Kamper Kroniek 2006
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
Met vreugdevuren en melkbusgedonder begon het nieuwe jaar
rustig. Dankzij het lik-op-stuk beleid waren er geen brandhaarden op
de Oudestraat. En dat was al heel wat. De reinigingsdienst was goed
voor het opruimwerk, maar dat leverde de werkers ook weer overuren op.
2-1
Op de nieuwjaarsreceptie op het stadhuis luidden bezorgde jonge
boeren, oranje petjes op en een petitie in de hand, de alarmbel. Zij
spoorden de gemeenteraadsfracties aan hun standpunt te delen:
ruim baan voor de schaalvergroting op het Kampereiland.
3-1
In deze moderne tijd duurt een kerstvakantie al gauw lang en verworden kinderen tot hangjongeren. Voor vaders en moeders, opa’s
en oma’s was Kidsplayworld dan ook een uitkomst, met dank aan
Attractieverhuur Meppel.
4-1
De jaarwisseling was goed voor het leerproces dat democratie heet.
Dankzij intensief overleg tussen de jeugd van de keten en de lokale
autoriteiten verliep de jaarwisseling zonder al te veel incidenten.
Trefwoord: respect over en weer.
6-1
Fotograaf Freddy Schinkel kiekte pensioengerechtigde Jo Kleinmeulman in de pittoreske Heerensmitsteeg. Was het vanwege de
Buitenkerk op de achtergrond? Toch had historisch gezien beter het
afgedankte stadhuis op de Oudestraat tot decor kunnen dienen, of
het imponerend gebouwencomplex van Hogeschool Windesheim in
Zwolle, desnoods de afkalvende roomse glorie van de Buitenkerk,
maar dan binnen. Want daar heeft Kleinmeulman laten zien wat hij
kon: sinds 1977 hoofd van de afdeling OCW, later raadslid c.q. fractievoorzitter voor het CDA, of machinist in het bestuurlijk raderwerk
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van Windesheim, steun en toeverlaat van meneer pastoor als voorzitter van de parochieraad. Kleinmeulman gaat het nu wat kalmer
aan doen: Stadsherstel, Grafisch Atelier, Kolffstichting, Vermogensbeheer Verenigde Gasthuizen enz.
Het was 80 jaar geleden dat de IJssel bij Zalk niet meer te houden
was. De Zalkers moesten hals over kop het dorp verlaten en vonden
hun heil in het gastvrije Kampen. Koningin Wilhelmina kwam
kijken hoe het ervoor stond. Gelukkig was de dijkdoorbraak niet al te
ingrijpend en het water stroomde al gauw weg, ongeveer in de richting waar nu de IJsselbypass zal komen.
Terzijde gestaan door een grote schare vrijwilligers voltooide
IJsselmuider aannemer Felix de restauratie van de gereformeerde
kerk van Zalk. De feestelijke ingebruikneming stond dan ook in het
teken van dankbaarheid. Het gereformeerde erfgoed, stammend uit
de dagen van de Afscheiding, kwam na de Tweede Wereldoorlog in
handen van die vrijgemaakt gereformeerden, die vandaag de dag als
Nederlands Gereformeerden te boek staan.
Gemeentearchivaris Dicky Haze reikte de Steenbickerprijzen uit bij
gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van de Wijkvereniging
Binnenstad. De prijs voor de gerestaureerde woning ging naar de
familie Van Kleef voor de ‘met liefde uitgevoerde’ restauratie van
Graafschap 25. Het Ikonenmuseum kreeg de prijs voor het fraai in
ere herstelde pand aan de Buiten Nieuwstraat. Een extra prijs was
voor de voormalige Stichting Behoud Stadsziekenhuis, die het had
durven opnemen voor het behoud van het gebouw van het te gronde
gerichte Stadsziekenhuis, immers ontworpen door architect
Kromhout, die met ere kon staan in de schaduw van Berlage en De
Bazel.
Voor het oog van de door persfotograaf Freddy Schinkel vertegenwoordigde wereld tekenden de bestuurders van verpleeghuis
Myosotis en opleidingsinstituut Landstede een overeenkomst ten
bate van stagiaires, die in een stage van 30 weken hun geleerde wijsheid aan de praktijk zullen toetsen. Aanleiding voor het project is
een verandering van aanbodgerichte grootschalige zorg naar vraaggerichte kleinschalige zorg. Als u begrijpt wat ze bedoelen.
Wethouder Piederiet reikte op het Stadhuis de prijzen uit aan de aanslepers van onttakelde kerstbomen. Deveney en Jaivy Vahl wonnen
de prijs voor het grootste aantal ingezamelde kerstbomen: van de
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3600 namen zij er maar liefst 120 voor hun rekening, welgeteld 120
maal 20 eurocent.
Oud-dijkgraaf Van Ittersum ontving de delen twee en drie van de
inventarisatie van de archiefstukken van de dertien voormalige
waterschappen rond Kampen, thans verenigd in het waterschap
Groot Salland. Het eerste deel verscheen in 2002 en werd verzorgd
door stadsarchivaris Dicky Haze. De voltooiing van de inventarisatie
was in handen van Wim Coster en Roland de Jong van het Historisch
Centrum Overijssel.
De gemeentelijke plannen dwongen ijsclub VZOD hun met veel
inspanning tot stand gekomen onderkomen op te geven en een stukje
verderop op kosten van de gemeente een nieuw en nog mooier onderkomen te bouwen. Het werd feestelijk in gebruik genomen. Het zou
helemaal mooi geweest zijn als het nu ook nog had willen vriezen!
De Opera- en Operettevereniging St. Caecilia bracht in het weekeinde
de Zar und Zimmermann van Albert Lortzing tot leven op de planken
van de Stadsgehoorzaal. Dick van Ommen voerde de regie en de algehele leiding was in handen van Harrie Poulssen. Medewerking werd
verleend door het Ensemble Conservatoire en het shantykoor De
Ketelbinken. Volgens de beoordelaar van de krant was het een pakkende, enerverende uitvoering, waarin veel fraais te genieten viel.
Eén van de werkpaarden, die de haver verdienen, is Rudolf Roukema.
