsarchitect Berrie van
Elderen zijn visie op de binnenstad en in het bijzonder op de
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Oudestraat in het kader van het op stapel staande beeldkwaliteitsplan en het stedelijk-tapijtplan. Hij zag voor zijn geestesoog een
Oudestraat zonder fietsen.
Met korpseer werd de omgekomen politieagente Erna van Zeggeren
uit IJsselmuiden indrukwekkend ten grave gedragen.
Het Katholieke Vrouwengilde vierde het 55-jarig bestaan in de
Hanzestad. Hoewel enigszins losgeraakt van de katholieke wortels,
leidt het vrouwengilde dankzij de gezelligheid een allesbehalve kwijnend bestaan.
Aanzienlijk vroeger dan verwacht verwelkomde directeur Koolstra in
zijn Stadsgehoorzaal de 25.000ste bezoeker van het seizoen.
Samen met vier andere leerlingen van Overijsselse middelbare scholen bracht Denise van Dijk (16) van het Almere College een bezoek
aan het Letse Riga, waar de jeugd zich van de sovjet-grauwsluier probeert te ontdoen.
In het Stedelijk Museum werd een expositie geopend, die onder de
titel ‘In de steigers’ een beeld geeft van de restauratie van het Oude
Raadhuis in het begin van de vorige eeuw en van de restauratie die
op stapel staat. Mogelijk komt de in 1894 als obstakel verwijderde
trap voor het Oude Raadhuis terug.
Gebrek aan geld of het stellen van andere prioriteiten kunnen de
aanleg van de Hanzelijn parten spelen tussen nu en 2005, wanneer
de schop in de grond moet. Om hun positie nu al duidelijk te markeren zetten de CDA-fractieleider in de Tweede Kamer Maxime
Verhagen en zijn Kamper CDA-collega Theo Rietkerk alsmede wethouder Breman de schop alvast symbolisch in de grond ter hoogte
van rust-en tankplek Zalkerbroek.

december
2-12 Kampenaar Teunis van Dijk, erelid van DOS Kampen, toonde een
opmerkelijk ‘burgerinitiatief’. Hij ging erop uit om in Kampen en
omgeving gewaar te worden wat de mensen dachten van ‘Kampen en
koffieshops’. Van de 1055 antwoorden waren er 285 voor, 580 tegen,
190 mensen hadden geen mening. Onder de jeugd van 12 tot 15 jaar
was de stand ongeveer fifty-fifty. Het resultaat van zijn bevindingen
overhandigde hij aan burgemeester Oosterhof.
3-12 De raadscommissie Inwoners gaf B. en W. opdracht in samenwerking
met het bestuur van de Openbare Bibliotheek met een lange-ter-
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mijnvisie te komen, waarin zo enigszins mogelijk wordt uitgegaan
van een dependance in IJsselmuiden en uitbreiding van de bibliotheek aan de Kennedylaan.
Onder regie van Albert Ballast bracht de toneelgroep van de Kampereilander Oranjevereniging ‘Oliver Twist’ op de planken van de
Stadsgehoorzaal. Aan een goede mix van ernst en luim in dit romantisch verhaal beleefden de uitgebreide spelersgroep en het toegestroomde publiek veel plezier.
Jan Westendorp en Arend Stempher van de recordcommissie van de
atletiekvereniging Isala ‘96 konden meer dan 100 records noteren.
Accommodatie, materiaal en talent werpen hun vruchten af.
Ook de ijsclubs, hoewel soms op de schopstoel zittend of door stadsbestuurders niet serieus genomen, dragen bij aan het aanzien van de
gemeente Kampen. Door de gemeentelijke fusie ‘steeg’ het aantal ijsclubs van drie naar negen. Van hen mag het keihard gaan vriezen.
Reint en Marianne Berendsen uit IJsselmuiden mochten ten stadhuize de Vrijwilligersprijs 2002 in ontvangst nemen voor hun trouwe
inzet voor de musicalgroep Ventura. Hun motto is al jaren: zaterdag
is Venturadag. Op de nominatie stonden ook Talien Berghuis voor
haar muzikaal bezig zijn met een groep verstandelijk gehandicapten, alsmede Zwier Stoel, niet aflatend pleitbezorger en verzamelaar
van cultureel boerenerfgoed.
