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Kamper Kroniek 2004
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 kleine kanttekening.
januari
1-1
Klokslag twaalf uur kondigden de scheepshoorns van aan de IJssel
afgemeerde schepen met vervaarlijk geloei het nieuwjaar aan, waarna velen de straat op gingen om met knallen en lichtflitsen het vuurwerk van Koninginnedag concurrentie aan te doen. De melkbusschutters probeerden het ochtendgloren te halen met hun voorraad
carbid. Helaas waren er ook die hun angst voor de toekomst met vernielzucht probeerden te onderdrukken. Al met al was het een ‘rustige
jaarwisseling’. Het Berghuisplein ging schuil onder een tent, waarin
Marco Hylkema met succes een nieuwjaarsfeest hield. In IJsselmuiden trokken, toen het vreugdevuur op het Markeresplein was
opgebrand, de feestvierders zich terug in passende onderkomens als
de manege.
2-1
Tal van jongelui waren er als de kippen bij om afgetuigde kerstbomen weg te slepen, zowel om een poging te doen het Kamper
record kerstbomen verzamelen te breken als ook hun spaarpot na de
feestdagen weer wat op peil te brengen. Twintig cent per boom, dat
tikt aardig aan!
3-1
Als gevolg van een onoverkomelijke blessure moest oud-IJsselmuidenaar Harjan de Velde afscheid nemen van zijn geliefd IJVV,
waar hij vanaf zijn zeventiende in het eerste team honderden wedstrijden speelde. Uit handen van de voorzitter ontving hij een keurig
ingelijst IJVV-shirt met zijn nummer tien.
5-1
In het Stadhuis waren de heilwensen en toasten niet van de lucht op
de traditionele nieuwjaarshappening.
5-1
In de nu nog immense ruimte van bedrijvenpark N50 verrees aan de
Carlsonstraat een royaal bedrijfspand, waarin Probin Telder zijn
bedrijf voor bouw en industrie voortzet.
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Precies op Driekoningen vierden de Wijzen uit het Oosten Kaspar,
Balthasar en Melchior - vergroting van hun naamsbekendheid onder
protestanten kan nooit kwaad - het binnentreden in de Kerststal in
de Buitenkerk. De traditiegevoeligen konden nu met een gerust hart
aan de aftakeling van de kerstversiering beginnen.
Henk Fix (39) uit Wilsum, van jongsaf belangstellend in stamboomonderzoek, heeft het (over)moedige voornemen opgevat àlle geslachten van Wilsum in kaart te brengen. Wij zijn benieuwd, wanneer wij
het resultaat van hoofd en hart en handen in deze kroniek kunnen
vermelden.
De Koekoek, de glazen lichtstad van de toekomst, werd in het pikkedonker gezet. Om even aan de moderne tijd te wennen?
In Eindhoven overleed op 81-jarige leeftijd Albertus Klappe, de eens
in de sigarenindustrie werkzame oud-Kampenaar, wiens voorouders
indertijd op aanwijzing van de regering van Schokland naar Kampen
moesten verhuizen. Tot op hoge leeftijd was hij de drijvende kracht
achter de Schokkervereniging en het verenigingsblad Het Schokker Erf.
In zijn computer bracht hij om en nabij 30.000 mensen met een
Schokker achtergrond samen.
Onder het motto ‘Whole hearted’ organiseerde jeugdkerk Re@ction
in de KHC-hal opnieuw een uitbundige geloofsbelevenis met swingende muziek en pakkende teksten.
‘Ne me quitte pas!’. Vooruitlopend op de Hommage à Brel in de Stadsgehoorzaal liet stadsbeiaardier Frans Hagen de klokken van de
Nieuwe Toren liederen van Jacques Brel zingen.
Sommige kunstenaars zoeken het in iets groots. Twee enorme houten tafels van 17 en 28 ton werden verscheept van houthandel Wijma
in Kampen naar de Oostelijke Handelskade in Amsterdam om daar
onderdeel te gaan uitmaken van een kunstwerk van kunstenaar
Frank Mandersloot.
Ten einde de villa ‘Stadwijck’ (1880) aan de Burgemeester Van
Engelenweg in groter gerenoveerde schoonheid te doen oprijzen
werd in opdracht van eigenaar tandarts Spaargaren het torentje van
het vroegere IJsselmuider gemeentehuis (1938-1972) gelicht om
elders gerestaureerd te worden.
Met het oog op de grondige vernieuwing van de Hanzewijk werd
door deltaWonen een informatiewinkel ingericht, die door wethouder Piederiet samen met het echtpaar Bark-Meinema (89/86) werd
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geopend. Het echtpaar Bark woont al praktisch van het begin (1957)
aan de Arent toe Boecopsingel, op een mooi plekje dus.
Basisschool Het Visnet doet steeds weer rijke vangst onder de schooljeugd van Grafhorst. De ingebruikneming van een nieuw lokaal
werd dan ook uitbundig gevierd met rondjes om de Kerkemaat en de
school, een sponsorloop voor minderbedeelden in Wit-Rusland.
In de taveerne op de Koggewerf vervolgden Koggekenners Ido Streekstra en Jackie van den Bos de lezingencyclus rond de aanstaande
Ommelandvaart.
Ook op de Kamper scholen werd stilgestaan bij de moord op de conrector van het Haagse Terra College.
Na bijna twee jaar leegstand is het pand Oudestraat 64 in de verbouwende handen van de firma Van Werven overgegaan. Het blijft nog
even een verrassing welke middenstander straks zijn waar te gelde
zal maken in wat eens de hoedenzaak van de gezusters Leene was en
vervolgens IJssalon/Lunchroom De Groot.
In de Gemeentelijke Expositieruimte werden 45 kunstwerken van
Kamper kunstenaars geveild. Onder het motto ‘Kunst zonder museale drempels’ wilde de Stichting Kunstgrepen op deze wijze de afstand
tussen kunst, kunstenaars en publiek kleiner maken. Deze eerste
kunstveiling werd een succes. Zo’n 150 mensen boden tot een totaalbedrag van 4400 euro, waarvan de helft bestemd is voor een zomerevenement van de Stichting.
Onder degenen die zich voor de finale plaatsten van het Herman
Krebbers Viool- en Celloconcours was ook de Kampense Anna Sophie
Torn (15).
Kampenaren gaan door voor stijf, maar dat geldt niet voor alle
Kampenaren. De atleten van AV Isala, Dennis Schilder en junior-B
Arne Hup vestigden Kamper records met polsstokhoogspringen,
resp. 4.20 en 3.30 meter, terwijl junior-A Jeroen van Veen maar liefst
over 5.68 meter heen kwam bij het verspringen.
Onder de titel Dokter Kolff. Kunstenaar in hart en nieren zette Herman
Broers de biografie van de befaamde oud-Kampenaar op papier. Het
eerste exemplaar werd de 92-jarige hoofdpersoon aangeboden in het
Leidse Museum Boerhaave, waarna deze zich de volgende dag bij
Plantage Boekhandel Bos aan het signeren zette van zijn levensverhaal.
Op de Engelenbergschool beleefde Delano Rijke een onvergetelijke
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dag. Bij zijn entree in de school stond hij als ‘millenniumkind’ met
cadeau en al in het middelpunt van de belangstelling. Bij deze gelegenheid bood de school aan de kinderorganisatie Plan Nederland
2000 eurocenten aan. Zo ook voor elk volgend ‘millenniumkind’, dat
op de school komt.
Hennie van der Meulen-Felix, al meer dan 18 jaar actief in het wijkcentrum Reijersdam werd geëerd met de vrijwilligersprijs, die de
wijkvereniging Hanzewijk-Brunnepe-Hagenbroek in navolging van
de Vrijwilligerscentrale uitreikt, maar dan aan ‘eigen’ vrijwilligers.
‘Gelukkige mensen groot brengen, die later in de maatschappij de
plek vinden, die bij hen past’. Onder dat motto ontwikkelden Maarten
Westerduin en zijn team op de Prinses Julianaschool in ’s-Heerenbroek
een nieuwe lesmethode, waarbij de leerlingen worden aangemoedigd
tot het nemen van initiatief en tot samenwerking met medeleerlingen.
Nog leuker dan computerspelletjes: bij de aanstaande Ommelandvaart van de Kamper Kogge schreef schoolmeester Reijer van ’t Hul
voor de basisscholen het project Twee Rode Stenen met in de hoofdrollen Calle Koopman en Ko Celle, twee Kamper jongens uit het jaar
1404. Een Kamper kogge zou op weg naar de Oostzee en passant een
partij rode stenen naar Terschelling vervoeren, bestemd voor de
vuurtoren Brandaris. Ten gevolge van schipbreuk kwamen de stenen
nooit aan, maar twee daarvan zullen nu alsnog door twee bevoorrechte scholieren op het eiland worden afgeleverd.
Meer dan alleen een straatnaam in een schildersbuurt. Thea Beckman zorgde met haar boek De Stomme van Kampen voor een herleving
van de naamsbekendheid van de uit Kampen afkomstige schilder
Hendric Avercamp. Stadsgehoorzaal en Quintus doen er nog een
schepje bovenop. Inge Griffioen en Deirdre Swen schrijven en regisseren een musical over ‘De Stomme van Campen’. Er wordt een heel
project omheen gebouwd met een cursus acteren, audities voor de
liefhebbers van meespelen en nog veel meer.
Na bijna 50 jaar ‘haarsnijden’ legde de Zwolse stationskapper,
IJsselmuidenaar Martin Weijmer, schaar en kam neer.
Uitgever Kok-Kampen is weer een stuk minder gereformeerd geworden,
nu er met een symposium en een bundel over de toekomstperspectieven van de theologie (welk een moed!) een punt werd gezet achter het
een eeuw oude, aan VU en ThUK verbonden Gereformeerd Theologisch
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Tijdschrift. Er komt een nieuw blad Theologisch Debat. Als dat maar goed
gaat! De kerkgeschiedenis heeft bij herhaling laten zien, dat theologische debatten kunnen ontaarden in kerkscheuringen.
De sloop van het al enige tijd verlaten belasting kantoor aan de
Kennedylaan kan beginnen. Op die plek komt een appartementencomplex voor senioren, terwijl tevens een uitbreiding van de belendende Openbare Bibliotheek het leesgenot van oud en jong zal vergroten.
Ten huize van de evangelische boekhandel De Rank in de Geerstraat
opende notaris Herweijer het kantoor van de Stichting Boaz, die vanuit Bijbelse uitgangspunten hulp wil verlenen aan mensen die op
een of andere manier zijn vastgelopen.
‘De vliegende huisvrouw’ Fanny Blankers-Koen, atlete van de eeuw,
overleed op 85-jarige leeftijd. Op 27 november 1999 was zij eregast in
Kampen, toen zij ter gelegenheid van de opening van de nieuwe
stadsbrug het startsein gaf voor de bruggenloop.
Mede namens de gemeente Kampen heeft de provincie Overijssel ter
gelegenheid van de geboorte van prinses Catharina-Amalia een
prachtige zilveren lepel met 26 gestileerde gemeentebloemen
geschonken aan het gelukkige ouderpaar. De lepel werd ontworpen
door Ien en Jan Perrier uit Diepenheim.
In het kader van de campagne ‘Voorleesontbijt’ beleefden de peuters
van peuterspeelzaal ‘De Vlieger’ een dolle morgen. Gesponsord door
de Buitenwacht en glashandel Kwakkel genoten de peuters in de
befaamde disco in alle vroegte van een ontbijt, waarbij Willy Oosterhuis van RTV Oost optrad. Daarna was het swingen geblazen op de
discomuziek van K3 en kabouter Plop.
Op de route naar de landelijke finale moest in de provinciale editie
van de debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’ het Almere
College het afleggen tegen het Etty Hillesum College uit Deventer.
Ter gelegenheid van de Nationale Gedichtendag kregen de bezoekers
van de Openbare Bibliotheek een gedicht aangeboden. Opmerkelijk
is dat een van de bekende Nederlandse gedichten, Het Carillon van Ida
Gerhardt, zijn inspiratiebron vond in de Kamper straten en de klokken van de Nieuwe Toren.
Ter gelegenheid van 150 jaar theologische wetenschapsbeoefening
werden de kerkhistorici Jaap van Gelderen (Oudestraat, nog even
synodaal) en Frank van de Pol (Broederweg, nog altijd vrijgemaakt)
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vereerd met de legpenning van de stad Kampen, hun overgereikt
door wethouder De Boer. Beide wetenschappers verkregen hun faam
door tal van publicaties over de Kamper (kerk)historie.
Kunstrecensent Wim van der Beek opende in het Stedelijk Museum
de overzichtstentoonstelling van Wouter Berns (1970), één van de
alumni, die de uit Kampen vertrekkende Kunstacademie heeft afgeleverd.
De Deltaruiters vierden, dat hun vereniging 65 jaar bestond. Mevrouw
Jantje Aalderink stond als de 15-jarige Jantje Voerman in 1938 aan de
wieg van de in Brunnepe geboren ruitervereniging. Nu maakte zij haar
65 jaar als lid vol, terwijl zij praktisch evenveel jaren bij de toneelgroep
op de planken stond.
Het Stedelijk Museum opende zijn deuren voor een tentoonstelling
van topografische prenten en tekeningen uit eigen bezit onder de
titel ‘Van Zwolle naar Kampen en terug’.

februari
1-2
‘Nooit een dag chagrijnig geweest.’ Na 40 jaar dienstverlening in de
horeca, waarvan 37 jaar in d’Olde Vismark, nam Sjaak Broekstra met
iets van pijn in het hart afscheid van zijn werk. Koninklijke Horeca
Nederland verguldde hem met een gouden medaille plus oorkonde.
2-2
In de gereformeerde Westerkerk werden een week lang gebedssamenkomsten gehouden in verband met de nood, waarin gedwongen
terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers, kan brengen.
4-2
Hannah (11), Sjoerd (10) en Patrick (11) van de Dillenburgschool hadden de beste ideeën aangedragen over verbeteringen, die in school
kunnen worden aangebracht. Daarom waren ze een dag te gast op
het Ministerie van Onderwijs ten einde minister Van der Hoeven persoonlijk van advies te dienen.
5-2
Om kennis van en meeleven met de komende Ommelandvaart van
de Kamper Kogge te vergroten werd in de Taveerne op de Koggewerf
een lezing gehouden door Hanze-kenner dr. Hanno Brand over het
Kamper zeerecht als spiegel van het dagelijks leven in de Hanzetijd.
5-2
In De Vijverhof sneden cliëntenraadvoorzitter mevrouw SchaapBorrebagh en IJsselheemdirecteur Foekens een reuzentaart aan.
Daarmee werd het nieuwe seniorenrestaurant ‘De Binnenhof’ geopend,
waar de bezoekers een rijke keuze in de maaltijden wordt geboden. Als
ze nu maar trek hebben!
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Koren kennen trouwe tot zeer trouwe leden. Het Hervormd Kerkkoor
eerde een achttal, waaronder in het bijzonder de dames E. PrinsenBlom en G. Bleek-van Dam met respectievelijk 50 en 40 jaar trouwe
zang op hun naam.
Herman Krebbers (80) was juryvoorzitter bij de finale van het
Herman Krebbers Viool- en Celloconcours voor amateurs, een initiatief van vioolbouwer André van Putten. Floris de Wolf werd eerste
met zijn cello en Ilse Topper met haar viool. De Kamper violiste Anna
Sophie Torn werd tweede.
Fotograaf Ton Kruithof heeft na 35 jaar zijn fototoestel aan één van
de wilgen rond zijn boerderij gehangen ten gunste van zijn vrije tijd
en paardensport. Zijn werk en naam worden voortgezet door Marc
Looyenga en Vito Calandra.
Na 40 jaar muziek nam gitarist Gerry Bastiaans afscheid van zijn
(laatste) band Mata Hari. Vrienden en bekenden maakten hem in café
De IJssel het afscheid moeilijk/gemakkelijker.
Andries Wilderdijk (90) en Tjaltje Geertruida Wilderdijk-de Kok (84)
vierden, dat zij 65 jaar terug in het huwelijk werden verenigd. Ter
verhoging van de feestvreugde brachten burgemeester Oosterhof en
zijn vrouw het gemeentelijk bloemstuk.
De aloude bestaansbronnen van Grafhorst zijn praktisch opgedroogd.
Tien jaar geleden was het bij het overlijden van de laatste beroepsvisser Jan Klooster met de visserij gedaan. Met de veehouderij is het
niet beter gesteld. Van de 39 veehouders uit 1953 rest er nu nog één:
Van de Steege.
Het befaamde raadslid Henk Krans (VVD) vierde zijn 75ste verjaardag.
Van het raadswerk kan hij maar niet genoeg krijgen.
De gemeente Kampen werd verrijkt met een topografisch schilderij
van formaat (3.40x1.65), de nieuwe stadsbrug voorstellend. Het schilderstuk werd vervaardigd in 1999 door de in Iran geboren schilder
Farid Shirshekan (43), die het nu de gemeente aangebood.
Dat is pas emancipatie! Op de voorleeswedstrijd in ‘Quintus’ ging de
strijd om naar de regionale voorleeswedstrijd te mogen uitsluitend
tussen meisjes. Winnares werd Lianne Potkamp (Het Kompas) met
Blauwe Plekken van Anke de Vries, tweede werd Evianne Lukas (Rehobothschool-IJsselmuiden) en derde Willemijn Post (IchthusschoolIJsselmuiden).
In Onderdijks - wat een prachtnaam! - gaan de straten aan het water