Na ruim 15 jaar als ‘poortwachter’ van de Broederpoort en de
Koornmarktspoort te hebben gediend, verruilde hij Kampen voor
een vaste baan in Deventer. Toen de gemeente voor haar exposities de
Koornmarktspoort verliet voor de Synagoge, werkte Roukema met
succes aan eerherstel van de poorten als expositieruimten. Met name
het Gemeentearchief en de IJsselacademie profiteerden daar ten
volle van.
Onder grote belangstelling opende burgemeestersvrouw Anneke
Oosterhof de uit het project Het Kunsthuus voortgekomen expositie.
Zestien verstandelijk gehandicapten toonden in de voormalige
Coöperatieve Zuivelfabriek in ’s-Heerenbroek hun eerste werk.
Nu prof. W.J. Kolff, ‘the father of artificial organs’, was uitgeroepen
tot grootste Overijsselaar aller tijden, werd het de hoogste tijd dat
zijn levensverhaal wereldwijd gelezen kon worden onder de titel
Inventor for life. Binnenkort is het zover.
Na 15 jaar bestuurslid, respectievelijk voorzitter te zijn geweest van
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de Stichting Jongerenwerk Kampen (’t Ukien) nam Hans van ’t Hul
afscheid. Hoewel hij staande hield dat het geweldig mooi is om met
jongeren te werken, was het hem bij het terugblikken wel wat droef
te moede vanwege alle moeite en energie die telkens weer besteed
moesten worden aan de strijd tegen vooroordelen en onbegrip over
het jongerenwerk.
Niet tot ieders genoegen presenteerde zich in café De Blokhut een
nieuwe lokale partij (het werd aanstonds lijst 7 Kijk op Kampen). De
vermoedelijke aanstichter, voormalig VVD-raadslid/fractievoorzitter
en prominent Kampenaar Henk Krans, stond op plaats twee. Onder
het motto ‘Kampen is te mooi om niet je uiterste best voor te doen’
opperde de nieuwe groepering een aantal speerpunten waar iedere
Kampenaar zich eigenlijk wel in kan vinden.
CDA-fractievoorzitter Adema liet de gelegenheid niet onbenut om
aan de werkbezoekende cultuurminister Van der Hoeven een in verval rakende Rooms-Katholieke Buitenkerk te tonen. In grote lijnen
legde hij de minister het herstelplan voor.
De mensen op de Oudestraat keken verrast omhoog: voor hun gevoel
klonk het carillon een stuk opgewekter dan eerst. Dat was geen
gehoorbedrog. De klokken stootten elkaar vrolijk aan: heb je ‘t al
gehoord? De gemeente gaat bijna een ton euro’s beschikbaar stellen
voor onze restauratie en voor de balken die ons steunen. Daar word
je toch vrolijk van, niet?
Op voorhand bleek de aula van de ThUK te klein om alle belangstellenden te bevatten die het afscheidscollege van drs. Jaap van
Gelderen (1943) wilden aanhoren. Vandaar dat de woorden van de
docent kerkgeschiedenis weerklonken in de gewijde ruimte van de
Bovenkerk. Eerst waren de genodigden nog in ijltempo door de stad
gevoerd om de voor Jaap van Gelderen zo levensbelangrijke plekken
te aanschouwen, zoals de voormalige synagoge. Want Jaap van
Gelderen weet alles van de vroegere Joodse gemeenschap en hun uitroeiing. ‘Ik hoop dat iemand mij geraniums geeft’, zei hij betekenisvol in zijn NKD-afscheidsinterview. Die geraniums kreeg hij niet,
maar wel een Liber Amicorum en een geschilderd portret. Of je met dat
laatste blij moet zijn? Meestal lijken die portretten voor geen meter.
Koning winter toonde zich genadig voor de hardwerkende bestuurders van TOG, VZOD en alle andere ijsclubs rond Kampen: voor het
eerst in drie jaar kon de baan worden geopend, zij het voor kort.
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Het was voor de Kamper middenstand een hele geruststelling. Het
koopstromenonderzoek wees uit dat het weglekken van de koopkracht was gestopt: de Kamper consument besteedt 71% van zijn geld
voor niet-dagelijkse boodschappen binnen de muren van de eigen
stad. Dat is 4% meer dan vijf jaar geleden.
Wethouder De Boer opende in het Gotische Huis de tentoonstelling
‘Het Lijdensverhaal verbeeld’. Te midden van voorwerpen en schilderijen die het lijdensverhaal van de Paastijd vertellen, kreeg een centrale
plaats het in 2002 verworven en voor 10.000 euro gerestaureerde 16deeeuwse paneel ‘De Kruisiging’ van Cornelia toe Boecop, opmerkelijk
artistieke vrouwelijke telg uit het Kamper geslacht der Toe Boecops.
In het kader van de Nationale Voorleesdag had in de bieb wijkverpleegkundige José de Smidt op de voorleesstoel plaatsgenomen. Het
kleine grut verdrong zich rond haar om maar geen woord en plaatje
te missen.
Het wemelt in Nederland van de awards en andere erkentelijkheden.
Gisteren viel de Topper Award Overijssel van de stichting Cultureel
Jongeren Paspoort 2006 ten deel aan het Pieter Zandt College, omdat
de school er beter dan alle andere Overijsselse scholen in slaagde de
leerlingen bij kunst en cultuur te betrekken.
Nog juist voor het sluiten van de maand had de werkgroep Oud en
Nieuw ten stadhuize uitgerekend wat de jaarwisseling de gemeenschap had gekost: € 97.719, zeg maar een ton. Zoals bestuurders het
plegen uit te drukken: een punt om hoog op de agenda te zetten.

februari
2-2
Raadslid Rie Woning had - voor één keer - gelijk: het was een zwarte
bladzijde in de agrarische geschiedenis van de stad Kampen. De
meerderheid van de Kamper vroede (?) vaderen besloot het beheer
over de pachtgronden rond Kampen over te dragen aan een naamloze vennootschap, opdat er zodoende een einde zou komen aan ‘de
dubieuze bemoeienis van de politiek met pachtzaken’ (raadslid
Prick). En gij gelooft dat?