Terwijl het buiten wintert, plukken Annet en Richard Kalter aan de
Koekoeksweg in IJsselmuiden de vruchten van hun inspanning, te
weten aardbeien van het ras Elsanta.
Zeezeiler Henk de Velde brak zijn reis af om – ‘uitstel is geen afstel’ te proberen een visum te krijgen waarmee hij straks de noordelijke
Russische territoriale wateren kan trotseren.
Alle trailers worden klantspecifiek gebouwd, is het motto van
Broshuis BV in Kampen. De Directie Materieel van de Koninklijke
Landmacht vond dat aantrekkelijk en plaatste een order van 102 diepladers ter waarde van 25 miljoen euro.
‘Dit kom je maar eens in je leven tegen’. Dakenspecialist Huub
Mombers genoot van de aanblik van het gedeeltelijk 13de-eeuwse
dak van Kampens Gotische Huis. Holle en bolle pannen à la de
Romeinen vind je alleen in Kampen en nog twee plaatsen in Nederland.
IJsclub ’s-Heerenbroek viert in januari 2003 het 100-jarig bestaan. Nu
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er ijs ligt, is het logisch al wat op de feestelijkheden vooruit te schaatsen. Als eerste wist de club een jeugdwedstijd te organiseren, waaraan niet minder dan 75 jeugdige schaatsers uit ’s-Heerenbroek en
omstreken deelnamen.
Het was dubbel feest bij kanovereniging Skonenvaarder. Wethouder
Breman opende het nieuwe clubgebouw en voorzitter Henk
Woudenberg ontving een koninklijke onderscheiding uit handen
van burgemeester Oosterhof. Woudenberg en Skonenvaarder zijn al
twintig jaar nagenoeg synoniem, want vanaf de oprichting speelde
Henk Woudenberg een grote rol in allerlei hoedanigheden, met
name als voorzitter.
Evenals elders werd in de Buitenkerk onder het motto ‘Wij kunnen
er niet van slapen’ een nachtwake gehouden door Vluchtelingenwerk Nederland en enkele Kamper kerken om aandacht te vragen
voor vluchtelingen die door een afwijzende beslissing geen plek
meer hebben om te verblijven.
Aan de IJsselkade werd voor de eerste keer een deel van de Kamper
waterkering getest, waarbij het water door opeengestapelde schotten
moet worden gekeerd. Hoewel het hoogwater ontbrak, was het
Waterschap tevreden.
De kans om als gehuwde jongeman niet voor de Arbeidsinzet naar
Duitsland te moeten, was waarschijnlijk debet aan de talrijke huwelijken in het oorlogsjaar 1942. In 2002 mochten dan ook talrijke diamanten huwelijksjubilea worden gevierd. Burgemeester Oosterhof
had het er druk mee. Dirk Alberts (81) en Aleida Alberts-de Vries (81)
herdachten, dat ze elkaar op 17 december 1942 het jawoord gaven.
De burgemeester ontbrak uiteraard niet met de gemeentelijke felicitaties.
Een meerderheid van de Kamper raad wil het avontuur van een
superkostbaar herstel van de voormalige City-bioscoop aan de BovenNieuwstraat wel wagen. Voor het Grafisch Atelier aan de Hofstraat
niet zo’n goed bericht. Op hun plek komt waarschijnlijk de hoofdingang van de bioscoop.
Raadslid Henk Krans schonk de gemeente voor het Gemeentearchief
een boek uit 1725 ‘Oudheden van het Bisdom van Deventer’ alsmede
voor het Stedelijk Museum een schilderij van wijlen Kees Kieft en een
werk van decorontwerper-schilder Bart de Kleine. De gemeente was
ook zelf op de acquisitietoer en kocht voor het Stedelijk Museum het
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schilderij ‘De Kruisiging van Christus’ van de 16e-eeuwse Kamper
schilderes Cornelia toe Boecop, dochter van de misschien iets bekendere Mechteld toe Boecop.