13-2

14-2

14-2

15-2

17-2

17-2

20-2

21-2

gerelateerde namen dragen als ‘Terp’ en ‘Stroomrug’. De eerste paal
ging er de grond in.
Kampen Culturele Hoofdstad van Europa? Laat maar zitten. Kampen
is hoofdstad van de domheid. Dat heeft literair historicus Matthijs
van Boxsel na jaren van vergelijkende studie vastgesteld. Van de vijftig spotsteden staat Kampen voluit op de eerste plaats. Laten we dat
met elkaar zo houden!
Op 77-jarige leeftijd overleed Johannes Paulus Gerardus Konijn. De
aimabele en sympathieke Jan Konijn was zeer betrokken bij allerlei
terreinen van het kerkelijk en maatschappelijk leven, in het bijzonder in ‘zijn’ Brunnepe, hetgeen koninklijke waardering vond in zijn
benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege zijn
grote verdiensten als voorzitter was hij erelid van de Brunneper
Oranje Vereniging.
Aangezien het Dierenopvangcentrum Edo Hammers aan de Melmerweg voldeed aan de eisen die de Dierenbescherming stelt aan dier en
mens in het asiel, kreeg het de officiële erkenning van de Dierenbescherming, een eer die nog niet zoveel dierenasiels te beurt viel.
In de Stadsgehoorzaal was de première van de muziektheatervoorstelling De nacht dat Roy een opdonder kreeg, een samenwerkingsverband tussen Noortje Licht, de Stadsgehoorzaal en de Kamper rockband ‘Nou En’.
Na ruim 40 jaar kerkelijk werk in de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Onbevlekte Ontvangenis legde het kostersechtpaar Gerrit en Riek
Kloppenburg het werk neer. Eertijds kwam het uit Dalfsen afkomstige
echtpaar Kloppenburg via omzwervingen in dienst van de NS in
Kampen/IJsselmuiden terecht, waar een aanbod van vrijwillige hulp
leidde tot een langdurige trouwe dienstvaardigheid jegens de katholieke gemeenschap van IJsselmuiden.
Berend-Jan Tennekes nam na 35 jaar afscheid van zijn baan als conciërge van het Ichthus aan de Wederiklaan. In de loop van zijn lange
diensttijd zag hij de school veranderen/groeien van vglo-school via
huishoudschool en nijverheidsschool naar vmbo-school. Daarbij moest
Juliana van Stolberg wijken voor de vis van Ichthus.
Burgemeester Oosterhof gaf voor de periode van carnaval de teugels
uit handen. Het was duidelijk te merken dat we onder de hoede/
roede waren van de jeugdige Prins Carnaval Hans-Peter de Eerste (23).
De eerste paal voor de nieuw brandweerkazerne aan de Jan Ligt-
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hartstraat werd door Wijke Klumpje, lid van de vrijwillige brandweer
de grond in gestampt. Collega’s hadden de dag ervoor geprobeerd de
eer weg te snoepen, maar zij kwamen niet diep genoeg.
De echtelieden Zwanepol beleefden de schrik van hun leven. Terwijl
heer Zwanepol nog net de vaste grond onder de voeten wist te krijgen, verhief het middenstuk van de Lange Brugge vrouw Zwanepol
naar hoger sferen, terwijl onder haar door een schip de reis voortzette. Het ‘bij belsignaal wegdek vrijmaken’ was bij verrassende uitzondering niet gelukt.
In Cultuurcentrum Quintus werd het Carnaval der Dieren van SaintSaëns een groots muziekspektakel. Dertig pianisten gaven met
behulp van een tweetal piano’s een carnavaleske invulling aan het
uitgevoerde muziekwerk.
De Brunnepers kregen in wijkcentrum Reijersdam gelegenheid kennis te maken met de tweede uitgave van het plan van ontwikkelaar
Mateboer, dat het voormalige Berk-terrein moet omtoveren in een
woongebied. Erg in de smaak viel het plan niet, vooral de hoogbouw
kon niet veel waardering oogsten.
In de voormalige ‘School Zuid’ krijgen door motivatie- of gedragsproblemen vastgelopen leerlingen een time-out, zodat ze de kans
krijgen na een tijdje toch gediplomeerd de school te verlaten. Dit
samenwerkingsproject van Almere College en Ichthus College, onder
de veelzeggende naam ‘Time Out’, dreigt nu in moeilijkheden te
komen door bezuinigingen van de rijksoverheid.
In wijkgebouw De Veenhof probeerden Kamperveners te discussiëren
met wethouder Van der Maat over de ter plaatse te nemen verkeersmaatregelen: snelheidsbeperking en verkeersremmende bulten. Wie
weet helpen de protesten. Gemeentebestuurders hebben er al te vaak
moeite mee wat op het stadhuis tot heil van de burger is uitgedacht,
echt ter discussie te stellen.
Zwier Stoel en de zijnen waren in hun nopjes. De vooruitzichten voor
de Museumboerderij aan de Heultjesweg konden haast niet beter. Het
gemeentebestuur toonde zich bereid een kwart miljoen bij te dragen
aan de renovatie van de boerderij. Zutphenaar Dick Woertman zal
met zijn verzameling cornetmutsen en aanverwante documentatie
een zeer welkome aanvulling worden op de museumverzameling.
‘Goed lezen is een van de fundamenten van een vlotte schoolloopbaan’. Op de Koningin Emmaschool maakten leeswolven en tegen-
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heug-en-meug-lezers elkaar en hun ouders enthousiast voor de
wereld van het boek. Ze toverden de klaslokalen om tot hele boekverhalen zoals Alice in Wonderland, Rupsje Nooitgenoeg en andere.
Onder het motto ‘Wonderen bestaan nog’ trok evangelist Jan Zijlstra
van de Leidse Levensstroom-gemeente op zijn genezingsbijeenkomsten een weekend lang volle KHC-zalen met zieke en gezonde,
gelovige en nieuwsgierige mensen.
In Quintus presenteerden de beeldende kunstenaars Marc de Klijn en
Henny Hartingsveldt hun boek De doden zullen herrijzen, een persoonlijke verwerking van de vernietiging van de joden in de Tweede
Wereldoorlog.
In de Bovenkerk liet Cappella Figuralis horen welke componisten ten
tijde van Bach muziek maakten en voor hem een bron van inspiratie
waren.
In de schaduw van de Bovenkerk heropende de Wereldwinkel na een
opknapbeurt zijn deuren voor wie producten uit ontwikkelingslanden wil kopen tegen een eerlijke prijs.
De extra schrikkeldag van dit jaar deed liefhebbers van statistieken
nagaan hoeveel Kampenaren 29 februari als geboortedatum hebben:
slechts 23, onder het landelijk gemiddelde. Van hen meldden zich 16
bij het kantoor van De Stentor/Het Nieuw Kamper Dagblad, waar hun een
speciale feesttaart werd aangeboden.
In het verleden toonden trouwlustigen in Kampen weinig animo
voor de bijzondere februarischrikkeldag. Dit jaar was de belangstelling nihil. Het was dan ook zondag.

maart
1-3
Hoewel men zelden voor z’n plezier met hem een afspraak maakt,
kan de huisarts zich in een grote mate van populariteit verheugen.
Dat ondervond ook de IJsselmuider huisarts Meulman, toen hij door
vriend (en vijand) vanwege zijn 25-jarig artsjubileum met een receptie werd verrast.
2-3
In de buurtschap Uiterwijk bij Wilsum overleed op 94-jarige leeftijd
Koert Meuleman. In IJsselmuiden/Wilsum en tot in Den Haag was
zijn naam een begrip als ging om kerk, staat en maatschappij. Op z’n
27ste jaar maakte hij zijn entree in het bestuur van de Wilsumer
School met de Bijbel. In de Hervormde Kerk van Wilsum was hij 38
jaar ouderling. Het principiële SGP-geluid vertolkte Meuleman in de
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gemeenteraad van (Groot)-IJsselmuiden (1953-1978, 21 jaar was hij
wethouder), in de Provinciale Staten van Overijssel (1966-1976) en in
de Eerste Kamer (1973-1983). Deze bazuin gaf geen onzeker geluid!
Op Oudestraat 219, waar De Halte is gevestigd, werd de rode loper
uitgelegd. Voortaan is daar namelijk ook het inloophuis ‘De Rode
Loper’ voor wie even de eenzaamheid wil doorbreken, een beetje
gezelligheid of een luisterend oor zoekt.
Op het volkstuincomplex Onze Tuin gaat de bloemenpracht van de
KMPT, die wat aan slijtage onderhevig was, plaats maken voor een
kikkerpoel. In een tijd, waarin de mens (over)heerst, moet de leefwereld in sloot en plas een handje geholpen worden.
Waar in de Gasthuisstraat sinds jaar en dag de fietsenzaak van
Potkamp was gevestigd, heeft de 23-jarige Jasper Koebrugge uit
Heerde het bedrijf geheel vernieuwd voortgezet. ‘Van jongs af heb ik
fietsenmaker willen worden’, aldus Jasper. Wie kan het hem nazeggen, dat zijn jongensdroom in vervulling ging? Zijn enthousiaste
start werd al direct beloond met de inzending van maar liefst 450
kleurplaten. Marieke Schemmekes (10) won de fiets.
Voor een deel van de veiligheid in de stad (de stadswachten) teerde
Kampen jarenlang op de zak van het ministerie van Sociale Zaken.
Nu daar het geld opraakt, is Leiden (Kampen) in last. Mooi weer
spelen van andermans geld komt de stad nu duur te staan.
De eerste ooievaar van het seizoen werd gesignaleerd. Het was een
IJsseldelta-veteraan, die neerstreek op het al enkele jaren door hem
beproefde nest in ’s-Heerenbroek.
Op de Kamper Damdag, georganiseerd door de Kamper Damclub
Strijt Sonder Spijt, schoven ruim 70 senioren en junioren, van heinde en ver aangereisd, in diverse categorieën de schijven over de borden. De wisselbokaal ging met de heer H. Kamminga mee naar
Dronten.
Gehuld in een nieuw rood-geel voetbalshirt met rugnummer 60 werden de tweelingbroers Frits en Gerrit de Munnik (allebei 60) in het
zonnetje gezet, omdat ze al 44 jaar bij Go-Ahead voetbalden.
Het bedrijf Kagas vierde zijn 25-jarig jubileum. In 1979 begon
‘Brunneper jongen’ Wander Hup in een garage aan de Lovinkstraat
met zijn bedrijfje, dat uitgroeide tot een bloeiend bedrijf met 25
medewerkers aan de Industrieweg, dat overeenkomstig de aard van
de werkzaamheden de klanten nooit in de kou laat staan.
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Het dualisme in het gemeentebestuur moge nog zo’n verheven en
aanbevolen bestuursvorm zijn, de ouderwetse belangstelling van
raadsleden voor de details van het bestuurswerk voorkwam, dat een
modern ambtenaar de traditie van eeuwen zou uitwissen: de Breede
Steeg (bij Boeken Bos) bleef dankzij de attente raadsleden met dubbel
ee. Maar niet dus. Na rijp beraad was het College van B en W - leve
het dualisme! - tegen, waar de raad voor was.
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag werd in de
Reijersdam op een bijeenkomst van de Vrouwenraad Kampen voor de
vierde maal de Ruimteprijs uitgereikt. Dit keer aan Margriet Bolt als
runster van Gastouderbureau Kinderbrug, waarmee zij ‘een fundamentele bijdrage levert aan vrouwenemancipatie’. Naar het oordeel
van de jury zijn de genomineerden (Margriet Bolt, Hanni Dokter,
Adalet Eylis Basqyt en Sule Baga alsmede Gré van der Vaart) ‘zich
bewust van eigen kracht, doorbreken ze de geijkte rolpatronen en
zetten ze zich in voor de Kamper samenleving’. Misschien komt er
ook nog eens een prijs voor een vrouw, die niet in eigen kracht en
binnen het geijkte rolpatroon zich inzet voor de Kamper samenleving.
De sporen van de prehistorische mens uit de Steentijd zullen het
tracé van het spoor van de moderne mens bepalen. Ter voorbereiding
van eventueel nader onderzoek verrichtte Archeological Research
and Consultancy (ARC) in het voorgenomen tracé van de Hanzelijn
bij Kampen zo’n achthonderd grondboringen op zoek naar prehistorische menselijke activiteiten.
De band tussen de calvinistische universiteit van Debrecen (Hongarije)
en de ThUK wierp een eervolle vrucht af voor dogmatiekprofessor
G.W. Neven: hij ontving een eredoctoraat voor zijn bijdrage aan de
ontwikkeling en vernieuwing van de reformatorische theologie.
Op 51-jarige leeftijd overleed Hans van Weenen. Als atleet en bouwer
speelde hij een grote rol bij RK DOS en Isala ’96, waar hij zich al op
z’n 17de jaar meldde. Hij presteerde niet alleen plaatselijk, nationaal
en internationaal op atletiekgebied, maar presteerde ook bij de realisatie van sportaccommodaties in Kampen. Daarvoor ontving hij de
dank van de Koningin (Oranje-Nassau), de gemeente Kampen (erepenning) en zijn sportclub (erelid).
Voor het gerecht merkte wethouder Van Pijkeren, hoe goed vertrouwen bij zakendoen beloond wordt. Zakenman Van Dalfsen wist de
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schade van zijn misse bliksemaankoop van het voormalige gebouw
van Gemeentewerken, alias de Latijnse School, af te wentelen op de
gemeente Kampen, die hem zogenaamd niet voldoende had geïnformeerd over de staat van het gebouw. Het ware van de gemeente verstandiger geweest, de verkoop direct in handen van deskundigen te
geven, maar als je als gemeente al te gretig bent, kun je verwachten
in overeenstemming met het al eeuwen bestaande spreekwoord het
lid op de neus te krijgen. De kwestie moest nog een staartje krijgen,
want er is niets zo heerlijk, als wanneer er in de politiek koppen kunnen rollen, in dit geval van wethouder Van Pijkeren.
Tafeltennisser Gerben Last, fietscrossster Willy Kanis, de voetbalselectie van DOS Kampen, alsmede de tweeling Henrico en Jeroen
Drost werden ten stadhuize verkozen tot de sporters van het jaar
2003. Henk Timmerman van de Zwartendijkruiters ontving de
Uitstralingsprijs.
Velen hebben het niet gemerkt, omdat bij hen geen brand uitbrak,
maar 25 jaar lang stond vrijwillige spuitgast Sjaak van de Gaag klaar
voor de Kamper gemeenschap. Namens die gemeenschap werd de 55jarige bij zijn afzwaaien met een receptie bedankt voor de bewezen
diensten.
De Stadsgehoorzaal was weer het wervelend toneel van geluid en
show. Dit maal was het De Volharding, die daarvoor zorg droeg op de
jaarlijkse uitvoering, onder leiding van Roland de Wilde en Jos van
Elburg. Trouw en enthousiasme zijn de trefwoorden bij orkesten als
De Volharding. Vandaar dat Frans Selles en Hennie Smit gehuldigd
werden voor respectievelijk hun 40- en 25-jarig lidmaatschap, terwijl
Jasper Winters werd vereerd met de Chris Schrijver-bokaal, de aanmoedigingsprijs voor jeugdleden.
Op lichtvoetige wijze, met kerkdienst, cabaret, maaltijd en theologische beschouwing, liet de gereformeerde Burgwalkerkgemeente
weten, dat het 129-jarig kerkgebouw na een grondige renovatiebeurt
weer volop in bedrijf was.Tussen de bedrijven door werd een stadswandeling gemaakt.
Zij het ver van Kampen, in ’t Spant te Bussum, maar toch: de Stadsgehoorzaal werd in het zonnetje gezet, ter gelegenheid van de jaarlijkse Publiciteitsbeurs voor de Podiumkunsten. Uit handen van
Yolande Melsert, directeur van Bureau Promotie Podiumkunsten,
ontving Jelle Wouda van de Stadsgehoorzaal de Gouden Struis, als
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eerbetoon voor de indrukmakende marketingcampagne ‘Ons theater
in Kampen’.
Soms hebben namen een lang en taai leven. Zo dook de naam
Espagnol weer op in het nieuws, ofschoon de zeepfabriek van die
naam in de Boven Nieuwstraat al lang uit beeld is. Het pand diende,
met alle protesten van de buurt daaraan verbonden, jarenlang als
onderkomen voor studenten, vervolgens voor asielzoekers en ten
laatste voor werknemers uit den vreemde. Het zal nu na een verbouwing ‘starters’ gaan herbergen.
Ter introductie van de Ommelandvaart, die de Kamper Kogge gaat
ondernemen, vertelt Dé Krant, die de onderneming op de voet wil
volgen, in een eerste artikel een en ander over de koggen, die o.a. vanuit Kampen de zeeën, met name de Oostzee, bevoeren. De Kamper
replica werd gebouwd naar een met succes uitgegraven van Veluws
eikenhout gebouwde kogge, die omstreeks 1340 op de Zuiderzee ter
hoogte van Nijkerk moet zijn vergaan, aangezien de restanten in de
bodem van het huidige Flevoland werden aangetroffen. De steven
van de replica zal nu Oostzeewaarts gewend worden.
Het deed de hervormden, die met een bezwaard hart de PKN
(Protestantse Kerk van Nederland) op zich af zagen komen, deugd dat
een van hun voormannen ter synode de vooraanzitting mocht
beminnen: De Kamper geref. bondspredikant ds. De Fijter werd gekozen tot vice-preses van de PKN-synode.
Scheepswerf Peters, waar zoveel opzienbarende schepen van stapel
liepen, zag zich gedwongen drastisch het mes te zetten in het personeelsbestand om daarmee de overlevingskansen in de keiharde markt
van de scheepsbouw te vergroten.
Het College van B en W maakte zich op voor een reeks oriënterende
werkbezoeken aan bedrijven in de gemeente Kampen. De eerste de
beste keer schonk de firma Siebrand meteen klare wijn, inclusief
kritische droesem onder uit de fles. Spiritueel, maar weinig hoffelijk
voor een drankenfabrikant.
In Kunsteducatiecentrum Quintus vertelde in de serie ‘Leven na de
Kunstacademie’ Martin Jan van Santen over zijn niet zonder slag of
stoot verkregen succes na het afstuderen met zijn animatievondst
‘The White Cowboy’, waarvan maar liefst dertien afleveringen op de
VPRO-televisie werden vertoond.
De gereformeerde Kerk van IJsselmuiden-Grafhorst bestond 75 jaar.
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Aangezien sinds 1929 bij twee kerkscheuringen nieuwe loten aan de
gereformeerde stam ontsproten, kon het feest gevierd worden door
de ‘oorspronkelijke/synodaal’ gereformeerden van De Bron, de ‘vrijgemaakt’ gereformeerden van De Rank en de Nederlands gereformeerden van de kerk aan de Burg. Van Engelenweg. Toch werd het
een gezamenlijk herdenken. Kerkhistoricus Reenders belichtte de
historie, waarin hij zich dankzij zijn emeritaat als universitair
docent grondig had kunnen verdiepen.
Op weg naar het landelijk kampioenschap voorlezen werd Lianne
Potkamp van Het Kompas, naast Steenwijker Chris Wouters, door de
jury als de beste voorlezer van de Kop van Overijssel beoordeeld en
daarmee afgevaardigd naar de provinciale strijd.
In een volgende stap - ‘derde fase’ klinkt veel mooier - naar de
afbraak van de Europa-allee gaf het College van B en W zichzelf vergunning de bomen in de middenberm te slopen. Hierdoor konden de
Kampenaren zich verbazen over de verschillende boomsoorten, die
moesten wijken.
In de kantine van de Kunstacademie exposeerden architectuurstudenten ontwerpen geïnspireerd op het ThUK-symposium ‘De
binnenkant van protestant’. Maatschappijhervormers als Abraham
Kuyper of zijn hemelbestormende nazaten van driekwart eeuw later
zouden zich kunnen verwonderen over de sterke behoefte aan geborgenheid, veiligheid en aandacht, die spreekt uit de werken van jonge
mensen aan het begin van de 21ste eeuw. Dat men hun werk zuinig
beware tot een later oordeel!
De koninklijke familie en Nederland beleefden een weekend van
tegenstellingen.
Zaterdagmorgen overleed op 94-jarige leeftijd onze vroegere koningin Juliana.
De dag erna, op zondagmorgen, aanschouwde prins Claus-Casimir
het levenslicht als tweede kind van prins Constantijn en prinses
Laurentien.
Oud-burgemeester Kleemans herinnerde aan het bezoek, dat koningin Juliana kort voor haar aftreden op 18 oktober 1979 bij een werkbezoek in Noordwest Overijssel aan Kampen bracht, waarbij zij vanzelfsprekend ook de Oranjeportrettengalerij in ogenschouw nam.
KOV-man uit het Juliana-tijdperk A. Renes (91) haalde herinneringen
op, o.a. aan de eens door de KOV georganiseerde ‘tocht voor ouden
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van dagen’ met een stuk of vijftien, zestien bussen naar Paleis
Soestdijk en het warme welkom aldaar door koningin Juliana persoonlijk.
In samenspel met stadsbeiaardier Frans Haagen bliezen trompetters
hoog van de Nieuwe Toren, ten teken dat de Lente in aantocht is.
In de Buitenkerk gaf het Huygens Vocaal Ensemble (sinds 1996
bestaand en onder leiding van Hans Tijssen) een a-capella
Passieconcert met muziek, die een tijdperk van zo’n 400 jaar besloeg.
Bij KHC vierde Dries Vos (61) - uitstervend ras? - zijn 50-jarig jubileum.
Hoewel al lang geen actief voetballer meer, besteedt hij nog wekelijks
menig uurtje aan zijn club.
Mariëlle van Mierlo (11) en Alisa Witman (12) testten de Thea Beckman-route op betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid. Naar een idee
van schoolmeester Cor Adema voert het fullcolour routeboekje door
de straten van Kampen, het decor van een viertal historische jeugdboeken van Thea Beckman.
Dankzij de sponsoring van de Willeke Alberti Foundation beleefden
de bewoners van verzorgingshuis Margaretha door een optreden van
Willeke Alberti in hun midden de dag van hun leven, of liever de
voorbije dagen van hun leven.
Onder het motto ‘Alles op zien Kampers’ vierde de Kamper Taalkringe de maand maart als dialectmaand met een Groot Kamper
Taalspel. Gé Opgelder scoorde met 16 van de 21 punten, op de hielen
gezeten door Jo Roelofs en Wout van Capelle. Alle drie waren natuurlijk lid van de Kamper Taalkringe.
Burgemeester Oosterhof gaf zijn zegen aan het aanslaan van de biervaten in het nieuwe, op de Oudestraat in de schaduw van de voormalige Van Heutszkazerne gelegen Grandcafé ‘De Stomme van
Campen’, vernoemd naar de befaamde schilder Barend Avercamp.
Wie tegen een stootje kan, kan voortaan proberen te achterhalen wat
het verschil is tussen de beschikbare 20 tapbieren en de 40 bieren,
die in een flesje steken. Wat als een grap begon werd een serieuze
onderneming van verkeersconsultants Mente Bonestroo en Marcel
Gommers, in samenwerking met uitbater David Lemstra.
Wijkvereniging De Maten kreeg een nieuwe impuls door de ingebruikneming aan de Lamoraal van Egmondstraat van een deel van
wat heel vroeger kleuterschool De Wielewaal was. De kleuters zijn
allang verdwenen en door het vertrek van de peuters kwam er nu
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ruimte vrij voor de wijkvereniging, overigens wel in goede nabuurschap tot de wijkvereniging Flevowijk-Cellesbroek.
In de Buitenkerk schalden de jongensstemmen van het Roder
Jongenskoor, het Martini Jongenskoor en het Kamper Boys Choir in
een gezamenlijk festival onder leiding van hun dirigent Bouwe
Dijkstra. Daarbij bleek, dat - mede dankzij de animator van het koor
Henk Stoel - het Kamper koor zich sinds de oprichting in 2002 volwaardig met andere koren meten kan.
In sporthal De Reeve had de finale plaats van het achtste zaalvoetbaltoernooi voor spelers met een handicap. Het team van I&M
(Industrie en Mens) nam als winnaar de fonkelnieuwe Arie Lugthartwisseltrofee in ontvangst. De bokaal is vernoemd naar de drijvende
kracht achter het evenement.
De graflegging van de op 20 maart overleden koningin Juliana ging
niet ongemerkt aan Kampen voorbij. Onder meer konden de bewoners van de Amandelboom via de televisie de plechtigheid in Delft
met aandacht volgen en actief meebeleven.
Leerlingen van groep zeven en acht van de Engelenbergschool hadden
in het Kuinderbos in de Noordoostpolder hun aandeel (67 padden, 11
kikkers en 1 salamander) bij het in veiligheid brengen van padden en
kikkers, die daar bij hun trek in de paartijd te doen krijgen met de veel
snellere menselijke trek, die dood en verderf zaaiend hun pad kruist.
Wethouder Van der Maat ontving van de heer Mutsert van het Kadaster een certificaat, waarbij de gemeente voortaan per satelliet landmetingen kan verrichten, als ’t ware vanachter het bureau.