Historisch besef is niet de sterkste kant van de gemeentebestuurderen. Dat bleek ook uit het besluit van ‘een ruime raadsmeerderheid’
om de voormalige palingrokerij van Van Heerde onder de sloophamer te laten vallen, want projectontwikkelaar Mateboer kon die bij
het ‘ontwikkelen’ van Brunnepe niet gebruiken.
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Hoewel pesten op school verboden is, is het een enkele keer per jaar
van hoger hand toegestaan. Op de Nationale Pestdagen werden de
basisschoolleerlingen aan Cito-toetsen onderworpen. Alsof iemand
daar wijzer van wordt!
Op mijn gereformeerde lagere school verhaalde mijn meester-verteller ons hoe de bijbel in de dagen van Luther in de librije aan de ketting lag. Dat was tekenend voor de omgang met het Woord van God.
Hoe zou hij zich verbaasd hebben te horen hoe in IJsselmuiden een
bijbel voor de ondergang werd behoed door hem een plekje in een
vrieskist te geven. Hij had er vast een roerend-christelijk verhaal van
gemaakt.
Medewerkers van de Monumentenwacht spanden in de Buitenkerk
netten om de gelovigen tegen vallende stenen in bescherming te
nemen. Dit in afwachting van geld voor de restauratie. Vroeger had
men alle beschikbare heiligen aangeroepen, maar het roomse leven
is letterlijk en figuurlijk niet meer zo rijk als het was.
De gewelven van de Bovenkerk daverden van de sonore klank van het
Russisch mannenkoor Arte Corale uit Moskou, dat onder leiding van
Tamara Pilipchuk concerteerde uit de schat der eeuwen van de
Russisch-orthodoxe kerkmuziek.
Kamper historica Iet Erdtsieck presenteerde in cultuurcentrum
Quintus haar boek Ik weet nu hoe de hazen lopen, waarvan oud-wethouder Mieke Lankamp het eerste exemplaar ontving. In het boek
laat Iet Erdtsieck 22 vrouwen de revue passeren die tussen 1923 en
heden deel uitmaakten van de Kamper gemeenteraad. Daarbij was ze
op zoek naar de invloed van vrouwen in het mannenbolwerk dat de
gemeenteraad was, is en waarschijnlijk blijven zal. Of mevrouw
Erdtsieck nu inderdaad weet hoe de hazen lopen is de vraag, want
om voor haar onduidelijke redenen was voor de presentatie van het
boek haar de raadszaal ontzegd.
In het stadhuis werd voor de 21ste keer de uitslag bekendgemaakt
van de uitverkiezing tot sporters van het jaar. Kanovaarster Ciska
Flier, fietscrossster Willy Kanis, motorcoureur Gert-Jan Kok en het
damesvoetbalteam van IJVV konden in de registers worden bijgeschreven. De uitstralingsprijs ging naar Ria Prinsen voor het vele
werk dat zij al 35 jaar verzet voor volleybalclub Reflex.
Omdat de mensen van de Dierenambulance dit keer op een behoorlijke wijze om audiëntie hadden gevraagd, had burgemeester
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Oosterhof een minzaam luisterend oor bij het aanbieden van een
petitie over de precaire positie van de dierenvrienden. Ruim 4000
handtekeningen ondersteunden het verzoek om een 4000-tal euro’s
gemeentesubsidie. Als die 4000 handtekeningenzetters nu eens allemaal een euro op tafel legden?
Bewoners en gasten van de IJsselmuider Maarlenhof waren verrukt
over de show van 25 bruidscreaties uit de voorbije eeuw. In een
bejaardenhuis kun je ook niet met minder dan een eeuw toe.
Al 65 jaar staat Piet Hollander (72) met zijn bloemen op de Plantage.
Er zijn dingen die niet mogen veranderen, laat staan verdwijnen.
Daar hoort ook de onverstoorbare tocht met zijn bloemenwagen bij,
’s morgens van de Trekvaart over de Lange Brugge naar zijn stek en
’s avonds weer terug.
Op 76-jarige leeftijd overleed op zijn boerderij aan de Nesweg ds. Jan
Stuij. Stammend uit een veehoudersgeslacht in de Alblasserwaard diende hij 40 jaar als predikant, eerst de Vrijgemaakte, later de Nederlands
Gereformeerde kerken en ten slotte de Nederlands Gereformeerde Kerk
van Kampen. Vooral na zijn emeritaat kon ds. Stuij zich wijden aan zijn
voor een predikant misschien wat merkwaardige passie: paarden, en
wel speciaal Belgische trekpaarden. Met deze dieren toonde hij graag
zijn menkunsten bij de wedstrijden van de IJsselmuider Kroonmenners.
Politieke partijen willen ook wel eens achterom kijken. De Partij van
de Arbeid herdacht de oprichting in 1946, vlak na de Tweede
Wereldoorlog een politieke doorbraak. De Kamper afdeling deelde in
de terugblik en huldigde een zestal leden van het eerste uur: de
dames N. Arends-de Heer en H. Jongman-Selles alsmede de heren
S. Leurink, S. Koopmans, H. Makkink en T.A.J. Piederiet, ondanks hun
gevorderde leeftijd nog steeds sterk en sociaal.
De heer Steven Meijer (87) en zijn vrouw Mien Meijer-Logchies (84)
waren zestig jaar met elkaar in de echt verbonden. De burgemeester
en zijn vrouw brachten de dag ervoor namens de Kamper gemeenschap de felicitaties in natura over en met passende woorden.
Ter herinnering aan de dijkdoorbraak bij Zalk in 1926 had het
Kamper Gemeentearchief in samenwerking met De Stentor een uitnodiging aan inwoners van de gemeente Kampen gestuurd om hun
inspiratie en creativiteit aan dit onderwerp te besteden. Het verrassend gevarieerde resultaat werd in de expositieruimte van het
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archief tentoongesteld rondom een wel heel specifiek keramisch
object van Rita Steenbeek: Zalk te midden van de woedende baren.
‘En zo zij sterk zijn tachtig jaar’. Met dit bijbelwoord in gedachten
besloot Karel Haak (80) dat het tijd werd dat een jongere oudere het
secretariaat van de IJsselmuider PCOB zou overnemen. Achttien jaar
was hij één van de stille krachten te midden der IJsselmuider senioren.