Tweede-Kamerlid Theo Rietkerk opende het derde straattheaterfestival ‘Kerst in Oud Kampen’, waarbij de binnenstad van Kampen in een
Dickensiaanse kerstsfeer werd gedompeld en 140 spelers naar schatting 70.000 bezoekers inspireerden.
Op initiatief van de oudervereniging Philadelphia hielden in De
Hoeksteen de bewoners van de gezinsvervangende tehuizen Groenendael, Meerburg en Goudplevier, alsmede de bezoekers van IJsselburg
samen met familie en bekenden een blijde kerstviering.
De ontmoeting van klant en krant zal helaas een stuk schraler worden, nu het Nieuw Kamper Dagblad de klantenservice op de
Oudestraat beëindigt. Baliemedewerkster Ada Lijster maakte de laatste dagen vol van haar twintig jaar lange dienstverlening.
In tal van Kerstnachtdiensten werd aan de vooravond van het
Kerstfeest de geboorte van Christus gevierd. Zo was er in de Nieuwe
Kerk aan de Broederweg een Pitstopdienst voor jongeren met het
intrigerende thema ‘Wegens zwangerschap te koop: ski-uitrusting’.
Voor de Kamper senioren maakte De Broederband een muzikale
rondgang vanuit het clubgebouw aan de 3e Ebbingestraat, eerst aan
de vooravond van Kerst naar de De Oldenhof en vervolgens in de
vroege morgen van Eerste Kerstdag via Myosotis en Margaretha naar
De Amandelboom en tenslotte naar de Vijverhof.
‘Om de jeugd te onderwijzen in de zaken van Gods Koninkrijk’. Dat
was de beweegreden van Klaas Mijnheer (71) - in het dagelijks leven
was hij vrachtwagenchauffeur - om als onderwijzer op de Grafhorster zondagsschool 43 jaar lang werkzaam te zijn. Nu neemt hij
op het Kerstfeest met enige moeite afscheid.
In de Bovenkerk concerteerde traditiegetrouw - het was de 43ste keer Klaas Jan Mulder met zijn 85-jarig Christelijk Kamper Mannenkoor
‘Door Eendracht Verbonden’, samen met de Urker bariton Piet Baarsen, Arjan en Edith Post op de trompet en Henk van Putten op het
orgel.
In de Koornmarktspoort was tijdens de feestdagen een selectie te
bezichtigen uit de Callenbach-collectie van het Gemeente Archief:
een honderdtal tekeningen over kerst en oud-en-nieuw uit de kinderboeken van uitgever Callenbach, vervaardigd onder meer door

W.G. van der Hulst, J.C. Luitingh en Rie van Rossum.
28-12 Dankzij de kerstvakantie en Kampenion konden 250 scholieren
onbekommerd deelnemen aan de 32ste editie van het Hubo-scholierentafeltennistoernooi in sporthal De Maten. De Sporthuis Fransbokaal ging naar de basisschool Het Kompas. De 9-jarige Joyce
Boerman werd ‘speler van het toernooi’ en ging met de Jan Spijkerbeker en de Henk Krans-beker naar huis.
30-12 De teruggang van de economie had nog niet zijn weerslag op de
vuurwerkaankopen. Bij het uitleven van bijgeloof en andere emoties
op de grens van oud naar nieuw kan men vuurwerk immers niet ontberen.
31-12 Dankzij de ineengeslagen handen van Isala ’96 en KWC werd voor de
21ste keer door jong en oud in diverse categorieën de Oudejaarsloop
in het Groene Hart van Kampen gelopen.
31-12 ‘Ik blijf lekker thuis met een oliebolletje en een glaasje wijn’. Ook
voor een rasechte Brunneper als oud-wethouder en KamperKoggebestuurder Henk Bastiaan blijft bij het klimmen der jaren
slechts de genoeglijke herinnering aan de Brunneper Nieuwjaarsnacht. Vroeger was alles beter, ook het melkbus-schieten.
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