april
1-4
In zijn woonplaats Newmarket in Canada overleed op 83-jarige leeftijd oorlogsveteraan John Cornish. Hij was de enige overlevende van
de zevenkoppige bemanning van een Engelse bommenwerper, die 13
juni 1943 op weg naar Duitsland werd neergehaald en in het
Ganzendiep stortte. De zes gesneuvelde bemanningsleden vonden
hun laatste rustplaats op het kerkhof van Grafhorst.
1-4
In het Frans Walkate Archief opende cultuurwethouder De Boer een
overzichtstentoonstelling van het werk van Beatrijs Asselbergs. De
kunstenares bracht de smederij van Wensink in de Voorstraat tot
nieuw leven. Zij maakt er monumentale kunstwerken van verschillende metalen.
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Bij boekhandel Plantage Bos Boeken op de Oudestraat overhandigde
marktkoopman en raadslid Jan Elhorst, alias ‘de Zokke’, aan oudjournalist Henk de Koning, alias ’Endrik Kruudmoes’ het eerste
exemplaar van het boekje Kamper Bi’jnamen. Het volhardend navragen van opeenvolgende speurders werd bekroond met deze boekstaving van een welhaast voorbij stukje sociaal leven in Kampen.
Het sinds oktober 2003 functionerende vrouwenzwemuurtje in De
Steur, bedoeld om de integratie van allochtone vrouwen te bevorderen, leverde de eerste zwemdiploma’s op, te weten het zwemdiploma-A voor de dames Demir en Baki.
Oud-bovenmeester en voorvechter van de gemeenschap op het
Kampereiland Wim Beelen (69) werd vereerd met het zilveren insigne van de Vereniging van Hervormde Kerkvoogdijen vanwege zijn 45
jaar lange niet aflatende betrokkenheid bij het kerkelijk werk op het
Kampereiland.
De Kamper atlete Jacqueline Rustidge, werkzaam bij het korps IJsselland, werd in Warschau veertiende bij de Europese kampioenschappen veldlopen voor politie. Zij was daarmee de beste Nederlandse te
midden van 43 vrouwen uit 23 landen.
In het Drentse Zuidlaren won de Kamperveense Eline Koers (16),
5vwo-leerlinge van het Pieter Zandt, de finale van de wetenschapswedstrijd voor scholieren, georganiseerd door de Wis- en Natuurkundefaculteit van de Groningse Universiteit. Als tegenprestatie mag
zij nu afreizen naar Kazachstan om daar de lancering mee te maken
van de Sojoez-raket, die onder meer de Nederlander André Kuipers
een ruimtereis zal doen maken.
Hoewel niet ieder kind er vanwege de zondagsheiliging bij mocht
zijn, toch was er in Wilsum een hele schare jeugdigen op de been om
de Palmpasen-versieringen het dorp rond te dragen.
Bij het zoeken naar een opvolger voor de teruggetreden wethouder
Van Pijkeren is de ChristenUnie-Kampen gestuit op de persoon van
Jan Kattenberg (53), oud-raadslid, zelf ietwat opgeschoven van SGP
naar CU, maar als zoon van het vroegere raadslid Kattenberg uit een
goed principieel nest. Bovendien financieel terzake kundig. College
en Raad zullen met de Kattenberg-norm nog wel wat te stellen krijgen.
Hoop tegen hoop koesterend begaven zich praktisch alle 120 werknemers van scheepswerf Peters naar Den Haag om in een landelijk
protest samen met andere scheepsbouwers de regering te bewegen te
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midden van de oneerlijke concurrentieverhoudingen ter wille van de
Nederlandse scheepsbouw een subsidieduit in het zakje te doen.
Ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia plantte rond het
middaguur wethouder De Boer, omringd door Oranjeverenigingsautoriteiten alsmede oud-burgemeester Kleemans en zijn gade, een
koningslinde in het plantsoen aan de De la Sablonièrekade, nabij de
Koornmarktspoort. De stromende regen maakte een extra emmertje
water overbodig. En passant plantte oud-burgemeester Kleemans een
nieuwe boom, aangezien de kastanje, geplant bij zijn afscheid in
2000, zijn vertrek naar Dronten niet had overleefd.
Van de ene op de andere dag was het gedaan met de Megapool-vestigingen in Nederland en dus ook met Megapool-Kampen op de
Oudestraat. Op die plek had ‘van oudsher’ Radio Koldijk zijn faam
van elektriciteitszaak verspreid. Megapool zette de traditie van goede
waar en service van elektrische apparaten annex elektronica voort.
Kampenaren wisten niet beter en konden de plek met de ogen dicht
vinden. Nu opeens: einde verhaal met dichtgeplakte deuren en
vensters.
Van alle kanten stroomden burgemeesters en andere bestuurderen
van alles wat zich Hanzestad noemt, de toeristieke Hanzestad
Kampen binnen, ten einde met spel en versnapering het spektakel
luister bij te zetten. De burgemeester van Hattem kwam zelfs pontificaal per roeisloep, zij het niet zelf aan de riemen.
Het nautisch evenement Sail-2004 zette de ingetogen sfeer van Stille
Week en Pasen danig onder druk. Hardwerkende middenstanders
werden aangespoord op hun vrije dagen hun deuren geopend te
houden ter wille van het toegestroomde schouwlustige publiek. De
paasshow ‘must go on’.
Zeer velen lieten zich echter niet van de wijs brengen en spoedden
zich in het avonduur ter kerke of in de vroege morgen van Pasen
naar de paasjubel. Overigens begon de Sail-zondag met een kerkdienst in nautische sfeer op het Van Heutszplein met vlootaalmoezenier Gertjan Jorissen en vlootpredikant Jan van Alber.
Aangezien het vaak op de kijkcijfers aankomt, konden de organisatoren met voldoening op de tweede paasdag terugzien. Een mensenzee van bezoekers deinde in en om de stad, 50.000 meer dan de vorige
keer. Rondverteld werd, dat bezoekers wel vijf tot zes kilometer buiten de stad moesten parkeren. Zo ongeveer alle media kwamen over
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de vloer. Kortom, Sail had Kampen op de kaart gezet. Het Shantyfestival met 12 zeemanskoren op de zaterdag en de Paasmarkt op De
Brunneper Heugte op tweede paasdag droegen er ook het hunne toe
bij.
In jongerencentrum ’t Ukien werd gestreden om de Popbelang-awards.
De band Streaming Audio kwam als beste uit de race naar het oordeel van de jury en verzekerde zich daarmee tevens van deelname
aan de Oogst van Overijssel. De publieksprijs ging naar de band
Anxious.
In de KHC-hal stond de vijfde editie van jeugdkerk Re@ction in het
teken van Goede Vrijdag en Pasen.
Inhakend op het feest van 150 jaar theologiebeoefening in Kampen
organiseerden de theologiestudenten van beide Theologische Universiteiten een driedaags festival voor 150 theologiestudenten uit
Nederland en België onder het motto ‘Feest - een theologische oefening’, ten einde samen te komen ‘tot het leggen van een krachtig
fundament onder de onderlinge discussies en tot een theologische
plaatsbepaling voor de komende jaren’. Dat noemen ze een feestje
bouwen!
Aan de vooravond van de herdenking, dat het gebied van Kampen 59
jaar geleden door de geallieerden werd bevrijd, droegen de leerlingen van diverse scholen, die een jaar lang zorg gedragen hadden voor
één der oorlogsmonumenten, die zorg over aan een andere groep
leerlingen.
In de Schepenzaal namen Jan Post, zoon van de in de oorlog omgekomen verzetsman Marinus Post, en wethouder De Boer de eerste
exemplaren in ontvangst van het boek Eenmaal, kindje, zul je trots op
ons zijn. Het boek, waarin 33 nakomelingen van verzetsmensen hun
verhaal vertellen, is bedoeld om te helpen bij het verwerken van oorlogsherinneringen door kinderen, wier ouders in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten.
Merkwaardig verschijnsel: evenredig met de tijd, die ons steeds meer
van de Tweede Wereldoorlog scheidt, nemen de gevoeligheden toe.
Werd na de oorlog zonder veel omslag de Joodse begraafplaats aan
de Ebbingestraat geruimd om plaats te maken voor een vrijgemaaktgereformeerde school, nu brengen apocriefe (?) verhalen over ‘het
dumpen van botten van het Joodse kerkhof in kolken rond Kampen’
de pennen in beweging. Archivaris Dicky Haze moet omgaand ver-
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slag doen aan het College van B en W over wat mogelijk gebeurd zou
kunnen zijn.
Het museumweekend was een mooie gelegenheid de historische
Schepenzaal na een ingrijpende en kostbare restauratie van anderhalf jaar gratis den volke te tonen. Wethouder De Boer had vrijdagavond de sleutel al in het slot gestoken en de aanlichting van
‘Lichtstad Kampen’ in werking gesteld.
Voor wie af en toe de weg kwijt is, was tijdens het weekeinde een
‘Weg van Kunst’ uitgestippeld langs 21 woningen, ateliers en galeries, waar schilderijen, beeldhouwwerken of keramiek geëxposeerd
waren of gewoon iets bijzonders te zien was.
In de Stadsgehoorzaal liet De Broederband zien en horen, wat ‘omnibeleid’ is, te weten het musiceren in diverse kleinere groepen en
instrumentsoorten. De majorettes ontbraken op het appel, want die
waren druk met de omschakeling naar Color Guard.
De 93-jarige ds. W. Kamp, oud-predikant van de Oud-Gereformeerde
Gemeente in Grafhorst, mocht gedenken, dat hij 40 jaar geleden in het
ambt bevestigd werd. Van 1969 tot eind 2002 diende hij in Grafhorst,
waarmee deze gemeente een ‘uitverkoren’ plaats inneemt als beschikkende over een bedienaar des Woords sinds de institutie in 1882.
In de Hanzestad wisselden Turkse en Nederlandse senioren van
gedachten over het ouder worden. Voor de vroegere Turkse gastarbeiders is het ouder worden met behoud/verlies van zelfstandigheid
een groot probleem.
De ‘Vrienden van het Kamper Museum’ betreden voortaan de slingerpaden der historie onder de naam ‘Historische Vereniging Jan van
Arkel’. Het samengaan met historieminnaars uit IJsselmuiden was
een goede gelegenheid oude veren af te schudden.
In het Raalter Hoftheater streed Lianne Potkamp (12) van basisschool
Het Kompas met negen mededingers om de beste voorlezer/ster te
mogen zijn van Overijssel. Voorlezend uit het boek van Ida Vos Wie
niet weg is, is gezien wist Lianne de zaal ademloos te doen luisteren.
Helaas, eerste werd ze niet.
In de Stadsboerderij aan de Groenestraat ontvingen burgemeester
Oosterhof en wethouder De Boer uit handen van de schrijver-schildertekenaar Henk Werff de eerste exemplaren van de nieuwe Werff, getiteld Dries en Drieske, bedoeld als dankbare ode aan de boerenstand.
De ooievaars in de IJsseldelta doen hun best nageslacht uit het ei te
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doen komen: twee paren broeden in Wilsum, een paar in ’s-Heerenbroek en een paar in Zalk.
Aan de vooravond van Koninginnedag huldigde de Brunneper Oranjevereniging in de VZOD-kantine Jan den Held voor zijn 25 ‘dienstjaren’
bij de BOV.
In de vergadering van de gemeenteraad werd de nieuwe wethouder
J. Kattenberg geïnstalleerd, als representant van de ChristenUnie. In
dezelfde vergadering nam na tien jaar Bas Regelmeijer afscheid. Eens
begonnen in de gelederen van de PvdA schoof hij via Kamper
Gemeentebelangen zodanig door naar de VVD, dat nestor Koert
Meuleman bij het afscheid in hem een ‘echte liberaal’ meende te herkennen.
De Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel gaf onder leiding
van haar dirigent Harrie Poulssen in de Buitenkerk een concert met
twee bijzondere werken: de Mis in D van Antonín Dvorák en de Zeven
Kruiswoorden van César Franck.
De Gouden Ganzenveer werd uitgereikt aan de schrijver Kees van
Kooten. Bij een hele reeks van letterkundigen prijkt thans op de
schoorsteenmantel of in de prijzenkast een echte Tausch, aangezien
vanaf 1983 het Kamper juweliersbedrijf Tausch de 14-karaats gouden
veer vervaardigde.
Ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan van de KOV gaf in de
Bovenkerk de Koninklijke Militaire Kapel een feestelijk en vorstelijk
concert. De Kamper Oranjevereniging zag in 1909 het licht, toen
prinses Juliana geboren werd.
Marinus van Pijkeren nam afscheid van het wethouderschap. Twee
jaar was hij wethouder van de gemeente Kampen, nadat hij tevoren
tot de gemeentelijke fusie acht jaar wethouder van IJsselmuiden was
geweest. Overdreven aangescherpte kritiek deed hem besluiten af te
treden.
Het ziet ernaar uit, dat d’Olde Zwarver het kind van de rekening
wordt bij het smeden van plannen om aan de IJssel, molenbiotoop of
geen molenbiotoop, een goed-geld opbrengend hoogbouwplan te
realiseren. Gelukkig toonden bij de voorbereidende discussies een
aantal raadsleden zich terughoudend.
Aangezien de IJsseldelta ‘ziek’ is, moet er een bypass komen, die het
IJsselwater meer de ruimte zal geven. De stad Kampen komt hierdoor
nog geïsoleerder te liggen. Het wordt een hele operatie!
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Door de hand van burgemeester Oosterhof bereikte de koninklijke
erkenning voor hun maatschappelijke bijdragen een negental ingezetenen van de gemeente Kampen: mevr. G. Bos-Modders (69), mevr.
H. Gijsbers-Tuls (76) en de heren R.W.M. Alferink (64), H.J. Bremer (61),
L. van Eekeren (57), W. Ruifrok (76, ridder vanwege zijn verdiensten
voor het vluchtelingenwerk), F.L. Selles (57) en P.E.G. Wiekeraad (62).
Op de avond van Koninginnedag was de Nieuwe Markt het toneel van
de Taptoe, terug van weggeweest. Dertien korpsen, waaronder wereldkampioenen als Kunst en Genoegen uit Leiden en het Sneker Advendo,
verzorgden een programma onder regie van Marcel Honhoff en Ron
Palland. De perfecte show was een foto waard.
Zonder groots lawaai is Koninginnedag niet echt de dag van het jaar.
Daarom zorgde een Solexrace langs Burgwal en Vloeddijk voor een
knetterend spektakel, dat menig toeschouwer kippenvel bezorgde.
Het verschijnsel vrijmarkt heeft naast Amsterdam ook IJsselmuiden
op aller lippen gebracht. Ruim 60.000 bezoekers zochten hun plezier
in een door half IJsselmuiden uitdijend parcours van kraampjes en
stands.