Om de kinderen op Zuid alvast lekker te maken werd speeltuin De
Speelpoort verrijkt met een gloednieuwe torenhoge glijbaan in full
color. De grootste, mooiste en snelste glijbaan van Kampen, aldus
voorzitter Reinders. Als de vandalen nu maar wegblijven!
De Stichting Vrouwenraad Kampen vierde in de Hanzestad haar
(want stichting is vrouwelijk) 25-jarig bestaan onder het motto ‘De
kracht van het vrouwelijke’. De van Libelle en Opzij bekende Iteke
Weeda stak de aanwezigen een hart onder de riem en de Femmes
Cabales deden het met hun cabaret nog eens dunnetjes over.
Burgemeester Oosterhof was blij een poosje verlicht te kunnen ademhalen nu de sleutels van de stad in de veilige handen kwamen te
rusten van Prins Frederik de Eerste, die de stad door de roerig-feestelijke carnavalstijd zou loodsen.
Met het oog op de verkiezingen probeerden de politieke partijen de
aandacht van de shoppende burgers af te leiden van de verleidelijke
winkelwaar door het aanbieden van allerlei lekkernijen: roomsoezen
(PvdA), soep (Kijk op Kampen), zonnebloemzaadjes (Groen Links) of
een goed gesprek (CDA). Dat laatste kan je natuurlijk zwaar op de
maag komen te liggen!
Onder het motto ‘Je moet niet te lang op één stoel zitten’ nam
Herman Bottenberg in de algemene ledenvergadering afscheid van
de IJsselmuider Oranje Vereniging. Twaalf jaar was hij voorzitter,
voortaan is hij erelid.

maart
1-3
In het wijkcentrum Reijersdam deed een initiatiefgroepje een
poging de Brunneper volksopinie te mobiliseren en zo het noodlot af
te wenden dat de gemeenteraad over de voormalige palingrokerij
had afgeroepen.
1-3
De bewoners van de appartementen in de voormalige Stadsherberg
weten weer uit welke hoek de wind waait. De teruggevonden windvaan, huifkar met paard, waarschijnlijk stammend van de Stads-
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herberg van na de oorlog, kwam met behulp van een hoogwerker
weer op de nok van het gebouw te staan. Helaas wordt de afgematte
reiziger misleid: hij vindt geen herberg.
Maart roerde zijn staart zo heftig, dat er voor velen geen doorkomen
aan was. Scholen gaven maar sneeuwvrij voor degenen die waren
komen opdagen. Zo was er ruim de tijd om eens heerlijk sneeuwballen te gooien zonder dat de schoolbel spelbreker werd.
Wethouder Breman sloeg de eerste paal van de te herbouwen sporthal De Reeve. Het was zijn laatste klus als wethouder van sportaangelegenheden.
Op de jaarlijkse uitvoering in de Stadsgehoorzaal presenteerde
AMDG alle geledingen van de vereniging. Na 33 jaar nam dirigent
Albert Hoekman afscheid om plaats te maken voor de nieuwe dirigent Han Koek.
Aan de plannen voor de bouw van een nieuw Margaretha, bijna 150
appartementen voor senioren tussen Burgwal en Boven Nieuwstraat,
is te zien dat je met breken in de binnenstad steeds verder van huis
komt. Nog geen 50 jaar geleden betekende de bouw van verzorgingshuis Margaretha de afbraak van de Proveniershuizen aan de Burgwal. Vervolgens was 30 jaar geleden de bouw van verpleeghuis
Myosotis een enorme inbreuk op de schaal van de binnenstad. Nu is
met de ongemeten hoogte en diepte en lengte van het ontworpen
seniorencomplex helemaal het hek van de dam. Is het een wonder
dat bij de omwonenden de gemoederen verhit raken?
De ’s-Heerenbroeker ooievaar had een al te groot verlangen naar de
grazige weiden van het Kampereiland. Hij was te vroeg teruggekeerd,
zodat hij onverwacht met z’n poten in de sneeuw stond. Dan duurt
het wachten op het vrouwtje extra lang en met de kikkers wilde het
ook niet erg. De familie Van den Rozenberg voerde bij met eendagskuikens. Die zijn niet in tel.
Nadat de nieuwe Zalker veerpont bij Grouw te water was gelaten en
plechtig was gedoopt, werd de schuit naar Zalk overgebracht, waar
hij vanaf 1 april zijn diensten kan gaan verlenen bij het schippermag-ik-de-IJssel-overvaren.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was tamelijk verrassend. Het CDA moest de eerste plaats afstaan aan de Christen Unie.
Cor Adema, Albert Holtland, Theo Piederiet en Ruud Töller werden
met voorkeurstemmen gekozen en verdrongen daarmee hoger
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gerangschikten op de respectieve lijsten van het pluche.
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag reikte de
Stichting De Ruimte in wijkcentrum Reijersdam de Ruimteprijs-2006
uit aan Hanna Barelds. In het Afrikaanse Gambia zet zij zich vrijwillig in voor mensen die een initiatief van de grond proberen te krijgen.
Op het Bedrijvenpark Rijksweg 50 werd een begin gemaakt met de
bouw van M&R Micro-Imaging, een leidende onderneming op het
gebied van digitale archivering. Het bedrijf staat op een zogeheten
zichtlocatie, dat wil zeggen dat andere bedrijven er jaloers op moeten worden en er zich pal naast gaan vestigen.
Fanfareorkest Volharding liet in de Stadsgehoorzaal horen dat de 85jarige vereniging nog een geducht partijtje meeblaast in Kampen.
Henk Witman en Dicky Jonkers jubileerden, want van de 85 jaar
draaiden zij 50, respectievelijk 40 jaar mee.
Welke fantast de Buitenhaven heeft opgezadeld met wat men kantelen noemt, zal wel met de mantel der onhistorische liefde bedekt
blijven. Het is te hopen dat de kantelen nog meer gebreken gaan vertonen dan nu al het geval is, zodat zij te zijner tijd voor afbraak kunnen worden voorgedragen.
Om ruim baan te maken voor de pas gekozen nieuwelingen namen elf
raadsleden afscheid. Onder hen was Henk Krans, die een opmerkelijke
staat van dienst heeft opgebouwd in een kwart eeuw raadslidmaatschap. Een dag later namen zeven nieuwe raadsleden bezit van hun
zetel. Iet Erdtsieck kan tevreden zijn: onder hen waren vijf vrouwen.
Dik Kasper (82) is wat men – wel enigszins ten onrechte – een laatbloeier noemt. Zij haalde op latere leeftijd haar mavodiploma en vervolgens havocertificaten voor Nederlands en Geschiedenis. Als gedreven dialectvoorvechtster wierp zij dezer dagen een nieuw medium in
de strijd voor het behoud van het Kampers: een cd vol Kamper taal.
Als het dan toch ooit een keer verdwijnt, kan de klankkleur van het
Kampers het nageslacht de oren doen tuiten.
Na 40 jaar, waarvan 25 jaar als penningmeester, in het bestuur van
de Kamper Oranjevereniging KOV te hebben gezeten, vond Harry
Veltman de tijd gekomen om plaats te maken voor vers bloed. Alleen,
waarom is 40 jaar de absolute grens, zoals hij beweerde? Als
Oranjeman had hij zich kunnen spiegelen aan onze vorstinnen, die
onverwacht plegen te abdiceren. Hoe moet het nu verder met de penningen van de KOV?
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De Bovenkerk bood onderdak en ruimte aan een driekorenfestival.
Onder leiding van Bouwe Dijkstra en Rintje te Wies traden gezamenlijk op het Kampen Boys Choir, het Roder Jongenskoor en het
Sneker Martini Jongenskoor. Onder meer werden uitgevoerd Händels
Coronation Anthems, die lang geleden (1727) de kroning van de Engelse
koning George II begeleidden.
Op de Nationale Boomfeestdag kreeg de Cellesbroeksweg een facelift
die weer vele jaren mee zal gaan. De bejaarde populieren, in 1946
door lagere-schoolleerlingen in de wijde ruimte buiten de Cellespoort geplant, waren door de mannen van de gemeente gerooid. De
basisschoolkinderen van nu konden, samen met een aantal oudjes
van toen, onder wie Brunneper Berend van Dijk, naar hartelust de
gaten rond de nieuw geplante bomen dichtscheppen en aanstampen.
Wethouder Kattenberg liet eerst zien hoe je dat moest doen.
Binnenkort zal de Geerstraat niet meer de oude zijn, want lijstenmaker Mari Kanis en zijn vrouw Ada houden na 30 jaar op met kunsthandel Kamada. Dat wordt voor velen die wat in te lijsten hebben
nog een lastig probleem.
In de Stadsgehoorzaal vierde het Stedelijk Orkest, onder leiding van
zijn nieuwe dirigent Wendy Biljard, de komst van de lente met een
Voorjaarsconcert.
Op 69-jarige leeftijd overleed Elske Hörchner-Roolvink, echtgenote
van de schrijver van deze kroniek. Zij mag rusten in de schaduw van
de Eeuwige.
De dagen van de ThUK zijn geteld. Door een fusie met twee andere
zogenaamd door de PKN erkende opleidingen zal er voortaan sprake
zijn van een Protestantse Theologische Universiteit (PThU) met een
vestiging in Kampen. Voor hoe lang nog? ‘Dit is goed voor de PKN,
goed voor de wetenschappelijke theologiebeoefening en goed voor
de ThUK’, aldus de juichtonen van de voorzitter van het Kamper rectorium. Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.
Bij de strijd om het Overijsselse voorleeskampioenschap viel Kampen
niet in de prijzen, maar Kampense Mirjam van de Vendel (Rehobothschool) kreeg lof van de jury omdat zij durfde voorlezen uit
Matilda van Roald Dahl: ‘Niet het gemakkelijkste boek, toch een
prachtig tempo en mooie tempowisselingen’.
Het Kamper CDA onder aanvoering van lijsttrekker Treep stond er
wat verslagen bij toen bleek dat dankzij ‘formateur’ De Boer het CDA
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geen wethouders mocht leveren. Er waren er natuurlijk genoeg die
Treep de schuld van de sof in de schoenen wilden schuiven.
Bijzonder sneu was de gang van zaken voor genomineerd-wethouder
Prins.
Kort voor de beëindiging van zijn ambtstermijn als onderwijswethouder heropende wethouder De Boer de lokaliteiten van de gereformeerde basisschool De Mirt, nadat de uitbreidingsverbouwing
was voltooid. Voor de kinderen werden door de ouders workshops
georganiseerd. Die bezigheden laten zich kennelijk alleen onder een
Engels woord vangen.

april
1-4
Tijdens de Kom-in-de-Kas-dag zag het in de Koekoek zwart van de
mensen en de auto’s. Maar liefst 20.000 mensen wilden wel eens met
eigen ogen zien hoe de rozen of de paprika’s erbij stonden.
1-4
Als één van zijn laatste cultuurdaden als wethouder opende wethouder De Boer in de Koornmarktspoort de expositie ‘Koerdische
Vensters’, schilderwerken van de uit Syrisch Koerdistan afkomstige
Azad Bilal, die daarmee zijn leven in Kampen in verf tot uitdrukking
bracht.
1-4
Er kunnen zich wonderlijke krachtsporten ontwikkelen. Eén daarvan is het om het hardst en om het verst roeien met een boot aan een
draad, het zogeheten bungeeroeien. De ploeg van het bedrijf
Bonthuis/Timmerman liet met het behalen van de hoofdprijs zien
dat de kracht van Genemuiden niet gemakkelijk te evenaren is.
2-4
In deze postchristelijke tijd lopen velen met de ziel onder de arm.
Daarom nam Bep Schilder het initiatief in de Koornmarktspoort
onder de naam Walhalla een soort spiritueel onderkomen op te zetten als een oase van rust, waar mensen elkaar op een respectvolle en
harmonieuze wijze kunnen ontmoeten.
5-4
In IJsselmuiden kon men terugzien op 100 jaar zegenrijke arbeid van
de Boerenleenbank. Dankzij de inbreng van katholieke IJsselmuidenaren werd de Boerenleenbank verkozen boven de Raiffeisenbank.