‘Het is een dag waarop je even stilstaat bij solidariteit en het belang
van goede sociale zekerheid’, aldus Paul Rill (37 jaar lid) in zijn
omschrijving van de Dag van de Arbeid, waarop de Partij van de
Arbeid Kampen hem en negen andere partijleden, te weten mevrouw
Rimke Wijbrandts en de heren Harm Bastiaannet, Gert Brinkman,
Jan Hooisma, Rens Jager, Huib Strengers, Aloys Verstraete en Jan
Wieten, in het zonnetje zette vanwege hun trouw gedurende een
reeks van jaren (tussen de 25 en 37 jaren lidmaatschap).
Als gevolg van een ‘spontane’ kabelbreuk moesten flink wat Kamper
gezinnen chagrijnig onder de wol. In plaats van te genieten van een
triomfale finale van Idols moesten ze het doen met een leeg scherm.
Voor een vrij groot aantal hervormden uit IJsselmuiden en Grafhorst
was het opgaan naar Gods huis dit keer erg onwennig. Zij konden het
niet over hun hart verkrijgen mee te gaan in de kerkenfusie van de
PKN en gingen derhalve dolerend ter kerke in de Kamper lokaliteiten
van het Pieter Zandt College.
Aan de vooravond van de Dodenherdenking werden in de vroegere
Synagoge de joodse oorlogsslachtoffers herdacht met een indringen-

3-5

3-5

3-5

4-5

4-5

5-5

de uitvoering door het Zwolse Newman Ensemble en andere medewerkenden van het zevendelige Atemkristall van Ab Sandbrink, gebaseerd op teksten van de dichter Paul Celan.
Na de debacle met de verkoop van de vroegere Latijnse school voor
een culinair doel wilden velen wel eens weten hoe het precies zat
met de historie van het uit de Middeleeuwen daterende complex. In
die behoefte werd voorzien door Van bedelnap tot cultuurpaleis, een uitgave van de Stichting cultuurZIEN.
In de merkwaardige onhistorische KRO-race om de grootste Nederlander aller tijden te worden, werd te midden van Erasmus, Hugo de
Groot en Wubbo Ockels ook genomineerd de bekende oudKampenaar dr. W. Kolff, uitvinder van de kunstnier, waarmee hij in
de oorlogsjaren in het Kamper Ziekenhuis experimenteerde.
Voor rekening van een Duitse industriebaron verbouwde Kamper autorestaurateur Geert Jan Peters met zijn mannen het wrak van een vrijwel unieke, want een van vier, Talbot Lago T26 Record tot een glimmende bolide. Daardoor viel de stralende klassieker in de prijzen op
het Concorso d’Eleganza Villa d’Este in het Italiaanse Cernobbio. Geert
Jan Peters glimt nu ook, haast net zo als het werkstuk zijner handen.
In het stadhuis van Hardenberg had de uitreiking plaats van de Frits
de Zwerver-prijs. Negentig scholieren zonden een opstel in onder het
motto ‘Nooit gedacht’. Weliswaar ging de eerste prijs opnieuw naar
de Genemuidense Femmeke van den Berg, maar de tweede prijs was
voor Willemijn Kloosterman (18) uit IJsselmuiden.
Om acht uur in de avond werden de doden als gevolg van oorlogsgeweld, in het bijzonder van de Tweede Wereldoorlog, herdacht.
Scholieren legden bloemen bij ‘hun’ monument. Vanuit een stille
tocht schaarden velen zich rond het monument aan de IJsselkade,
waar burgemeester Oosterhof een krans legde en in een kort woord
stil stond bij het barre verleden. In IJsselmuiden ging een stille tocht
van de oorlogsgraven op de begraafplaats naar het monument aan
de Burgemeester van Engelenweg, waar wethouder Van der Maat een
krans legde. Het carillon strooide gedenkklanken over de stad en in
de Bovenkerk was een herdenkingsconcert.
Niet geheel zonder frustratiedeuken nam Herman Diender (47)
afscheid van de Begeleidingscommissie Binnenstadvisie, met het
voornemen binnenkort tevens de voorzittershamer neer te leggen
van de Wijkvereniging Binnenstad.
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In de nacht van vijf op zes mei overleed op 80-jarige leeftijd de bekende jeugdboekenschrijfster Thea Beckman. Zij ontving de cultuurpenning van de stad Kampen. Verscheidene van haar boeken, Hasse
Simonsdochter, De Stomme van Kampen, Het wonder van Frieswijck en
Gekaapt! spelen in Kampen. Kruistocht in spijkerbroek werd wellicht
haar meest gelezen boek. Nog in november 2003 ontving Thea Beckman het eerste exemplaar van de Thea Beckman-route door Kampen.
De plaats van de voormalige Joodse begraafplaats aan de 1e Ebbingestraat/Anjerstraat werd opeens centrum van de belangstelling door
het gerucht, dat de met instemming van Joodse zijde na de oorlog
geruimde begraafplaats nog menselijke overblijfselen zou bevatten.
De Vereniging Het Joodse Begrafeniswezen spoorde de burgemeester
aan een diepgravend onderzoek in te stellen. Inderdaad gaf het
gemeentebestuur opdracht tot onderzoek aan de stadsarchivaris
Dicky Haze en de stadsarcheoloog Alexander Jager.
De slopershamer maakte een eind aan het bestaan van de eerste gereformeerde kerk in IJsselmuiden/Grafhorst. Het door de Kamper aannemer Wijnhoud in 1922 aan de Plasweg opgetrokken kerkgebouw
deed al sinds 1933 geen dienst meer, daar het werd vervangen door
een nieuw kerkgebouw aan de Burgemeester van Engelenweg, thans
in gebruik bij de Nederlands Gereformeerden. De sporen van vroeger
gereformeerd kerkelijk leven worden uitgewist ten bate van de
woningbouw in IJsselmuiden.
Ter bewaring van het Schokker erfgoed op het gebied van de zangkunst hebben de nazaten van de van Schokland verdreven bewoners
zich aaneengesloten tot het Kamper Schokkerkoor, daarbij gesteund
door enthousiaste niet-Schokkers.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de wijkvereniging ZuidBovenbroek werd Ger Tempelman vereerd met het lidmaatschap van
de Orde van Oranje-Nassau. Van het begin af is hij penningmeester
van de wijkvereniging en speelt hij ook in allerlei andere activiteiten
van de wijkvereniging een belangrijke rol.
In het kader van de Molen- en Fietsdag maalden de Kamper molens
extra opvallend. De Rosmolen in het Stedelijk Museum maalde, zij
het zonder ros. De wieken van de Zalker molen wenkten uit de verte,
terwijl d’Olde Zwarver neerkeek op de festiviteiten van de wijkvereniging Zuid-Bovenbroek.
Woningcorporatie deltaWonen, voortzetting van de Kamper woning-
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bouwverenigingen Kampen en Eenvoud, gaat het befaamde huis
Burgwal 86, het voormalige Speelwerk, verbouwen tot appartementen. Een goede gelegenheid een steen in te metselen, die de nagedachtenis levend houdt aan de mannen, die op die plaats in 1906 de
woningbouwvereniging Eenvoud van de grond tilden. Overigens
bood Burgwal 86 na de Tweede Wereldoorlog ook een tijdje onderdak aan de toen net (her)opgerichte bouwvereniging Kampen.
In het kader van 150 jaar theologie in Kampen werd den volke
getoond het door Jaap van Gelderen en Cees Houtman geredigeerde
en uiteraard bij Kok uitgegeven Profiel. Theologiebeoefening in Kampen
1970-1990. De talrijke baarden en Che Guevara-petjes op een van de
foto’s in het boek laten zien, dat het jaren van ‘strijd’ waren. Inmiddels heeft een flink deel van de op de foto prijkende theologen
de strijdbijl begraven.
Via een tweetal voorstellingen in de Stadsgehoorzaal presenteerde
directeur Koolstra het programma voor het seizoen 2004-2005, waarin onder meer opgenomen twee eigen producties: De Stomme van
Kampen en De nacht dat Roy een opdonder kreeg.
De ondernemers van Kampen hebben zich gehergroepeerd in een
nieuwe OVK onder leiding van Bert Endedijk (Kok-Kampen), die samen
met een aantal bekenden - terug van weggeweest - de schouders eronder zet.
Dat het in Kampen wemelt van monumenten, kan niemand ontgaan.
Toch hoorden veel fietsers-richting-stad ervan op, dat het vervallen
bruggetje bij de Cellespoort, dat zij dagelijks passeren, op de Rijksmonumentenlijst prijkt. Hoe dan ook, het wordt grondig onder handen
genomen.
Nadat de Kamper Kogge ruim een maand van het niet meer zo zilte
nat van de voormalige Zuiderzee had geproefd, keerde het scheepke
terug in de thuishaven Kampen, teneinde zich verder voor te bereiden
op de Ommelandvaart in juni aanstaande. Daarbij hoorde ook de
Ommelanddag, waarop belangstellenden met open armen werden
ontvangen.
In het Rabo-Schoolkorfbaltoernooi bestreden ver over de honderd
teams elkaar tot er twee winnaars over waren: de senioren van Het
Kompas en de junioren van de Dirk van Dijkschool.
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het koororgel in de
Bovenkerk werd een Bach-festival gehouden, bestaande uit een orgel-
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concert Bachs fantasieën door Leo van Doeselaar, een concert Bachs
orgelconcerten door Vincent van Laar en het Aluid Consort onder leiding van Francois Fernandez.
Klaas Zwiers (81) en Egberdine Zwiers-Bartelink (78) van de St. Nicolaasdijk vierden hun 60-jarige huwelijksband. Bloemen en fruit werden aangeboden door wethouder Van der Maat namens het gemeentebestuur.
De blazers van het nieuw leven ingeblazen Jachthoornkorps van KTK
hebben er zo de smaak van te pakken gekregen, dat zij voortaan op
eigen benen en in eigen uniform verder willen gaan onder hun nieuwe
dirigent Henk Zaayer.
De dag dat het boven het Kamper straatgewoel zal daveren van het
gelui der klokken, kwam weer een stap dichterbij. In de toren van de
Bovenkerk werden via een der galmgaten de bokken naar binnen
gehesen, die het beieren van Geert van Wou’s pronkstukken mogelijk moeten maken.
Om het 100-jarig bestaan van de juwelierszaak Reuijl/Raap op de
Oudestraat een speels accent te geven stelde wethouder De Boer het
vernieuwde, zachter gestemde klokkenspel aan de gevel van de firma
wederom in werking. Het carillon had zestien jaar gezwegen, omdat
de klanken niet ieders oor konden bekoren.
Beiaardier Frans Haagen liet het carillon van de Nieuwe Toren
Spaanse klanken als pepernoten uitstrooien over de stad. Het was de
afsluiting van de jaarlijkse carillonmarathon van Doesburg de IJssel
af tot Kampen. ‘De IJssel is zo’n mooie rivier met z’n bochten en
brede uiterwaarden. En het is altijd leuk om in Kampen te komen.
Prachtige stad!’, aldus de deelnemers als uit één mond.
Amateurs zijn bijzondere mensen, waar je als samenleving niet zuinig genoeg op kunt zijn. Oud-Schokbetonmedewerker Herman van
Vliet (76) is liefhebber van hout. In de loop van de tijd bracht hij een
uitgebreide verzameling houtsoorten bijeen, evenals daarvan vervaardigde kunstvoorwerpen. Zijn verzameling omvat ‘slechts’ tussen
de 500 en 1000 specimina van de bestaande 50.000 houtsoorten.
Kampen weergalmde van de uit Bohemen en Moravië overgewaaide
sound, de Egerländer blaaskapellenmuziek. Het was de achttiende
keer, dat d’ Issellander Muzikanten tot vreugde van duizenden het
blaaskapellen-festival organiseerden.
De IJsselmuider stichting IJsselmuiden helpt Oekraïne sloot met een
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saldo van 30.000 euro de jubileumactie af. Wielrenners en skelteraars, die zich het zweet op de rug hadden getrapt voor het goede
doel en het 10-jarig bestaan van de stichting, werden op de Dorpsweg
met gejuich binnengehaald.
Bianca Roosenboom werd in het noorden van ons land viervoudig
Nederlands kampioen skeeleren. Wellicht kan deze vliegensvlugge
Kampense aan onze stads- en stichtingsbestuurders enkele cursussen
geven in de kunst van het snel vooruitkomen.
In de Oranjewijk (Margrietstraat) maakten de karige naoorlogse
woningen na 50 jaar plaats voor de Nassauhof, een fris en aantrekkelijk seniorencomplex van 30 zelfstandige appartementen. De wethouders Piederiet en Breman verrichtten met vereende krachten de
laatste loodjes: het plaatsen van een gedenksteen.
Tomas van ’t Zand maakte als VVD-raadslid zijn rentree in de Kamper
gemeenteraad, daarmee het teruggetreden raadslid Bas Regelmeijer
opvolgend.
Het pleit wellicht voor het leefmilieu in de IJsseldelta, dat ooievaarsparen een viertal nesten hebben verbouwd tot kraamkamer, waar
plaats bleek voor een talrijk nageslacht.
Geen zorgen over het aanstormend talent van morgen! Willemijn
van de Meent werd op de IJsselmuider Rehobothschool in de bloemetjes gezet vanwege haar prestaties in een wiskundewedstrijd, de
landelijke Kangoeroe-wiskundewedstrijd van de Universiteit van
Nijmegen en het Cito-instituut.
In Wilsum stroomden de provinciale zilverlingen binnen onder het
motto ‘vitaliteit en behoud van de sociale samenhang in de kleine
kernen’. Van de 850.000 euro die nodig zijn voor de bouw van het
nieuwe multifunctionele centrum, overhandigde Overijssels gedeputeerde Ranter van Zorg en Participatie de eerste 100.000 euro aan
voorzitter Jan Marskamp.
De - naar men zegt - aartsrivalen Go Ahead en DOS Kampen speelden
een ‘zinderende’ wedstrijd (3-1) in de finale van het door de firma
Hubo gesponsorde Zilveren Bal-toernooi.
Ruim 250 bezoekers kwamen in de Stadsgehoorzaal kijken bij de presentatie van het grootse Burgelplan van architect Verweij en de zijnen, dat voorziet in de aanleg van parkeerplaatsen onder en scheepjes in de Burgel. Hoewel de positieve reacties leken te overheersen,
ontbrak natuurlijk de bekende Kamper terughoudendheid niet: ‘Kan
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nooit uut!’, ‘Veuls te oog egrepen!’
Het met de ondergang bedreigde IJsselmuider volkstuincomplex aan
de Hartogsweg herrees uit de planologische as. Oud-burgemeester
Markusse onthulde de nieuwe weidse naam: Tuinpark Tuinlust, en
een recordaantal bezoekers struinde er rond op de open dag.
Ook Oranjeverenigingen kennen trouwe bestuursleden. De Wilsumer
Oranjevereniging nam afscheid van Jan Boom, 30 jaar in het bestuur,
waarvan 24 jaar als penningmeester, en Henk Boeve, 40 jaar trouwe
dienst. Beiden werden tot erelid benoemd.