De stroom van de tijd heeft echter deze twee samengebracht in de
huidige Rabobank.
7-4
Aan het Ichthuscollege werd aangetoond dat het er vandaag de dag
met de jeugd een stuk beter voorstaat dan een halve eeuw terug.
Leerlingen praten nu Engels zonder schroom, terwijl ze zo’n 40 jaar
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geleden in die vreemde taal hun mond niet open durfden te doen.
Andere leerlingen van het Ichthuscollege hielden zich in de strijd
tegen zinloos geweld bezig met het vervaardigen van tegeltableaus
van het lieveheersbeestje, het bekende zinloos-geweld symbool. De
tableaus zullen gevleid worden temidden van de saaie betontegels
van de Ichthusschoolpleinen. Misschien ook iets voor de weinig
geweldloze omgeving van het Stationsplein.
Onder de titel Een boek van strijd, vrijheid en liefde exposeerde
Mohammad Fazel (39) in de hal van het Stadhuis grafisch werk en
schilderijen. Met vrouw en kind ontweek hij een aantal jaren geleden Iran om in Nederland een plek te veroveren voor een creatief
bestaan in vrijheid.
Voor de vierde maal was er in Kampen een ‘Weg van Kunst’ uitgestippeld langs een vijftiental bezienswaardige panden, waar al even
bezienswaardige kunst werd geëxposeerd. Onderzoek had uitgewezen dat onder hen die vorig jaar het kunstzinnig pad bewandelden,
drie van de tien van buiten Kampen kwamen.
Min of meer onder aanvoering van oud-burgemeester Kleemans vermeide zich tijdens een feestelijk-nostalgische reünie in de Stadsgehoorzaal een schare oud-gemeenteraadsleden in herinneringen
aan het vervagende bestuurlijke laatste kwart van de vorige eeuw.
Beginnend bij de christelijke school vormden ruim honderd jeugdige
Wilsummers de tot traditie geworden palmpasenoptocht, waarna zij
gescheiden en bescheiden in één der kerken de eredienst bijwoonden.
Bij feestelijke gelegenheden willen de ondernemers van de Oudestraat-benedenstrooms ook wel eens goed in de picture komen. Dit
keer versierden zij voorafgaande aan de paasdagen hun straatgedeelte met manshoge paashazen en dito eieren.
IJsselmuidenaar Van der Maat kwam aan het eind van een 24-jarige
wethoudersloopbaan. Begonnen in 1982 als wethouder in IJsselmuiden kwam hij over de brug toen Kampen en IJsselmuiden elkaar
de hand reikten.
Isala-poli organiseerden opnieuw een vaatrisico-checkup voor vrouwen boven de veertig. De uitkomst: 50% van de vrouwen is te zwaar,
33% heeft te veel cholesterol, 10% heeft te hoge bloeddruk, nog geen
10% rookt zichzelf een oordeel.
Nadat met merkwaardige manoeuvres het CDA als wethoudersleverancier uit de boot was gewerkt of gevallen, kon de samenstelling
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van het nieuwe college van B en W aan de openbaarheid worden
prijsgegeven: de burgemeester, praktisch zonder portefeuille, en zes
wethouders voor hele of halve prijs, te weten de heren Boerman, De
Goede, Kattenberg, Markusse, Wieten en Wiggers. Geen vrouwen te
vinden?
Uitgever Kok-Kampen verzorgde de uitgave Beelden van Licht, een
dwarsdoorsnee van de verzameling iconen die de Alexanderstichting
in het Kamper Ikonenmuseum presenteert. Gedeputeerde Rietkerk
was zo vriendelijk het eerste exemplaar in ontvangst te nemen.
Kampenaar Eddie de Wolf bofte dat D’66 de breuk met het kabinet
nog wat uitstelde. Anders was hij zijn plaatsje in het 140 leden tellende burgerforum misgelopen. Dit forum, dat de regering mag adviseren over een ander/beter kiesstelsel, is namelijk een initiatief van
D’66-minister Pechtold. Het is ook de bedoeling, dat de forumleden
hun oor bij de burger te luisteren leggen. Eddie kan zijn borst natmaken!
De Provinciale Staten stemden in met een krediet van ruim 800.000
euro voor de verbetering van de IJsselmuider Trekvaart. Het wachten
is nu op de bouw van een replica van de trekschuit Kampen-Zwolle.
Voor dit bandstad-initiatief ijveren al geruime tijd diverse milieuorganisaties.
Op het oorlogsmonument van Hildo Krop aan de De la
Sablonièrekade had de tand des tijds sporen nagelaten. Derhalve
werd het geheel gerenoveerd, volgens plan juist op tijd voor de viering van de Bevrijding. De herdenking daarvan moet ook steeds
opnieuw gerenoveerd, want de herinneringen aan oorlog en bevrijding dreigen te vervagen en te vermythologiseren.
Naar de krant berichtte worden de weblogdagboeken van de
Overijsselse Statenleden druk bezocht: de eerste drie maanden 1700
aanklikkers. Blijkbaar is er een hoop mensen dat niets beters te doen
heeft. Enfin, nu maar niet meer mekkeren over de onbekendheid van
de burger met de provinciale bestuurslaag.
De paaszondag was voor zeer velen een vreugdevolle afsluiting van
de veertigdagentijd, een tijd van inkeer, terugkeer of ommekeer.
Voor tal van koren en muziekgezelschappen vormden de passie- en
paasconcerten de finale van hun inspanningen.
Op 79-jarige leeftijd overleed Gait Berk. Hij stamde uit de befaamde
pannenfabricerende familie Berk, maar had meer zijn hart verpand
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aan de natuur en de schepen van Kampen en de IJsseldelta. Onder
meer in Kampen Kieken bracht hij als fotograaf, filmer en schrijver
stad en ommeland van Kampen in beeld. Hij leverde daarmee een
buitengewoon belangrijke bijdrage aan het vastleggen van wat
onherroepelijk historie zou worden.
Schipper mag ik overvaren? Als opwarmertje voor de grote show van
Sail-2007 werd de Hanzevlootdag gehouden, waarop voor vele duizenden aan boord en aan de wal het nodige maritiems te beleven
viel. Voorzitter Hofman mopperde natuurlijk over de saaie zondag.
Ook op de Brunneper Heugte was het bij de traditionele paasmarkt
een drukte van belang, al klaagden sommige marktkooplui: men
loopt meer dan men koopt. Marktmeester Hofstede daarentegen was
zeer tevreden.
De Nederlandse Hervormde Gemeente in hersteld verband in
IJsselmuiden-Grafhorst, op 1 mei 2004 gevormd en zo’n 800 leden tellend, zorgde voor een primeur: als eerste predikant werd aan de
gemeente verbonden ds. J.C. den Toom.
Waar de mens zich breed maakt, komen de vogels in het gedrang. Bij
de restauratie van het pand werden de gierzwaluwen buitengesloten, maar vogelliefhebber Henk van Vuure bracht in de Vliersteeg
twee broedkasten aan, die de uit zonnig Afrika retour komende gierzwaluwen hopelijk zullen herkennen als ‘vervangende broedgelegenheid’, zoals de wet hun voorschrijft.
Een dag na de ‘Kamper Bevrijdingsdag’ werd een waardevolle traditie voortgezet: het wisselen van de adoptiewacht bij de verschillende
aan de Tweede Wereldoorlog herinnerende monumenten. Andere
schoolgroepen namen op zich een jaar lang goed voor ‘hun’ monument te zorgen.
De heer A. Crama (85) en mevr. H. Crama-Bol (84) vierden dat zij 60
jaar geleden het stadhuis bezochten om daar in de echt te worden
verbonden. In de personen van burgemeester Oosterhof en zijn gade
toonde de plaatselijke overheid gepaste belangstelling voor deze herdenking.
Stadsarchivaris Dicky Haze bezocht in gezelschap van cultuurwethouder De Boer het bedrijf M&R Micro Imaging, teneinde met eigen
ogen de vorderingen te zien die daar gemaakt worden met – naar
men enigszins oneerbiedig zeggen kan – het eerste Nederlandse
stripverhaal: het Digestum Vetus. Straks kan via een gedigitaliseerde
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versie heel de wereld er kennis van nemen.
In de Hanzestad vierde de Kamper afdeling van de ProtestantsChristelijke Ouderenbond PCOB dat ze 25 jaar geleden in het leven
werd geroepen. Aangezien senioren graag een beetje mopperen, kon
voorzitter Leene het niet laten de ontbrekende belangstelling van
het gemeentebestuur te bekritiseren. Hoe was het ook weer? Trots,
transparant, burgergericht en zo, beloofden de nieuwe wethouders.
Als voorzitter van de Adviescommissie Water bracht kroonprins
Willem-Alexander een bezoek aan de fameuze Kamper waterkering.
Hij kreeg tekst en uitleg van dijkgraaf Sybe Schaap. Of de prins ook
een bevredigend antwoord kreeg op de vraag wat het allemaal gekost
heeft?
Nu mede door de bouw van het nieuwe stadhuis het Groene Hart aan
het oog werd onttrokken, wierp de Natuurvereniging IJsseldelta met
een tienpuntenplan zich op als behartiger van het centrale stadsgroen, of wat daar nog van rest. Voor dit burgerinitiatief verzamelde
de natuurvereniging via internet handtekeningen van medestanders.
De herdenking van oorlog en bevrijding werd onderstreept door een
expositie in de vroegere Synagoge. Gedurende de meimaand werd
werk getoond van Henri Pieck, overleden in 1972. Hij leerde het concentratiekamp Buchenwald van binnenuit kennen en legde het
‘leven’ daar vast in tekeningen.
Met een receptie in de kantine van DOS Kampen werd Teunis van
Dijk uitgeluid. Om de Supportersvereniging van DOS Kampen samen
met anderen in goede banen te leiden zwaaide Teunis van Dijk 25
jaar de voorzittershamer. Hij legt die hamer nu neer, maar blijft als
erelid.
Het Christelijk Gereformeerd Kerkkoor Zingend Getuigen vierde een
gedenkwaardig jubileum in de Bovenkerk. Onder de zegen van de
predikant ds. Van Zwoll werd 50 jaar geleden het koor in het leven
geroepen om de evangelieboodschap zingend ingang te doen vinden.
Dirigent Bert Kunnen zwaaide met koninklijke waardering 35 jaar
de dirigeerstok.
Soms wil je als mannen wel eens onder elkaar zijn. Daarom ontmoetten zo’n vijftig mannen van diverse kerkelijke pluimage elkaar aan
een mannenontbijt in de Nederlands Gereformeerde Kerk om elkaar
tijdens de maaltijd de vraag te stellen: zijn wij als christenen herkenbaar? Marathonschaatser René Ruitenberg gaf er zijn getuigenis.
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In de gewoonlijk zo ordelijke Westerkerk maakte ds. Van der Veer er
een beestenboel van. De kinderen waren aangemoedigd zich met
hun liefste knuffeldieren ter kerke te begeven. Op die manier kon het
verhaal van de Ark van Noach beter tot zijn recht komen.
FNV Bondgenoten eerde de trouw van zestig jaar vakbondslidmaatschap van de heren H. van Dalen, H. Schuring en H. Winkeler. Zij
vormden het topje van de ijsberg van trouwe leden. Sommigen
menen dat trouw in het lidmaatschap van een organisatie iets is van
vroeger. Dat is maar de vraag!
Dat er meer is tussen hemel en aarde werd aan de ThUK gedemonstreerd door de presentatie van een boekwerk van de hand van spiritueel-theologisch docent Kick Bras, die aan het geschrevene een cd
toevoegde met meditatieoefeningen.
Burgemeester Oosterhof nam namens de gemeente Kampen afscheid
van de wethouders De Boer, Breman, Piederiet en Van der Maat.
De koninklijke lintjesregen trok vanzelfsprekend niet over de
gemeente Kampen zonder enige neerslag achter te laten. Annie van
’t Zand, Teunis van Dijk, Willem de Groot (’s-Heerenbroek), Jo
Kleinmeulman, Mense Selles en Ton van Zaalen werden koninklijk
onderscheiden.