juni
1-6
Zoals Marrie Stoffer zijn er altijd mensen, die op het vinkentouw zitten, als anderen niets in de gaten hebben. In dit geval ging het niet
om vinken, maar om gierzwaluwen. Sinds jaar en dag was een kolonie van deze trekvogels uitgerekend in de af te breken Oranjewijk
onder de pannen en legde aldaar haar jonkskens in ‘t kunstig nest.
Ab Kok van deltaWonen was niet zo goed of hij moest op aandringen
van de Gierzwaluwenbescherming Noord-West Overijssel naar een
oplossing zoeken. En dat deed hij van harte.
2-6
Aan de vooravond van het vertrek van de Kamper Kogge inspecteerde
de Duitse ambassadeur dr. E. Duckwitz het Kamper scheepje. Het is
zaak dat bondskanselier Schröder weet welke vreemdsoortige vaartuigen onder het mom van Ommelandvaart de Duitse territoriale
wateren binnendringen.
3-6
Een aantal posters van de Stadsgehoorzaal trok de aandacht van het
Stedelijk Museum in Amsterdam. Vandaar dat zij, weliswaar niet in
Amsterdam, maar in het Haagse Museum voor Communicatie een
tijdje geëxposeerd werden.
4-6
Wethouder Kattenberg van financiën presenteerde de Pespectiefnota
2005-2008. Veel perspectief zit er niet in. Volgend jaar dreigt een
tekort van 6,5 miljoen euro. Zou er misschien de afgelopen tijd teveel
uitgegeven zijn bij het aantrekken van een te grote broek? Hoe dan
ook, er moet bezuinigd worden. Bijstellen van het ambitieniveau,
heet dat tegenwoordig.
5-6
Het aantal dak- en thuislozen groeit in Kampen sneller dan verwacht. Het zijn er nu al een stuk of dertig. Wethouder Wieten hoopt
voor hen een bed, brood en bad inclusief hulpverlening te vinden.
Maar waar? Alles goed en wel, but not in my back-yard.
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‘Tabee Kamper Kogge, tabee goede vaart.’ In de vroege morgen werd
de Kamper Kogge uitgezwaaid en uitgezongen door autoriteiten,
familie en bekenden. Aan boord waren de kinderen, die de eer hadden de twee rode stenen van het gelijknamige scholenproject op
Terschelling te gaan afleveren. Spijtig genoeg kon Ommelandvaartster-in-spe Mariska van Ommen niet scheep gaan. Zij brak een
enkel, hetgeen ook bij een duizendpoot als Mariska fataal is. ‘s Avonds
was de kogge al bij Stavoren om de bemanning, na een eerste nacht
aan boord, de volgende dag op Terschelling aan land te laten gaan.
Het bleef niet onopgemerkt, dat ruim 50 ambassadeurs met hun aanhang van partners en veiligheidsbeambten een bezoek aan Kampen
brachten. Nadat zij eerst bijeenvergaderd waren geweest onder het
gehoor van de Commissaris der Koningin Jansen, werden zij door de
Kamper straten en stegen geleid door burgemeester Oosterhof en
gedeputeerde Rietkerk, om tenslotte onder majestueus orgelspel op
adem te komen in de Bovenkerk.
Zaklopen en hinkelen konden de kinderen van Brunnepe/Hanzewijk
naar hartelust in de Dorpstraat en op de Reijersdijk. Ter gelegenheid
van Straatspeeldag was het autoverkeer naar elders verbannen.
De dramagroep van het Ichthus College bracht in de Stadsgehoorzaal
met de musical Wat jij niet ziet een serieus probleem voor het voetlicht: het manipuleren met macht.
‘Kampenaren zijn prettig om zaken mee te doen.’ Met veel goede
raad voor de achterblijvenden nam Henk Zwoferink afscheid van zijn
ING-bankdirecteurschap en daarmee van Kampen.
Bij het stralen van een uitbundige avondzon waren drie dagen eerder
ruim 3000 wandelaars zingend en vol goede moed begonnen aan de
59ste Avondvierdaagse.
Een Oudestraat-defilé van de met snoep omhangen en met bloemen
overladen wandelaars besloot het evenement. Annet van Stratum
(14) vestigde een persoonlijk record: zij liep de vier avonden uit op
krukken. René van der Meulen en Bert Meijberg. werden met bloemen geëerd, omdat zij 25 jaar als vrijwilliger de zaak in goede banen
hadden helpen leiden.
Bij de opmars van het kunstgras speelt Kampen ook een partijtje
mee. Op het EK in Lissabon zal het kunstgras van het Kamper bedrijf
GreenFields BV prominent aanwezig zijn om te laten zien, dat je
zelfs met Adidas-schoeisel op kunstgras heel goed uit de voeten kunt
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De Schola Cantorum Campensis bestond vijf jaar. Om dat te vieren
werd een muzikale wandeling gemaakt van de Bovenkerk via de
voormalige kloosterlocaties: Soete Name Jhesushuys, Agnietenconvent, St. Anna- of Cellezustersklooster, alias Doopsgezinde kapel,
en de librije van het Minderbroedersklooster, alias Lemkerzaal, naar
de Buitenkerk. Dit alles onder begeleiding van Gregoriaanse gezangen en toepasselijke historische toelichting van Theo van Mierlo.
Opmerkelijke statistische gegevens: in 2003 werden in de gemeente
Kampen 279 huwelijken gesloten en 19 partnerschappen geregistreerd. Daartegenover stond, dat 98 huwelijken en 19 geregistreerde
partnerschappen ontbonden werden. Het resultaat van alle activiteiten: 373 geboorten.
Voetbalclub KHC vierde haar 90-jarig bestaan met een jubileumfeest
op sportpak De Venen. Een duel (6-1) tussen de eerste selectie van
KHC en en een team van oudjes gaf de juiste stemming voor een druk
bezochte receptie, waar naar hartelust gesproken en gepreekt werd.
Het oudste lid Aart Bos werd in de schijnwerpers gezet, omdat hij van
zijn 85 levensjaren er 70 bij KHC had doorgebracht.
Johannes Teunis van Denderen (84) en zijn echtgenote Henriëtte
Daniëlla van Denderen-Muller (84) vierden hun diamanten huwelijk.
Ir. Van Denderen was vele jaren adjunct-directeur van Gemeente
Werken en vervolgens directeur, als opvolger van ir. Van den Brink.
Des te vanzelfsprekender was de representatie van de gemeente door
burgemeester Oosterhof en zijn vrouw.
Op het Burgemeester Berghuisplein, pal naast het gemeentelijk circus, sloeg ten behoeve van enkele voorstellingen het 180-jarige Circus
Althoff zijn tenten op.
Nadat ze nog wat geoefend hadden in moderne verkooptechnieken,
reisden burgemeester Oosterhof en zijn wethouders af naar het Finse
Turku om aldaar van de Hanzedagen te genieten en en passant
Kampen aan de man te brengen.
Mede dankzij het fraaie wandelweer liep de 27ste IJsselmuider
Avondvierdaagse op rolletjes. Van de 2708 deelnemers haalden er
slechts vier de eindstreep niet.
Met een vesper en een receptie vierde ds. Ad van Noord van de gereformeerde PKN-gemeente van IJsselmuiden-Grafhorst zijn 25-jarig
ambtsjubileum. Als in Kampen opgeleid dienaar des Woords werd hij
in 1979 geroepen naar Stellendam-Ouddorp, om via het fruitrijke
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Kesteren in groentenrijk IJsselmuiden te belanden, waar hij alweer
twaalf jaar in de wijngaard des Heren arbeidt.
‘Je gaat heel anders naar de stad kijken. Je ziet veel meer.’ In het
Gemeente Archief organiseerde een aantal 5vwo-leerlingen van het
Ichthus College onder het begeleidend oog van hun geschiedenisdocenten een tentoonstelling over sociale en economische veranderingen in het Kampen van de tweede helft 19de eeuw.
Wethouder Breman, voortdurend op zoek naar toeristische speerpunten, onthulde samen met watersportverenigingsvoorzitter Evert
Koekkoek aan de Buitenhaven een bord, dat de passanten wijst op de
mogelijkheid Kampen per blauwe fiets te verkennen.
In het Stedelijk Museum Het Gotische Huis verrichtte Norbert
Hostyn, conservator van het Museum voor Schone Kunsten in
Oostende, de opening van een expositie die laat zien hoe de twee
kunstenaars Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) en James Ensor
(1860-1949),hoewel half en half tijdgenoten, hun eigen zeer verschillende werkwijze en visie hadden op zee en strand.
Aan de IJsselmuider Trekvaart stond een hele serie vogelverschrikkers in het gelid. Het was het resultaat van een Kringloopwinkel-wedstrijd, waarbij de werkstukken moesten zijn samengesteld uit oude
kringloopmaterialen. De prijs van 150 euro, te besteden vanzelf in de
Kringloopwinkel, ging naar Meike van Dam (10). Zij vervaardigde,
naar het oordeel van de jury, ‘een verschrikkelijke vogelfeeks, die
macht en kracht uitstraalde’.
De Stichting Aangepast Paardrijden De Zwartendijkruiters organiseerde in Kampen samen met de Vereniging Paardrijden Gehandicapten de 28ste Regionale Landdag, waaraan rond 400 ruiters deelnamen. Zon en regen deden het motto ‘Alle kleuren van de regenboog’ eer aan.
Opdat het niemand zou ontgaan dat de zomer alweer zijn keer nam,
bliezen koperblazers uit Kampen en Harderwijk vanaf de Nieuwe
Toren vrolijke klanken in het rond, daarbij ondersteund door
beiaardspel van Jasper Stam.
In De Maten werd een door de Aannemers Combinatie Kampen
(Mateboer/Wensink en Prins) een nul-energiewoning gebouwd. De
zonnecellen op het dak leveren zoveel electriciteit, dat van de teruglevering aan Essent de gasrekening kan worden betaald. Dat werd
mogelijk door een gezamenlijke subsidie van 65.000 euro door ACK,
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gemeente Kampen en Essent. De liefhebbers behoeven zich niet op te
stellen in rijen van drie, want dit experiment was eenmalig.
De fractievoorzitter van de VVD in de Kamper gemeenteraad Albert
Holtland gaf vrijwillig-gedwongen de voorzittershamer af aan zijn
collega-raadslid Henk Krans. Gedreven door een overgrote, welhaast
agressieve openhartigheid, gepaard aan veel verbaal geweld, kwam
hij - zoals dat zo fraai heet - ‘onder vuur te liggen’ van zijn partijgenoten, onder wie burgemeester Oosterhof, die Holtland bij voortduring en tamelijk onhoffelijk het leven zuur maakte.
Nu de stadsbestuurders en hun gevolg van ambtenaren hun hielen
hadden gelicht, greep stadsarcheoloog Alexander Jager zijn kans de
vloeren van het thans oude Nieuwe Stadhuis in de Oudestraat open
te breken, op zoek naar de archeologische schatten van het vroegere
Stadswijnhuis ter plekke. Hij vond slechts de muren van de wijnkelder, maar de kinderhand van een stadsarcheoloog is gauw gevuld.
Om van een zeer vroege uittreding te gaan genieten nam algemeen
directeur Bert Schelhaas afscheid van het IJsselheem Zorgconcern. In
1997 kwam hij in dienst als directeur van de Verenigde Gasthuizen.
Mede dankzij zijn inspirerende activiteit werd in 2002 een doorbraak
bereikt in de ouderenzorgverlening in Kampen: de Verenigde Gasthuizen (Myosotis en Margaretha), de Amandelboom en de Vijverhof
vonden elkaar onder de IJsselheemparaplu. Daaronder kwamen in
2004 ook de overige ouderenzorginstellingen schuilen van het
IJssel/Zwartewater-gebied (IJselmuiden, Genemuiden, Zwartsluis en
Hasselt).
Aan het Hoefbad werd stil gestaan bij het 25-jarig bestaan van De
Schakel, school voor speciaal onderwijs. Het was dan ook een speciale dag, ter afsluiting van de projectweek ‘Kinderen uit de hele
wereld’ en ter opening van ‘Veelkleurig palet’, een expositie van
kunstzinnig werk van leerlingen, ouders, personeel, bestuurders en
anderen, geopend door Jack van Dijk, voor wie het een heel speciale
dag was, met gemengde gevoelens. Met een royaal aantal zoenen
voor de meester nam de school na 32 jaar afscheid.
In het Noorse Sandness werd ‘onze’ Willy Kanis (19) Europees kampioen fietscrossen bij de Elite Woman.
De Kamperse Anne van Dorp (20) keerde terug op haar ouderlijke
thuisbasis om van haar avonturen te bekomen. In maart met zestig
collega’s uitgezonden naar As Samawah in Irak om vrede te helpen
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stichten, moest ze ernstig ziek haar maten verlaten en aansluitend
vijf weken militair hospitaal doorstaan.
Onder onverwachts fraai weer, met weinig wind en veel belangstelling vierde de Oostwal Botterrace op IJssel en Ketelmeer met 33
schepen haar tweede lustrum. De bemanning van de firma Wensink
en Prins kon met de Bu20 de overwinning bevechten.
Het zat de ooievaars in de IJsseldelta toch weer niet mee. Zes jonge
ooievaars overleden op het nest, waarvan alleen al vier in Wilsum.
Mogelijk waren de ouders nog te onervaren in het grootbrengen van
hun jongen, veronderstelt ooievaarscoach Wietske van den Rozenberg.
Sportfondsenbad De Steur vierde zijn 30-jarig bestaan. De oudjes
onder de badmeesters, Lia van Enk-Strieker en Bé van Kleef, vertelden
van vroeger, uit de tijd van badmeester Strieker, hoe koud het was en
hoe ver op Seveningen, hoe sober en simpel het was in het nieuwe
zwembad in het Groene hart en hoe dit uitgroeide tot een gezellig
tropisch zwemparadijs met bijbehorende temperaturen.
Met een groots verkleedfeest nam basisschool Het Kompas afscheid
van zijn directeur/meester Sietze de Vries. Op de kweekschool in
Assen opgeleid kwam de Groninger via Oude Pekela en Winschoten
naar Kampen, eerst als directeur van De Wegwijzer, daarna en tenslotte van Het Kompas. Daarmee waren de 40 jaar vol.

Als het om de Stadsgehoorzaal gaat, reizen de plannen en kosten de
pan uit. Was de fraaie verbouwing zo’n 30 jaar geleden een zaak van
enkele bijeengeschraapte miljoenen guldens, het tegenwoordige
geslacht is niet tevreden met een verbouwing voor 2,5 miljoen euro
(vijf miljoen gulden). Er moet minstens tien miljoen euro tegenaan
en misschien moet er zelfs een heel nieuw theater komen. Directeur
Koolstra mocht verheugd een paar honderd goedkope steunbetuigingen in ontvangst nemen, die de actiegroep ‘Red ons theater’ op
internet had ingezameld. De gemeenteraad deed aan Salomo’s wijsheid en knipte het renovatieplan in tweeën.
De samenwerking tussen zorgconcern IJsselheem (Myosotis, Margaretha, de Vijverhof en de Amandelboom) en de ouderenzorginstellingen in IJsselmuiden (de Maarlenhof), Genemuiden (de Meente),
Hasselt (de Hazelaar) en Zwartsluis (de Schans) liep uit op een fusie.
IJsselheem bestrijkt daarmee met ouderenzorg en verpleegzorg de
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hele IJsseldelta op Zwolle na, bezorgt aan zo’n 1200 werknemers
brood op de plank en maakt een jaaromzet van 28 miljoen euro.
De door de toestroom van leerlingen uit z’n voegen barstende protestants-christelijke Willem van Oranjeschool (389 leerlingen) nam
met een toespraak van onderwijswethouder De Boer en het oplaten
van ballonnen feestelijk de dependance aan de Fidelio in gebruik.
Het stadspark was voor de negende keer het toneel van het Full Color
Festival. Pittige hapjes en dito muziek gaven de bezoekers gelegenheid kennis te maken met allerlei plekjes van de aardbol.
De Stadsboerderij aan de Groenestraat bood gedurende de zomerzaterdagen en de Kamper Ui(t)-dagen ruimte aan een uitgebreide tentoonstelling over de in 1992 overleden befaamde weersvoorspeller
Jan Pelleboer. De in ’s-Heerenbroek geboren Pelleboer, die in Kampen
de Lagere Landbouwschool doorliep, werd de meest bekende van alle
weermannen, omdat hij het weerbericht met zijn typische vertrouwenwekkende ‘plattelandsstem’ een nieuwe dimensie gaf.
Burgemeester Oosterhof en zijn gade vergezelden burgemeester
Fröhling van Stralsund bij de verwelkoming van de Kamper Kogge in
deze meest oostelijke der Duitse Hanzesteden. Op zijn Ommelandvaart was de Kogge juist halverwege, d.w.z. 32 dagen van huis.
In het Frans Walkate Archief onderhielden de eregasten Gait Berk en
Koot Peereboom de aanwezigen met liederen in het Kamper dialect,
ter gelegenheid van het feit dat de nieuwe Kamper Almanak was uitgekomen en daarmee - naar het woord van directeur Herman Harder weer twee centimeter natuur- en geschiedbeschrijving aan de anderhalve meter Kamper Almanakken van de afgelopen driekwart eeuw
waren toegevoegd.
Raadslid en bovenmeester Cor Adema opende de zomerexpositie
‘‘Klasse-Foto’s’ 1920-1950’ van het Frans Walkate Archief. De tientallen klassenfoto’s waren gedurende de zomermaanden een feest van
herkenning voor de bezoekers, in totaal 2349. Tegelijkertijd konden
velen, in de ouderwetse schoolbanken gezeten, informatie verschaffen over de gekiekte personen en wat er van hen geworden was.
‘Sigaren, dat is mijn wereld!’ Nu de Kamper sigarenmakers praktisch
zijn uitgestorven, houdt Ria Bos (36) de eer van de beroepsgroep hoog.
Met haar ambacht luistert zij party’s en andere gezellige evenementen
op en maakt daarmee de tongen los.
Onder grote belangstelling ging in Wilsum door de ferme hand van
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de 9-jarige Henk Boeve de eerste van 60 heipalen de grond in voor het
nieuwe multifunctionele centrum. Nu het hervormde verenigingsgebouw en de Meulenbelt niet meer zo goed aan de verlangens van
een bijdetijdse kleine kern kon voldoen, werden de handen ineengeslagen om tot een volwaardig centrum te komen. Kosten: 900.000
euro.
In de Synagoge opende acteur Henk van Ulsen de expositie van de
‘realistische’ schilder Barend Blankert aan de hand van de intrigerende vraag in hoeverre biografie en oorsprong het werk van een
kunstenaar beïnvloeden. Barend Blankert werd namelijk als zoon
van een classicus van het Gemeentelijk Lyceum in Kampen geboren
in het oorlogsjaar 1941, maar al in 1946 aan de Kamper voedingsbodem ontrukt door het vertrek van zijn ouders.
In de Cellespoort stelde toeristisch wethouder Breman de prachtig
geïllustreerde folder van de Ganzendieproute in handen van de
heren Koers (Stichting Kampereiland), Dekker (Dorpsbelangen
Grafhorst) en een familielid van tuinbouwpionier Gerrit Schinkel
(1863-1952). Helaas kon het Kleemans-pontje, de onverbiddelijke verbindingsschakel, nog niet in de vaart worden gebracht, bij gebreke
van de vitale ketting.
Terwijl Kampen zich koesterde in de zomerzon, worstelde zeezeiler
Henk de Velde met het wegdooiend poolijs op het noordelijk halfrond om zijn reis met het zeiljacht Campina voort te zetten.
Bijna 100 kinderen profiteerden in ’t Ukien van het organisatievermogen van het Kamper Vakantie Komité. De eerste week stond in
het teken van dappere ridders, edele jonkvrouwen en onneembare
kastelen.
Bij de sailmanifestatie in het Franse Brest hielden de Kampenaren
Arjen Töller met zijn Swaensborgh en Robert Postuma met zijn
Hendrika Bartelds de Kamper vlag hoog.
De eerste Kamper Ui(t)dag was een waar kinderfeest, helaas geplaagd
door wat chagrijnige weergoden. Er was volop gelegenheid voor
koopman te spelen op de kinderrommelmarkt, het springkussen uit
te proberen of in de draaimolen misselijk te worden.
In het Onderdijks was er weer een mijlpaal(tje). Als eersten konden
Roel Boerman (39) en Mariëlle de Lange (28) de sleutel van hun
droomhuis in ontvangst nemen en met hun verhuizing uit het
Zwolse aan de slag gaan.
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Pastoor Fons Zandbelt, de 66-jarige pastoor, die sedert vier jaren
naast de Kamper parochie ook Hasselt en IJsselmuiden (samen met
pastor Hans Schoorlemmer) bedient, herdacht dat hij 40 jaar geleden
de priesterwijding ontving.
Het rapport dat stadsarchivaris Dicky Haze en stadsarcheoloog
Alexander Jager in opdracht van het College van B en W opstelden,
bracht de ‘geruchtmakende’ verhalen over een minder piëteitvolle
gang van zaken bij het ruimen indertijd van het Joodse kerkhof aan de
Ebbingestraat terug tot zijn ware minieme proporties. Van het dumpen
van menselijke resten in kolken om de stad was geen bewijs te vinden.
Bij de ruiming van het kerkhof werd mogelijk een stukje overgeslagen.
Een groep van 30 kinderen uit de Philadelphia-woningen in IJsselmuiden ging voor een tocht op het IJsselmeer in Bataviastad scheep
met de Bounty, in de verwachting, dat de bemanning van het schip
niet tot muiterij zou overgaan, zoals eens aan boord van de naamgenoot geschiedde.
Een schokkend bericht kwam van de Kamper Kogge op Ommelandvaart. De 48-jarige Elburger Marc Grootens, aan boord van het
begeleidingsschip Carlot, overleed plotseling door een hartaanval.
‘Het mooie oude moet wijken voor het lelijke nieuwe’, aldus kort
samengevat de mening van de omwonenden van Boven Havenstraat
14. Het ietwat beeld bepalende statige huis op de kop van de Boven
Havenstraat verkeert al jaren in staat van verval en is in de planning
van deltaWonen opgenomen om plaats te maken voor zogeheten
appartementen.
Waar je al niet aan denken moet! De kubustoren, het kunstwerk van
Marijke de Goey, bedoeld om Kampen ‘een historisch ijkpunt in een
nieuw jasje te geven’, kan op zijn grondvesten worden geplaatst. De
bouwvergunning had voeten in de aarde, omdat eerst het bestemmingsplan moest worden aangepast.
‘Een gesprek over geestelijke onderwerpen gaan we niet uit de weg’,
aldus Jan Last (82), de oudste van een groep van 26 vrijwilligers die
het mogelijk maken, dat in deze tijd van kerkverlating belangstellenden - en dat zijn er vele - de protestantse Bovenkerk bezichtigen.
Op hun beurt presenteren de katholieke medegelovenden in de
zomermaanden volgaarne hun Buitenkerk.
De donderdagavond ter gelegenheid van de Kamper Ui(t)-dag verreden
Koetsentocht was ook dit jaar met 43 deelnemers een indrukwek-
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kend evenement. Evenals vorig jaar werd aan de Katwijker Kees van
Duyn met zijn Amerikaanse Dos à Dos uit 1910 de eerste prijs toegekend.
De Maastrichter beiaardier Frank Steijns bespeelde in de zomeravond
de klokken van de Nieuwe Toren met walsmuziek van diverse herkomst. In de luistertuin achter de Nieuwe Markt kregen de luisteraars een programma en koffie om de concentratie te verhogen.
Voor het Kamper Vakantie Komité zaten de vakantieweken er weer
op. Drie weken vrolijk en leerzaam vermaak werden afgesloten met
een gezamenlijke maaltijd op de Koggewerf. Knorrende magen maakten korte metten met het varken aan het spit.
Over toeristische speerpunten gesproken! Aan de Nesweg 4 waren de
schuren geopend om Joop Koers gelegenheid te geven zijn knutselminiatuurschatten te tonen. De uit de hand gelopen hobby begon
met een miniatuurboerderij, die de Kampereilander Oranjevereniging de Koningin wilde tonen ter gelegenheid van haar bezoek aan
Kampen. Sindsdien vulde de ene na de andere schuur zich met het
ongesubsidieerde werk van Joop Koers’ vaardige handen.

augustus
2-8
Acht weken was de Kamper Kogge, de replica van het 14de-eeuwse
handelsschip, onderweg naar de Oostzee en terug. In de vroege morgen ging de Kogge voor de Kamper wal voor anker, in alle stilte, want
voor de tweede maal had de dood toegeslagen aan boord van het
begeleidingsschip Carlot. In de nacht van zaterdag op zondag was
Kampenaar Herman Sollie (59) aan een hartstilstand overleden.
3-8
Grafhorst kreeg hoog bezoek. Op het nieuwe nest aan het Ganzendiep streek een ooievaarsechtpaar voor een midweek neer. Sinds de
ramp met het ooievaarsnest in de zomer van 1989 hadden zich geen
ooievaars in Grafhorst meer laten zien.
7-8
Waar een kerk al niet goed voor is! Om de warmte te ontvluchten
zochten velen verkoeling in de Bovenkerk, waar zij tegelijk ‘low budget’ konden genieten van het zaterdagmiddagconcert van organist
Piet Cnossen en sopraan Ada Waalboer.
7-8
De Overijsselse Kampioenschappen in Raalte gaven de 14-jarige
Sharon van Dijk en haar pony Esperado gelegenheid te tonen wat ze
in de L1-klasse waard waren: ze werden eerste.
9-8
Kamper Christelijke Gereformeerden, in samenwerking met geloofs-
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genoten uit Dronten en Steenwijk, brachten hun principes in praktijk onder de zinderende zomerzon van Roemenië. In het dorpje
Sitar hielpen ze bij de renovatie van het kleine maar uit de 11de
eeuw stammende kerkgebouw. Tevens brachten zij de plaatselijke
bevolking in aanraking met de typische Hollandse winterkost:
boerenkool met worst. En dat bij 35 graden Celsius!
De jongeren van ‘Onderzoek de Schriften’ doen meer dan dat. Om de
levensbeginselen in de praktijk te brengen reisden ze af naar Slowakije (Roznava). Met 30.000 bijeengekluste en gesponsorde euro’s
op zak staken ze de helpende handen uit de mouwen bij het opknappen van een school, een kerk en een domineeswoning.
Op hoogst onaangename manier maakten hoosbuien de bewoners
van de Voorstraat er op attent, dat de Oudestraat van oorsprong een
dijk is en de Voorstraat buitendijks en lager gelegen.
Politici, gemeentebestuurders en raadsleden hebben het de laatste
tijd zo vaak over de mogelijkheid dat we ze straks kunnen afrekenen
op hun daden, dat ze zich nu haastig collectief verzekerd hebben
tegen aanspraken op hun portemonnee.
Door het stomme gedrag van een stel jongeren werden aan het
Burgemeester Berghuisplein sporthal De Reeve, zo’n dertig jaar geleden de eerste grote sporthal van Kampen, de turnhal en sportschool
Jetze van Dijk volledig in de as gelegd. Veel verenigingen kwamen in
moeilijkheden en de 17de editie van Kampen Muziekstad moest worden afgelast.
Met geschenken der dankbaarheid overladen nam postbode Gerard
Kooiker (56) afscheid van ’s-Heerenbroek, waar hij 30 jaar lang lief en
leed huis aan huis bezorgde.
Overeenkomstig de verwachtingen van de Stichting Promotie Kampen
werd Kampen overspoeld door honderden oldtimers en duizenden
bezoekers ter gelegenheid van de zevende Oldtimershow.
In IJsselmuiden en ’s-Heerenbroek gaf de Vakantie Bijbelweek, de
laatste jaren tot een interkerkelijk gebeuren uitgegroeid, in de laatste week van de schoolvakantie veel jongeren de mogelijkheid van
een goede besteding van hun laatste vrije dagen.
Het zag er donker uit voor de monumentale muur, die in 1951 bij
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van pannenfabriek Berk als
personeelsgeschenk tot stand kwam. De tand des tijds knaagde en
ook de plannen voor het Berk-terrein beloofden weinig goeds. Het
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monument uit de gloriedagen van Berk zal echter, naar is komen
vast te staan, niet verdwijnen, hoogstens een andere passende plek
krijgen.
De aanduiding ‘noodlokalen’ voor het onderwijsonderkomen aan de
Korteweg is wat vreemd, wanneer men bedenkt hoe lang die nood al
wel niet bestaat. Blijkbaar ontstaat er steeds nieuwe nood. Zo zal nu
de Zwolse Enkschool voor kinderen met gehoor-, spraak- en andere
stoornissen zijn dependance erin onderbrengen, in afwachting van
de met Trimaran en Ambelt gecombineerde nieuwbouw op de plaats
van sportpark Hagenbroek.
Om aan de gezonde snoeplust van het mensdom tegemoet te komen
moet de natuur een flink handje worden geholpen. Daarom produceren Annet en Richard Kalter in IJsselmuiden overheerlijke aardbeien. Niet meer door voor hen bedjes te spreiden, maar ter wille van
een vlotte voortgang van een rijke oogst moeten de aardbeiplanten
nu genoegen nemen met een plaatsje-met-z’n-vieren in een van de
50.000 emmertjes.
Het is geen eenvoudige zaak het erfgoed te beheren. De Stichting Ons
Erfgoed moest door de weersomstandigheden gedwongen afzien van
het onder grote belangstelling feestelijk binnenhalen van grassen,
granen en aardappelen. Veel bezoekers konden gelukkig uitwijken
naar het ‘Klein Madurodam’ van de familie Koers.
Te midden van de zesde editie van het Kamper Stripspektakel kwam
een einde aan de Kamper Ui(t)-dagen met het plechtig-kluchtig neerlaten van de koe van de Nieuwe Toren. Enkele slimme Kampenaren
gingen boven kijken: er was inderdaad geen grassprietje meer te
bekennen.
Om mede het 30-jarig bestaan van het Sportfondsenbad De Steur te
vieren werd opnieuw na 15 jaar een zwemvierdaagse georganiseerd.
Na de hoogtijdagen in de jaren zeventig was het evenement in
Kampen in de versukkeling geraakt, maar waard een nieuw leven te
worden ingeblazen.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel bezorgde de cultuur in
Kampen flink wat financiële ondersteuning. De Stichting Jeugdtheater Ventura (Kampen) en de Christelijke Brassband Excelsior
(Zalk) ontvingen 5000 euro; de IJsselacademie kreeg ongeveer hetzelfde bedrag ten behoeve van een reeks van publicaties.
Voor de klanten van de Wibra op de Oudestraat was het een ingrij-
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pende dag. Voortaan zullen ze het vertrouwde gezicht missen van
bedrijfsleider Evert Glastra, die in 1965 naar Kampen kwam, toen het
Wolhuis plaats maakte voor Zijlema, later Wibra. Evert Glastra, alias
mister Wibra, moet nu met pensioen.
Klaas van Dalen (81) en Geertje van Dalen-Hoogstede (79) vierden hun
60-jarig huwelijk, ter gelegenheid waarvan de burgemeester en zijn
vrouw op bezoek kwamen, uiteraard met fruit en bloemen.
Op internet verscheen een zeer zeldzame Kamper munt met een
geschatte waarde van 12.500 euro: een Sint Nicolaasdaalder uit 1538.
In samenwerking met Zwolle en Deventer werd hij geslagen onder
het bewind van keizer Karel V. Er zijn er nu nog maar drie van, helaas
niet in Kampen. Op 16 september werd de daalder in Dortmund
geveild voor 10.500 euro. Een koopje dus!
Wilsum liet zich door het weer niet intimideren. De meerdaagse
Oranjefeesten, herinnering aan de ver vervlogen Koninginnedag,
waren als vanouds en brachten het hele dorp in rep en roer.
De deur van de Koornmarktspoort ging open voor de bezoekers van de
expositie van twee uit Kampen/IJsselmuiden afkomstige kunstenaars:
beeldhouwer Harm Blanken (1943), zoon van huisarts Blanken, en
schilder Johan Poeder (1941), zoon van schilder/illustrator Henk
Poeder. De tentoonstelling werd geopend door oud-Kampenaar Wietse
van den Noort, restaurateur van het Haags Gemeentemuseum.
In het kader van de Holland Ladies Tour was Kampen het decor van
op hun racefiets pezende ladies. Voor Kampen ging het niet zozeer
om de vrouwelijke sportbeoefening als wel om het vergroten van de
naamsbekendheid: SBS6 bracht Kampen bij herhaling op de buis.

september
1-9
Burgemeester Oosterhof had de handen vol aan de gereformeerde
theologie. Eerstejaars studenten van de ThU-Broederweg zongen
hem in het kader van hun ontgroeningstijd als narren verkleed
lustig toe in zijn stadhuis, waarna hij zich naar de aula van de ThUKoornmarkt spoedde om de talrijke deelnemers aan een vierdaags
wetenschappelijk congres te verwelkomen.
3-9
Het Kleemanspontje, het fiets- en voetgangerspontje over het Ganzendiep, kwam eindelijk in de vaart. Het CAS-initiatief, daterend uit de
dagen dat burgemeester Kleemans afscheid van Kampen nam, had
met tegenspoed te kampen. Martinus Nijhoffs gedicht over de brug
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bij Bommel parafraserend bracht oud-burgemeester Kleemans het
eerste gezelschap, waarin opgenomen burgemeester Oosterhof en
CAS-voorzitter Krans, naar de overzij.
In ‘s-Heerenbroek konden de deelnemers aan de Oranjefeesten zich
verheugen over een ouderwetse zomerse warmte, die vooral bij de
onderdelen waar water aan te pas kwam bijzonder goed uitkwam.
Scheidend postbode Gerard Kooiker werd verrast met een doos met
wel 200 van dankbaarheid getuigende poststukken aan zijn adres.
Bij ontstentenis van een gereformeerde premier opende de roomskatholieke minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen
mevrouw Van der Hoeven het academisch jaar van de ThU Kampen,
daarbij het gereformeerde PKN-gezelschap een katholieke blik gunnend op waarheid en eenheid. Eerder had de minister in het Stedelijk
Museum de tentoonstelling 150 jaar Predikantsopleiding voor geopend
verklaard.
Oud-stadgenoot Jan Krans promoveerde aan de Vrije Universiteit cum
laude tot doctor in de theologie op een proefschrift over de NieuwTestamentische conjecturaalkritiek van Erasmus en Beza.
Het gijzelingsdrama op een school in het Russische Beslan, waarbij
een groot aantal kinderen omkwam, bracht ook in Kampen de
gemoederen in beweging. Op tientallen scholen werden inzamelingsacties gehouden. In de Burgwalkerk werd een benefietconcert
gegeven ten bate van de slachtoffers.
Waar poetsen al niet goed voor is! Opdat alles er op de Open
Monumentendag in de hervormde dorpskerk van IJsselmuiden keurig netjes bij zou staan, hanteerde koster Brink de poetsdoek nog
eens extra bij de zilveren doopvont. Daarbij kwam te voorschijn dat
de doopvont juist honderd jaar geleden op - 7 september 1904 - was
geschonken door de aan de Nieuwe Weg wonende rentenierend
schipper Hendrik van Eeken (Blokzijl 1849 - IJsselmuiden 1906).
In Kampen was het een en al Open Monumenten wat de klok sloeg.
Opvallende activiteit was in de Breede Steeg de onthulling door
Balmoral-vertegenwoordiger Joop Webbink van de Balmoral Reclame,
de eerste muurreclame van de Stichting Stadsherstel na de overname
van het Comité Muurreclames.
In de voormalige smederij van Wensink aan de Voorstraat laaide het
smidsvuur hoog op. Dankzij de inspanningen van Beatrijs Asselbergs
en Wouter Hammer was het na een restauratieweg van vele, vele

331

13-9

15-9

15-9

16-9

17-9

17-9

332

jaren eindelijk zover. Menigmaal had het er naar uitgezien, dat het
vuur voorgoed gedoofd zou blijven.
In Zalk zette de Open Monumentendag alles rond de molen in het
teken van oude, praktisch verdwenen beroepen en vaardigheden:
stoelen matten, korven vlechten, zeisen haren en paarden beslaan.
Bestuursleden van de Stichting CAS ontplooiden voor het oog van de
camera de banier die zij op initiatief van de creatieve schoolmeester
Cor Adema hadden laten vervaardigen, opdat wie wil - het stadsbestuur natuurlijk voorop - een of meer exemplaren van dit Kamper
vaandel voortaan fier hoog zal houden.
Wethouder Kattenberg van financiën, groen en dieren verrichtte de
heropening van het gerenoveerde hertenkamp aan de Oranjesingel.
Hij deelde bij die gelegenheid de prijzen uit aan de winnaars van de
Cantecleer-kleurwedstrijd.
Menig befaamd Nederlander heeft zijn ‘roots’ in het vruchtbare
Kamperveen. Cultuurwethouder De Boer reisde af naar het Cobramuseum in Amstelveen om de 80 jaar geworden, tot de groep van de
Vijftigers gerekende schrijver-dichter Sybren Polet, alias Sybe Minnema, een zilveren stadsfront aan te bieden, nu deze onder de titel Een
geschreven leven zijn autobiografie het licht deed zien. Sybe Minnema
aanschouwde op 19 juni 1924 het levenslicht in Brunnepe, Veen
Valckstraat 13.
De weidevogelwerkgroep van IJsseldelta moest opnieuw een somber
beeld schetsen van de weidevogelstand rond Kampen. Het aantal
grutto’s, wulpen en scholeksters is opnieuw teruggelopen. De tureluur is zeldzaam geworden. Aleen de kieviten maken het redelijk
goed. Een goed bericht: ter compensatie van het verlies aan natuurwaarden door de aanleg van Rijksweg 50 bij Kampen zal Rijkswaterstaat de komende tien jaar ruim 400.000 euro besteden aan het
behoud en herstel van de leefgebieden van weidevogels.
‘Soms is een oorlog nodig.’ Ook op Kamper scholen vertelde de Britse
oorlogsveteraan George Gillard (77) over zijn ervaringen op D-day
(6-6-1944). Hij was in Nederland om mede de slag om Arnhem (17-91944) te herdenken.
In een zogeheten masterclass zette de first-class BBC-dirigent Paul
Leddington Wright het Kamper Vocaal Ensemble Kavóca duchtig aan
het werk. Het effect zullen we merken, wanneer Luthine Postuma en
haar koor eropuit trekken in de komende hoogtijdagen.
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Zoals op elke derde zaterdag in september de laatste twintig jaar, was
het ook dit keer een drukte van belang in Zalk op wat in de loop der
jaren is uitgegroeid tot een ware jaarmarkt, een Zalker familiedag.
De revenuen brengen het noodzakelijke evenwicht in de begroting
van de Chr. Brassband Excelsior.
De in Kampen geboren Femmie Stam, schooljuf in Oldebroek, debuteerde met Besmettingsgevaar, een boek voor de jongere jeugd, waarin
ze herinneringen verwerkte van haar vader aan hoe het vroeger in
IJsselmuiden-Grafhorst was.
In het Frans Walkate Archief opende ThUK-kerkhistoricus Jaap van
Gelderen een expositie over de schilder Hendrik Jan de Cock (18601935). Hij werd in Kampen geboren als kleinzoon van Hendrik de
Cock, de vader van de Afscheiding van 1834. Hij portretteerde een
aantal hoogleraren van de Theologische School en aardappelschillende bewoners van het Gasthuis.
‘Als alles meezit heeft Kampen binnen een jaar een functionele bioscoop.’ Deze woorden van wethouder Piederiet omlijstten de ondertekening van de plannen van architect Verweij en bouwmaatschappij
De Gilden voor de herbouw van het CityTheater.
Ondanks een intensieve lobby van de voorstanders schoot de raad
met 17 tegen 11 het gedurfde plan van architect Verweij af om parkeren onder de Burgel mogelijk te maken en tegelijk door bevaarbaar
maken de levendigheid van het stille Burgelwater te vergroten.
Vrijwilligers leveren een onvervangbare bijdrage aan de samenleving. De Overijsselse Vrijwilligersprijs ging dit jaar naar de Stichting
Live Life, die op een jaarlijkse motordag zo’n 250 verstandelijk
gehandicapten de mooiste dag van het jaar bezorgt. De prijs voor de
vrijwilligerswerkvriendelijkste gemeente werd toegekend aan de
gemeente Kampen, omdat zij bijzonder actief is bij het versterken en
verbeteren van vrijwilligerswerk.
‘De culturele ontwikkeling van een samenleving wordt afgemeten
aan de zorg voor kinderen met een beperking.’ Aldus één van de
credo’s van Aart Kleijer, die vierde dat hij 25 jaar directeur mocht
zijn van de Trimaran, school voor speciaal basisonderwijs.
Welke Kampenaar zal het overkomen dat over hem aan de andere
kant van de wereld een regeltje op papier wordt gezet? Aan emeritus
hoogleraar Herman Ridderbos (1909) werd in Zuid-Korea zelfs een
hele biografie gewijd, geschreven - in het Koreaans natuurlijk - door
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hoogleraar Chung, oud student van de ThUK en er ook gepromoveerd. Prof. Chung kwam prof. Ridderbos het boek zelf aanbieden,
nu hij toch in Nederland was ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan van ThUK.
In het Frans Walkate Archief werd het fotoboek Dierbaar Kampen van
Gait L. Berk (77) ten doop gehouden. Voorzien van korte teksten van
eigen hand bracht Berk in zijn boek een selectie bijeen uit de vele
duizenden foto’s, die hij maakte vanaf zijn vijftiende jaar.
Kampen stond in het teken van de Schooldag der Vrijgemaakt Gereformeerden, waarmee zij telken jare hun trouw betonen aan de hun dierbare School der Kerken, tegenwoordig ThU-Broederweg. Hoewel de toeloop niet meer zo groot is als in de gloriedagen van weleer, toch is er
op de Schooldag voor de gewone Kampers in de stad geen doorkomen
aan. De gemeente pikte graag een graantje mee van de bedrijvigheid
door royaal parkeerboetes aan het vrome volk uit te delen.

oktober
1-10 Op verzoek van de 85-jarige IJsselmuider-Woningbouwcorporatie
Beter Wonen maakte fotograaf Herman IJssel een aantal boeiende
foto’s voor de jubileum-fotokalender, die in een feestelijke bijeenkomst onder meer aan gedeputeerde Rietkerk werd aangeboden.
Sedert een zevental inwoners van IJsselmuiden-Grafhorst in 1919 de
woningstichting in het leven riep, groeide het bezit van Beter Wonen
aan tot bijna 1000 woningen.
1-10 Op het stadhuis werd bij monde van sportwethouder Breman tafeltennisser Gerben Last hulde gebracht voor het behalen van een gouden medaille op de Paralympics in Athene. Gerben Last plaatste zijn
handtekening in het Gouden Sportboek.
5-10 IJsselmuidenaar Joop Riezebos bracht, geïnspireerd door een Duitse
collega-verzamelaar, het boek Voertuigen van de brandweer uit. Het is
het resultaat van twintig jaar lang fotograferen - 20.000 foto’s! - van
alle mogelijke soorten brandweervoertuigen uit alle hoeken en gaten
van Nederland.
6-10 In het kader van de Kinderboekenweek bracht Noortje Licht in de
Stadsgehoorzaal het kindertheater Stom op de planken.
6-10 Het muziekevenement Kampen Speelt - al weer de zesde keer - trok een
volle zaal. Acht bands uit Kampen en IJsselmuiden speelden muziek
van eigen bodem.
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Honderd jaar geleden maakten drie tuinders, te weten Gerrit
Schinkel, Marinus Wezenberg en Bernardus Rekveldt een ontdekkingsreis naar Broek op Langedijk om aldaar de groenteveiling gade
te slaan. Onder de indruk van het Noord-Hollands fenomeen werd in
IJsselmuiden een coöperatieve veilingvereniging opgericht, die de
tuinbouw in de IJsselmuider streken tot grote bloei bracht tot op de
huidige dag, hoewel de veiling zelf de honderd jaar niet haalde.
Het De Gilden-Schoolvoetbaltoernooi beleefde het zevende lustrum.
Aan de geschiedenis van het initiatief van bovenmeester Keuter hadden de voetballertjes van nu natuurlijk geen boodschap. Zij hielden
de eer van hun school hoog, maar helaas kon er maar één team kampioen worden: de Willem van Oranjeschool prolongeerde de titel.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het VZOD-gebouw werden
zoveel CNV-leden (Hout- en Bouwbond) gehuldigd vanwege hun 25-,
40- en 50-jarig lidmaatschap dat de jongsten onder de oudjes bij het
nemen van de foto op de hurken moesten. 50 Jaar CNV-solidariteit
betekende voor H. Hofstede, H. Post, A. Teune, H. IJssel en R. Zandbergen het gouden insigne met lauwertak en robijn.
Hoewel welzijnswethouder Wieten het geheim enige tijd wist te
bewaren, kwam tot schrik van de buurt aan het licht dat hij in wat
nog niet zo lang geleden de Van Gelder-Stichting was een onderkomen voor dak-en thuislozen wil realiseren. De buurt mocht ten
stadhuize zijn boosheid afreageren, maar als het aan wethouder
Wieten ligt, worden de daklozen zo spoedig mogelijk aan de
Ebbingestraat onder dak gebracht.
In Grafhorst werd welgeteld de 671ste Biestemark gehouden.
Natuurlijk is de huidige braderie slechts een afschaduwing van het
vroegere grootse najaarsgebeuren, maar er zijn toch nog steeds
duizenden die Grafhorst en zijn Biestemark in het koude jaargetijde
de moeite waard vinden.
Met vaardige hand werd door directievoorzitter Sporre van Achmea
Zorg een brug geslagen tussen het in aanbouw zijnde nieuwe
Myosotis en de florerende Isala-polikliniek. Aangezien de rijksoverheid niet over de brug wilde komen, moest de uiterst nuttige verbindingsschakel tot stand komen door de weldoeners hand van
onder meer Achmea, Tuberculosebestrijding Kampen en de Stichting
Vermogensbeheer ‘De Verenigde Gasthuizen’.
In Quintus wemelde het van vaders en opa’s, moeders en oma’s die
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hun jeugdige nakomelingen vergezelden op het Kinderboekenfeest
ter gelegenheid van de 50ste Kinderboekenweek. De Kinderboekenweekwedstrijd toonde aan dat men over de creativiteit van de jonge
generatie niet behoeft in te zitten. Myrthe Booy (9), Jasmijn van Dijk
(7), Marlijn Hofstra (10), Han Hollander (6), Laura Riezebos (5) en
Robert Treep (11) sleepten de prijzen in de wacht.
De gemeente kon niet nalaten de ontluistering van de Europa-allee
een officieel tintje te geven. Overijssels gedeputeerde Klaasen en wethouder Van der Maat reden een rondje op de juist gereedgekomen
rotonde bij het stadhuis.
De Vrijwilligerscentrale had een aardige manier bedacht om haar
naamsbekendheid te vergroten. Opdracht: wie maakt de meeste
woorden van: Vrijwilligerswerk. Hema-directeur Keijser reikte de
prijzen uit aan Dilande Lambregtse (ruim 800 woorden) en de vrouw
van Arnoud Wuister (789 woorden).
In het Jeruzalem der Vrijgemaakt-Gereformeerden, maar toch enigszins afstandelijk in de Lemkerzaal, werd het derde deel gepresenteerd van historische opstellen die onder de titel Vuur en Vlam een
poging doen het turbulente verleden van de zogeheten voortgaande
reformatie, te weten: scheuren, vrijmaken, weer scheuren enz. boeiend en tegelijk objectiverend onder woorden te brengen.
De netwerkstad-Kampen-Zwolle-gedachte vindt voortaan haar uitwerking in het gezamenlijk uitgeven van een statistisch jaarboek,
boordevol interessante gegevens over Kampen en Zwolle. Wist u, dat
69,9 % van de Kamper ambtenaren metterwoon in de gemeente is
gevestigd? Wist u, dat Kampen met een horecadichtheid van 1,9 per
duizend inwoners royaal achterblijft bij Roermond met 4,7? Als een
mens het maar onthouden kon!
In de Stadsgehoorzaal werd de provinciale finale gehouden van het
Kinderen voor Kinderen-zingfestival. De Kamperse Saskia van der
Hoef zong ‘Ik wil het niet!’ Een riskante tekst, want ze werd inderdaad niet nummer één.
Dé Krant vierde zijn eerste lustrum. ‘Al vijf jaar dé eerste, dé beste!’
Al zeggen ze het zélf, er is wel wat van aan, want elke week een leesbare combinatie van reclame en wetenswaardigheden huis-aan-huis
te laten bezorgen, is geen kleinigheid en best een felicitatie waard.
Proficiat!
Mooi is anders. Dat geldt niet voor de rozen die er gekweekt gaan
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worden maar wel voor het uiterlijk aanzien van de Koekoek dat er
door de bouw van reuzenkassen bepaald niet fraaier op wordt. Aan
de Hagendoornweg komt er weer eentje bij. Geen rozen zonder doornen, zullen we maar denken.
Het 10-jarig bestaan vierde de Gitaarschool Kampen van Wim Duiveman met een muziekspektakel in de Stadsgehoorzaal. Ook de leerlingen toonden met groot enthousiasme hun kunnen aan familie en
vrienden.
Al eerder bleek dat Kampen nodig weer een straatnamencommissie
moet hebben, waarin vindingrijke en deskundige burgers hun
inbreng kunnen hebben. De gemeente kon zelf niets beters bedenken dan Balgweg ter aanduiding van het weggetje naar de Balgstuw
bij Ramspol.
Jan Karel, de Kamper (hulp)-Sint, blikte in een boekje terug op de
jaren 1988-2002, toen hij als verpersoonlijking van de goedheiligman
op zijn trouwe schimmel door de Kamper straten (en over de daken)
reed. Je maakt als Sint wat mee!
De Chr. Gemengde Zangvereniging De Lofstem bestond 80 jaar. Het
koor, onder leiding van Klazien de Vos, vierde het jubileum met een
feestelijk concert in de kerk op het Kampereiland, hoewel donkere
wolken zich samenpakken, want het koor heeft dringend nieuw
bloed nodig, de Lenteklokjes zijn verwelkt en de Gospelgroep is ter
ziele.
Aan de stam van de nieuwe Ondernemers Vereniging Kampen ontwikkelde zich al meteen een krachtige loot: STECK of wel Stichting
Evenementen City Kampen. Toon Slurink (voorzitter) en Albert Meijers
(coördinator) zullen de zware evenementen-kar trekken, nu de afgematte trekpaarden van de SPK zijn uitgespannen.
De al een aantal jaren bestaande hartelijke diaconale banden tussen
de Kamper hervormden en de baptisten in de Moldavische hoofdstad
Chisinau (voormalige Sovjet-Unie) resulteerde in een bezoek van een
vijftigtal jongeren aan Kampen, waarbij, afgezien van bezoeken aan
typisch Nederlandse plekjes, concerten in de Bovenkerk en in Myosotis
tot de hoogtepunten behoorden.
Mevrouw Dick Hoogers (70) ontving uit handen van afdelingsvoorzitter Bert Endedijk het Rode Kruis-insigne met vijf kruisjes voor het
vele, vele werk, dat zij 50 jaar lang ten dienste van het Rode Kruis in
allerlei facetten verrichtte.
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26-10 De Stadsgehoorzaal was het decor voor het tweede Kolff-festival. De
Kolffprijs werd postuum toegekend aan de Amerikaanse pionier op het
gebied van het kunstmatig zien William H. Dobelle. De Zuster ter
Welle-prijs werd uitgereikt aan de Amerikaanse Judy Columbo, die zich
inzet voor diabetische nierpatiënten. Het Van Noordwijk-stipendium
werd toegekend aan Hans van Dijk om onderzoek te doen naar betere
diagnosen bij kinderen met spier- en zenuwziekten. De roem van de 93jarige uitvinder werd in de daarop volgende dagen verder verbreid door
de opening van een Kolff-infocentrum op de bovenverdieping van het
Huys der Kunsten in de Voorstraat en door het aanbieden van de Kolffwandelroute, die voert langs de Kolff-plekjes in de stad.
27-10 In Kampen bleven de boekhandelaren tot in de avonduren open om
belangstellenden in de gelegenheid te stellen een exemplaar van de
NBV, de Nieuwe Bijbel-Vertaling, aan te schaffen of op z’n minst in te
zien. In Grafhorst hield de Gereformeerde Bijbel-Stichting een bijeenkomst in de Oud-Gereformeerde Kerk om de aandacht te bepalen
bij de aloude Statenvertaling van 1637.
28-10 De Kamper Raad kreeg het voorstel van het College van B en W voorgelegd om een totaalvisie op het Kampereiland te laten ontwikkelen
door het Landbouw Economisch Instituut, à raison van 100.000 euro.
Best de moeite waard zo’n totaalvisie, maar het wordt pas serieus als
het om de invulling van de details gaat. Die zijn echter uitbesteed
aan een rentmeesterskantoor.
28-10 Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard? Onder deze titel werd door
Arjan van Ommeren 150 jaar historie te boek gesteld van de Oud
Gereformeerde Gemeente in Nederland te Grafhorst.
29-10 In de Westerkerk lazen van vrijdag op zaterdag in 24 uur tijd bijna
honderd lezers als in een marathon het Nieuwe Testament in de
nieuwste vertaling, de Nieuwe Bijbel-Vertaling (NBV), sinds kort wel
te onderscheiden van de NBG-vertaling van het Nederlands BijbelGenootschap uit 1951.
30-10 Na een periode van stilte om de twee overleden bemanningsleden,
vond een officiële afsluiting plaats van de reis van de Kamper Kogge
naar Scandinavië. In aanwezigheid van de Zweedse ambassadeur en
andere hoogwaardigheidsbekleders nagelden burgemeester Oosterhof
en Koggewerfvoorzitter Henk Bastiaan een gedenkplaat aan het
harde hout van de Kamper Kogge, dat zijn hechtheid tijdens de
Ommelandvaart had bewezen.
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30-10 Het Gemeente Archief - altijd al de deuren gastvrij geopend - verwelkomde op de vrije zaterdag een ieder, die wel ‘s met eigen ogen wilde
zien wat er allemaal aan ‘oud papier’ in het ontoegankelijk duister
van het depot ligt opgeslagen. Het was immers Open Archieven Dag.
Archivaris Dicky Haze toonde met trots middeleeuwse topstukken
zoals het Digestum Vetus.
Ook de IJsselacademie, aan dezelfde binnenplaats gelegen, liet iedereen erin die eens kennis wilde maken of gewoon een kijkje wilde
nemen in het vroegere Pesthuis.
31-10 Hervormingsdag viel op zondag. Aan de vooravond van de herdenking van Luthers roemruchte optreden bij de deur van de Slotkapel
te Wittenberg, zong in de Burgwalkerk het Vocaal Ensemble
Magnificat, met gevarieerde instrumentale ondersteuning, liederen
van de grote reformator, die niet voor niets ‘de Wittenbergse nachtegaal’ wordt genoemd.
november
2-11 Wie genoeg fiducie had in een democratische samenleving, kon meedoen aan de waterschapsverkiezingen om bekwame lieden een
plaats te bezorgen op het pluche van één der 25 zetels in het bestuur
van het Waterschap Groot Salland, dat globaal genomen tussen
Staphorst en Deventer zorgt voor droge voeten en schoon water.
3-11 Na een korte aarzeling besloot het gemeentebestuur toch tot de herbouw van sporthal De Reeve op dezelfde plek. Snelheid om in de
vraag naar sportaccommodatie te voorzien was het doorslaggevend
argument. Jammer, een gemiste kans om deze plek in het Groene
Hart na 30 jaar opnieuw eens goed onder de loep te nemen.
4-11 Voor rekening van verzekeringskantoor Westerink hingen de volleyballers van Reflex in alle vroegte bij elke Kampenaar een verrassingskoek aan de deurknop. De oudjes van de IJsselheem-tehuizen, die het
zonder eigen deurknop moeten doen, werden niet overgeslagen.
IJsselheem-directeur Foekens nam de ‘special delivery’ van 700 koeken persoonlijk in ontvangst.
6-11 Bijgestaan door vier solisten en het Ensemble Conservatoire gaf het
30-jarige Arise, onder leiding van Wolfried Kaper en Jos Mulder, een
concert in de Broederkerk.
6-11 In het Huys der Kunsten aan de Voorstraat werd een expositie
geopend van kunstwerken en voorwerpen waarop cultuurwethouder
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De Boer zijn keuze had laten vallen. Een voorbeeld ter navolging voor
andere gemeentebestuurders.
8-11 De Prinses Julianaschool mocht in het Provinciehuis in Zwolle de
Onderwijsprijs Overijssel 2004 in ontvangst nemen. De school ontwikkelde naast het gebruikelijke leerlingenvolgsysteem een ‘leerlingenvolgsysteem voor ondernemend gedrag dat de leerlingen gericht
coacht bij het ontwikkelen van verschillende vaardigheden, terwijl
zij door een ontwikkelde leeromgeving de eigenaar zijn van hun leerproces.’ De gelukkige klas nog gelukkiger!
9-11 Geïnspireerd door een kalender van de Gereformeerde Bijbel
Stichting kwam de Wilsumer hervormde predikant Kreuk op het
spoor van roemruchte voorgangers uit de roerige tijden van de
Dordtse Synode 1618-1619. Zij bliezen een duchtig partijtje mee in
het niet altijd even harmonische concert over het leerstuk der predestinatie. Onder hen was de van Schokland overgekomen predikant
Lammert Hidding, die 13 stellingen over de uitverkiezing poneerde,
die - enigszins verscholen in bibliotheken - tot op heden bewaard zijn
gebleven.
10-11 Annemiek Littlejohn en Wim Theunissen stelden in het Frans
Walkate Archief een expositie samen, ‘Sint Nicolaas, de Vrind van
ieder Kind’, die een blik verschafte in de wondere wereld van de cultuur en geschiedenis rond de grote kindervriend. Burgemeester
Oosterhof verrichtte de opening, terwijl tussen de bedrijven door de
Kavoca Kids er pittig op los dansten en zongen.
10-11 Onlangs kreeg de schrijver Willem G. van Maanen (1920) de
Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele werk. De Kamper Persclub
greep de gelegenheid aan het plaveisel van het Koepleintje achter
het oude raadhuis te verfraaien met een nieuw steentje. Geholpen
door burgemeester Oosterhof vlijde de in Kampen geboren en enigszins getogen literator zijn gedenksteentje. Opschrift natuurlijk: de
Onrustzaaier.
11-11 Naarmate het kerkbezoek afneemt, groeit de behoefte aan rituelen,
lijkt het. Kinderen voelen dat goed aan. Rooms of niet, zingend ter
ere van de medemenselijke St. Maarten trokken ze door de Kamper
straten en stegen om snoep te vergaren. Tegelijkertijd vergaderden de
grote mensen van de gemeenteraad op het stadhuis om de gemeentebegroting rond te krijgen. Dat kon blijkbaar niet zonder het parkeermelkkoetje: weer tien eurocent per uur erbij.
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12-11 Onder het motto ‘Zij jubileren met ons mee’ zette Dé Krant, ter
gelegenheid van het dubbelconcert in de Buitenkerk van AMDG en
Vollenhoofs Fanfare, dirigent Albert Hoekman in de bloemetjes.
Albert Hoekman dirigeert beide korpsen al 25 jaar.
13-11 Nadat Sinterklaas zijn roemruchte stoomboot aan de kade van de
Buitenhaven had laten afmeren, deed hij omstuwd door scharen van
kleine gelovigen zijn intocht in de Hanzestad. Het was het laatste
evenement dat door de SPK werd georganiseerd, zoals SPK-voorzitter
Aris van Tintelen met enige weemoed vaststelde. Hij rekent wel op
een bedankje van de kant van de gemeente!
13-11 Elly en Rikkert kwamen met hun programma Gefeliciteerd! naar de
Open Hof om de kinderen en de ouders te feliciteren met het 105jarig bestaan van de Hervormde Zondagsschool.
15-11 Bij nader inzien hakte IJsselheem de knoop door ten gunste van algehele nieuwbouw van verzorgingshuis De Amandelboom. Het nieuwe
tehuis zal appartementen omvatten voor zorgbehoeftige senioren,
maar ook huur- en koopappartementen voor senioren, die - wellicht
met behulp van een rollator - op eigen benen kunnen staan. Deze
aanpak zal bijdragen aan het doorbreken van het isolement van de
meer hulp behoevende ouderen in het verzorgingshuis.
15-11 Net als bij ander ijsclubs is het bij ijsclub VZOD voor bestuursleden
moeilijk om af te treden. Jo van Schellen (41 jaar bestuurslid) en Aart
Spijkerboer (32 jaar in het bestuur) namen ten langen leste afscheid.
Zij werden tot erelid benoemd. Henk Stam (40 jaar bestuurslid) en
Gerrit Flier (‘slechts’ 25 jaar bestuurslid) werden gehuldigd. Zij gaan
nog een poosje door.
15-11 In de Blokhut nam senior A. Renes, ‘nog niet zo lang geleden’
befaamd ambtenaar van de Burgerlijke Stand, voorzitter van de
Kamper Oranjevereniging en de man van Wilhelmina, het eerste
exemplaar in ontvangst van Verslaggever in Kampen, waarin oudKamper-Nieuwsbladjournalist Henk de Koning zijn herinneringen
vastlegde.
16-11 Zorgwethouder Wieten had de moeilijke taak op het Wilsumer wijkplatform uit te leggen waarom en hoe het College van B en W, in
principe gesteund door de raad, op de hoek van de Zwolseweg en de
Niersallee de vestiging van Trajectum, behandelcentrum voor mensen met gedragsmoeilijkheden, mogelijk wil maken. Onbegrip en
cynisch geschamper waren zijn deel.
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18-11 Op initiatief van de stichting Kunststreken ging een samenwerking
van start die de K van Kunst moet verenigen met de K van Kwaliteit
van de koffie en thee van proeverij De Eenhoorn. In een estafetteexpositie tonen zes kunstenaars hun werk.
18-11 In de gereformeerde kerk De Bron aan Dijkgraafstraat in IJsselmuiden werd organist Steller met zang en snarenspel uitgeluid,
waarna een drukke receptie volgde. De 76-jarige Bas Steller verwende 50 jaar lang de kerkgangers door de grote trouw waarmee hij zijn
muzikale dienst verrichtte.
19-11 In kerkelijk centrum De Akker in Putten speldde burgemeester
Oosterhof bij Kampenaar D. van den Noort (59) de versierselen op, die
behoren bij het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. Van den
Noort zette zich jarenlang met de nu 30-jarige stichting Kom over en
Help in voor steun aan christenen in Oost-Europa.
19-11 Operettevereniging St.Caecilia zorgde voor vier novemberavonden
operettefeest in de Stadsgehoorzaal. Ten tonele werd gevoerd
Offenbachs operette Blauwbaard in een hedendaagse zetting.
20-11 Bijgestaan door een aantal solisten en de Capella Maria Barbara gaf
het Bovenkerk Kamerkoor met een Bach-concert uiting aan de
vreugde over het 5-jarig bestaan.
23-11 Het Frans Walkate Archief toonde zich van zijn kindvriendelijke
zijde. In het kader van de Sinterklaas-expositie gaf banketbakker
Nijland een workshop marsepein maken. Wat heerlijk als je leert je
eigen valse dobbelstenen te maken, van marsepein!
24-11 De Kampereilanders ontdekten tot hun schrik dat de verbetering van
de brug over het Ganzendiep een verslechtering van de veiligheid
van hun fietsende kinderen betekende, want de aparte fietsbrug zou
verwijderd worden. Een bezetting van de brug door actievoerders
bracht het provinciebestuur tot het inzicht dat de communicatie wel
erg veel te wensen had overgelaten. De brug blijft voorlopig liggen.
25-11 In zijn Drentse woonplaats Erm overleed op 70-jarige leeftijd Jan
Schuur, oud-directeur van de IJsselmuider Prins Willem AlexanderMavo. Voor de CHU tot raadslid gekozen was hij van 1970 tot 1978
wethouder van IJsselmuiden, van 1978 tot 1995 lid van de Provinciale Staten van Overijssel, tevens vanaf 1987 gedeputeerde.
25-11 Boris is de liefste is een Kamper product, althans voor een deel. In
samenwerking met de Haagse schrijfster Marly van Otterloo
illustreerde de Kamperse, in de Van Heutsz opgeleide Maaike
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Tennekes (23) haar eerste prentenboek.
26-11 Door het verloop, c.q. de terugloop van kerkleden moest de IJsselmuider Hervormde Kerk een dominee wegbezuinigen. Daarmee
komt de pastorie aan de Erfgenamenstraat in de verkoop, allereerst
aan hervormden, maar als die niet genoeg op tafel leggen, eventueel
aan andersdenkenden.
27-11 Het Kamper Vocaal Ensemble Kavóca gaf met ondersteuning van verscheidene solisten en orkest zijn adventsconcert in de Buitenkerk
met als centraal onderdeel het Weinachtsoratorium van Graun.
Aan de andere zijde van de stad gaf in de Bovenkerk de Capella
Figuralis van de Nederlandse Bachvereniging een uitvoering van cantates van Joh. Sebastian Bach.
28-11 Bij het Leger des Heils namen na vijf jaar dienst majoor Kroon en zijn
vrouw afscheid van Kampen. De leiding werd overgedragen aan
majoor Verhagen.
29-11 Via een ontmoetingsavond in de Hanzestad probeerde woningcorporatie deltaWonen de kloof te dichten tussen daklozen en ‘gewone’
mensen om zo draagvlak te bewerken voor het omstreden project
aan de Ebbingestraat. Bij tijden laaiden de emoties hoog op.
29-11 Via theologische contacten brachten Zuid-Koreaanse ambtenaren
een bezoek aan Kampen om geïnformeerd te worden over het verschijnsel fietspaden, waarvan deze bruisende stad er zo juist een
aantal in rood had aangelegd.
29-11 Allochtone baklava en autochtone worst vormden in De Hanzestad
de tussendoortjes op de ontmoetingsbijeenkomst van Turkse en
Nederlandse senioren die van gedachten wisselden over het ouder
worden.
30-11 Een stukje ‘geschiedvervalsing’ is in het kader van het gedenken van
150 jaar Kamper theologie goedgemaakt. Sedert de Vrijmaking ontbraken in de portrettengalerij van de ThUK de beeltenissen van de
hoogleraren Greijdanus en Schilder. De portretten van het scheurmakersduo prijkten aan de Broederweg. In opdracht maakte kunstschilder Johan van der Woel twee portretten van de markante hoogleraren, die nu gebroederlijk te midden van de synodale collega’s
kunnen hangen.
december
1-12 ‘Voor ons is en blijft hij een held.’ Op 93-jarige leeftijd overleed prins

343

Bernhard. Het overlijden van koningin Juliana en nu van haar prinsgemaal markeerden het einde van wat in de Tweede Wereldoorlog
gebeurde. Ook Kampen haalde herinneringen op. Op de gevoelige
plaat was vastgelegd hoe prins Bernhard in 1937 verschillende keren
in Kampen arriveerde om aan boord te gaan van het koninklijk jacht
de ‘Piet Hein’. In 1949 legde prins Bernhard een krans bij het pas onthulde oorlogsmonument van Hildo Krop aan de De la Sablonièrekade.
3-12 Het heeft zijn voordelen als je familie honkvast is. Dan kun je veel
verhalen. Als je tenminste de gave van het vertellen bezit. Het bewijs
daarvan leverde Gerrit Schinkel (82) met zijn boek Het Koekoeksnest,
waarin hij twee eeuwen familie- en streekgeschiedenis verhaalt tegen
het decor van IJsselmuiden en Grafhorst. Oud-burgemeester Markusse
van IJsselmuiden mocht het eerste exemplaar van Het Koekoeksnest in
ontvangst nemen.
4-12 Nu de Botermarkt een vernieuwende gedaanteverwisseling had
ondergaan, kon Catootje haar plaats aldaar innemen. Daartoe onthulde burgemeester Oosterhof haar bronzen imago, een kunstwerk
van beeldend kunstenaar Peter Leijenaar uit Almere.
5-12 Na een reis van 3 jaar en 56.000 kilometer keerde zeezeiler Henk de
Velde terug in patriam. Hij zette voet op vaderlandse bodem in de
haven van IJmuiden.
6-12 De dies-viering van de twee Kamper Theologische Universiteiten
stond in het teken van 150 jaar theologie in Kampen. Was voor de
ThU-Koornmarkt in het verleden haast vanzelfsprekend de gereformeerde Burgwalkerk de favoriete plek voor het verjaardagsfeest, nu
- na de totstandkoming van de PKN - waagden de (voormalige) gereformeerden zich voor de dies-plechtigheid in de hervormde Bovenkerk. Ten overstaan van de verzamelde geleerdheid nam aldaar de
Zwolse 5vwo-leerlinge Anne-Meta Gerritsen de eerste prijs in ontvangst die zij veroverde met haar betoog in het kader van de jubileum-essaywedstrijd voor jongeren. Ook werden er vier eredoctoraten
verleend.
De vrijgemaakte ThU-Broederweg vierde haar verjaardag - bescheiden als altijd - in de eigen vertrouwde aula aan de Broederweg.
7-12 Zorgwethouder Wieten reikte de Vrijwilligersprijs 2004 van de
gemeente Kampen uit aan de vertegenwoordigers van de Vrijwillige
Thuiszorg, een groep van zo’n dertig vrijwilligers die liefderijk hand-
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en spandiensten verlenen aan zorgbehoevende thuiswonenden. De
vrijwilligersgroepen van Huize Margaretha en van de Maarlenhof
werden als mede-genomineerden ook in de bloemetjes gezet.
Terwijl de omwonenden ietwat bezorgd de werkzaamheden gadesloegen, werd de tuin van het voormalige Stadsziekenhuis, waar in
geen honderd jaar wat aan gedaan leek te zijn, fiks onder handen
genomen om de natuur rond het nieuwe Myosotis nieuwe kansen en
mogelijkheden te geven. Het kritische ‘Bomenmeldpunt’ had er
moeite mee te begrijpen dat niet alles wat oud is ook mooi en de
moeite waard is.
De befaamde pianisten Jan Vayne en Louis van Dijk en het Hollands
Boys Choir - 20 jaar oud en op tournee - brachten in de hoog oprijzende gewelven van de Bovenkerk helder klinkende Christmas
Carols ten gehore.
Burgemeester Oosterhof en de wethouders Kattenberg en De Boer
brachten een meerdaags bezoek aan het Israëlische Eilat om te zien
of de in de laatste jaren bekoelde liefde tot nieuw leven gewekt kon
worden. Enthousiast kwamen ze terug.
Met een van nostalgie vervulde reünie annex afscheidsfeest sloot de
Kunstacademie voorgoed de poorten van de Van Heutsz. Kampen zal
de jongelui met hun grote mappen vol kunstzinnige uitingen missen
in het straatbeeld!
Op 62-jarige leeftijd overleed Wiecher Hendrik Dalsem. De voor ambtenaar opgeleide Dalsem maakte in 1968, in de nadagen van burgemeester Berghuis, zijn entree in de gemeenteraad. Onder burgemeester Van Tuinen ‘diende’ de jeugdig-enthousiaste Dalsem als wethouder van 1970 tot 1974. Moeilijkheden in de PvdA-achterban kostten hem, evenals zijn collega PvdA-wethouder Harm Reinders, het
wethouderschap. Dalsem vertrok naar Zoetermeer, waar hij werkte
op het ministerie van Volksgezondheid. Teruggekeerd in Kampen
was hij actief op politiek en maatschappelijk terrein, onder meer in
de Kamper Taalkringe, waar hij zich fanatiek bezighield met het verzamelen van uitstervende Kamper bijnamen.
Robert Spanings, medewerker van het Kamper Gemeente Archief,
voltooide de inventarisatie van ongeveer 30 meter bedrijfsarchief
van de firma Kanis en Gunnink (Douwe Egberts). De opening van de
expositie ‘Kanis en Gunnink. Meer dan gewoon koffie en thee’ in de
Koornmarktspoort bood een goede gelegenheid de overdracht van
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het archief plechtig te bezegelen en de inventarisatie te presenteren.
Hendrik Kanis begon zijn koffie- en theewinkel in 1879. In 1885 sloot
hij een compagnonschap met juniormedewerker Frans Gunnink. De
Gunninks zetten het bedrijf voort en K&G werd één van de bekendste merken in koffiezettend Nederland. De onvermijdelijke samenwerking met Douwe Egberts in 1969 betekende op de duur de ondergang van de Kamper koffienegotie. Alleen de opdruk K&G op de pakken DE-koffie herinnert nog aan de gloriedagen van weleer.
‘Witter dan sneeuw.’ In de Bovenkerk concerteerde het Hervormd
Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst onder leiding van Freddy
Veldkamp tezamen met solisten en musici naar aanleiding van de
nieuwe cd van het koor.
Kampen heeft er een kunstwerk bij: bij het stadhuis staat opvallend
hoog, blauw en transparant het kubuskunstwerk van Marijke de
Goey, door de onontvankelijke volksmond als klimrek betiteld. Zoals
een goed voorlichter schuldig is te doen, bracht stadsvoorlichter
Chris Smit het fraai en hoogdravend-diepzinnig onder woorden, die
het waard zijn niet verloren te gaan: ‘Je kunt een kunstwerk natuurlijk op verschillende manieren benaderen. Ik vind dat een kunstwerk
moet passen bij de uitstraling, die een gemeente heeft. De open
kubussen van dit kunstwerk symboliseren de transparantie en openheid van onze gemeente.’ Hij kan het weten.
In de Bovenkerk concerteerde de Nederlandse Bachvereniging,
samen met de solisten Dominique Labelle, Susan Platts, Marcel
Beekman en Stephan MacLeod. Onder leiding van Jos van Veldhoven
werd de Messiah van Händel uitgevoerd.
In de donkere dagen voor Kerst bracht Kerst in Oud Kampen de
binnenstad en haar bezoekers in een betoverende Dickens-sfeer, tot
leven gewekt door een veelheid van Ventura-spelers. Winkeliers en
andere ondernemende lieden droegen vol animo hun steentje bij om
de straten en pleinen een kerstfeestelijke uitstraling te geven.
De magistrale Buitenkerk leverde een bijdrage aan Kerst in Oud
Kampen. Daar vond het traditionele kerstconcert plaats van het kerkkoor onder leiding van Ditty van den Berg-Krijger.
De Bovenkerk was het domein van de kinderen bij het kinder-kerstwandelconcert. De kinderkoren Benjamin, de Talentjes en de
Driesterretjes zongen dat het een lieve lust was en alle kinderen
mochten meezingen, zodat de kinderstemmen helder opklonken tot

in de schier oneindige hoogten van de eeuwenoude gotische gewelven.
22-12 Op het stadhuis huldigde sportwethouder Breman een drietal jeugdige sporters voor hun in 2004 behaalde nationale titels. Roy
Welsman (nunchaku-vechtsport) en de Isala-atleten Suzanne de
Sévrèn Jacquet en Peter Tichelaar (beiden nationale meerkamp)
plaatsten hun handtekening in het Gouden Sportboek.
22-12 In een deel van het oude postkantoor op de Oudestraat deed zich de
gelegenheid voor tegen redelijke prijs in het bezit te komen van een
echte Kieft. Journalist Huib Strengers wist namelijk een deel van
Kiefts nagelaten werk voor verdwijnen te behoeden. Kees Kieft, in
1999 op 79-jarige leeftijd overleden, was vele jaren één van de
bekendste Kamper kunstenaars, wonend in het markante pothuisje
aan de voet van de Koornmarktspoort.
23-12 Met de uitvoering van het Festival of Lessons and Carols bracht het
Kampen Boys Choir onder leiding van Bouwe Dijkstra de Bovenkerk
in de Engelse kerstsfeer van Christmas Eve.
24-12 Kerstzangdiensten (o.a. in de Hervormde Kerk aan de Dorpsweg in
IJsselmuiden) en kerstnachtdiensten (o.a in de Burgwalkerk) bepaalden Kampen en omstreken bij de betekenis van het Kerstfeest.
25-12 De EO zond een in de Bovenkerk opgenomen sfeervolle Nederland
Zingt- kerstpecial uit, waaraan werd meegewerkt door het Kampen
Boys Choir.
26-12 Ook Kampen hield de adem in bij de beelden van verwoesting en
ellende die de tsunami op tweede kerstdag in Zuid-Oost Azië teweeg
bracht. Verschillende in Thailand of Sri Lanka van vakantie genietende Kampenaren bleken ternauwernood aan de ramp ontkomen.
28-12 De Stichting Stadsherstel maakte een begin met de inventarisatie
van gevelstenen, eerste steenleggingen en andere belangwekkende
objecten aan huizen en gebouwen.
29-12 Terugstappen in de tijd is een waagstuk. Je raakt al gauw de weg
kwijt in de veelheid van betrouwbare en minder betrouwbare herinneringen. Wim Pleijsier (70) ondernam het waagstuk en tekende successievelijk herinneringen op aan zijn Brunnepe, waar in de loop der
jaren toch meer veranderde dan menigeen lief was. Het resultaat
werd gebundeld in het boekje Brunnepe. Een wandeling door het verleden,
waarvan het eerste exemplaar werd aangeboden aan een der oudste
Brunnepers, de 86-jarige H. Westra van de Sint Nicolaasdijk.
30-12 Niemand hoefde in Kampen en omstreken verstoken te blijven van
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de bij een zalig uiteinde behorende oliebollen. Alleen al de scouts
van de Henk Brunt-groep gingen ten gunste van hun clubhuis met
zo’n tienduizend oliebollen langs de huizen.
31-12 De melkbusschutters voelden al dagen hun handen jeuken, maar
moesten zich nog even bedwingen. Het echte schieten kon immers
pas beginnen, toen de klok van twaalf geslagen had. Een beetje jammer dat er vandaag de dag bijna geen eind meer aan komt. De royaal
van zakgeld voorziene jeugd hoeft niet meer op een kilootje carbid
meer of minder te kijken. Maar ja, wat doe je tegen tradities!
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