De lampionoptocht was als vanouds een wonder van vindingrijkheid. De regengoden hielden, ook als vanouds, tot het laatst de spanning erin, maar zagen er toch vanaf de optocht in het water te laten
vallen. Naar later bleek gingen de Kampereilanders van de ds. Johan
v. d. Wendeschool met de eerste prijs strijken dankzij hun Oranjestamboom.
Het is moeilijk aan ieder die in de Tweede Wereldoorlog is omgebracht of omgekomen op de juiste wijze recht te doen. Kampenaar
Anton Mensink vroeg aandacht voor de 44-jarige banketbakker Jan
Kool uit Noordwijkerhout en de 24-jarige magazijnbediende Johan
Schreuder uit Haarlem, die toevalligerwijs via Kampen aangevoerd
als dwangarbeiders onder niet opgehelderde omstandigheden door
de Duitsers werden doodgeschoten. Hun namen werden niet vermeld op de plaquette in de Prinsenstraat. Het Kamper 4 mei-comité
vond het beter het niet alsnog te doen. Overigens werden ook de wel
vermelde gefusilleerden pas na veertig jaar met de plaquette geëerd.
Dankzij de inspanningen van de Oranjeverenigingen van Kampen en
IJsselmuiden was Koninginnedag een feest als alle jaren, al werd de
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gezelligheid getemperd door een gebrek aan Oranjezon. Zo was het
op de IJsselmuider vrijmarkt een geloop van jewelste, ondanks de
overheersende aanwezigheid van enorme plastic folies, die de aangeboden waar moesten beschermen tegen wateroverlast. Het vuurwerk zette de late avond in vuur en vlam en hetzelfde deed ook,
maar dan op muzikale wijze, het Kamper Trompetterkorps.
Wim Leidekker van AMDG was bijzondere eer (een taart) waardig.
Dankzij het feit dat hij op zijn achtste jaar noten leerde lezen en een
onbegrensd gelijkmatige tred aan de dag legde, hield Leidekker het
vol om vijftig jaar lang zonder één keer over te slaan aan de
Koninginnedagreveille zijn muzikale bijdrage te leveren.
mei
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De Kamper jeugdboekenschrijfster Iris Boter (34) publiceerde
opnieuw. Nu een boek onder de titel Online!, dat gaat over een brugklasser die gepest wordt.
Directeur Koolstra presenteerde in zijn Stadsgehoorzaal het theaterprogramma van het komende seizoen. Het resultaat van zijn inspanningen belooft een boeiend theaterjaar.
De Sportraad Kampen bewees een uiterst serieuze gesprekspartner
voor het gemeentebestuur te zijn. De raad betrapte de bestuurders
erop, dat in het raadsprogramma een duidelijke visie op de sport ontbrak en gaf derhalve een eigen voorzet. Het was duidelijk dat het
gemeentebestuur zich met opzet van de domme had gehouden om
de sportraad uit te dagen.
Opnieuw bracht kroonprins Willem-Alexander een bezoek aan de
IJsseldelta. Ditmaal werd hij uitgenodigd aan de hand van de toelichting van enkele autochtone Kamperveners zijn verbeelding in te
stellen op het IJsselwater, dat over een jaar of wat de Kamper bypass
zal vullen. Het zal er niet om zijn gedaan, maar het is toch mooi meegenomen dat na dit kroonprinselijk bezoek straks van de
Oranjeaanhang uit Kamperveen geen kwaad woord meer zal worden
gehoord.
Het zal helaas de meeste mensen zijn ontgaan dat Willeke Brouwer
uit ’s-Heerenbroek dagelijks de voorpagina-links-onderaan van het
Nederlands Dagblad voorziet van een cartoon.
‘Het moet niet te rellerig zijn. Afzeiken is niet mijn stijl’, aldus de
cartooniste. Waar ze die rare woorden geleerd heeft?
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Ook dit jaar trok in de avond een stille stoet naar het monument aan
de De la Sablonièrekade.
Na afloop van de plechtigheid aldaar werd de dodenherdenking afgesloten met een concert in de Bovenkerk door het R.-K. Jongerenkoor
Hykanon onder leiding van Janet van Gaalen-Schouten en met Paul
de Vroome aan de piano.
In de Bovenkerk gaf samen met het Hervormd Mannenkoor
IJsselmuiden-Grafhorst het Liberation Choir uit Ontario Canada
onder leiding van Willem van Suydam een bevrijdingsconcert.
Voor de zesde maal werd de door de IJsselacademie ter ere van verzetsman Frits de Zwerver ingestelde opstelwedstrijd voor jongeren
gehouden. In het stadhuis van Hardenberg werden de prijzen uitgereikt. Immers, Frits de Zwerver was in de Tweede Wereldoorlog
onder zijn werkelijke naam Frits Slomp predikant in Heemse. De eerste prijs ging naar de 16-jarige Eddy Aangeenbrug uit Emmeloord. De
derde prijs ging naar de 17-jarige VWO-scholiere Carolien Jonker uit
Kampen voor haar verhaal ‘Persoonsbewijs’.
De tweedaagse IJsseldelta Punterrace stond dit jaar in het teken van
het overlijden van Gait Berk, de grote pleitbezorger van de punter. Na
een eresaluut aan de overledene spoedde zich alles wat met recht de
naam van punter draagt met opgestoken zeil op weg om de eerste te
worden. Die eer viel te beurt aan de KP2 van schipper Hans
Schiphorst.
Anton (86) en Alie Lohman (83) vierden hun 60-jarig huwelijksfeest in
de Vijverhof, thuisbasis voor hun levensavond na een gezamenlijk
bestaan als middenstanders in kruidenierswaren en sigaren. Wethouder Boerman was een paar dagen eerder al langs geweest om de
felicitaties van de Kamper gemeenschap aan te bieden.
Het was niet voor het eerst dat in Kampen artsen onder één dak te
vinden waren, maar zo samen met apothekers in een organisatorische bundeling van zorg in ‘De Ebbingepoort’ (het voormalig
politiebureau), dat was nog niet eerder vertoond. Men zegt dat deze
opzet de toekomst heeft.
Het Rabobank-schoolkorfbaltoernooi onder auspiciën van Wit-Blauw
ging van start met de bedoeling dat in de loop van de week uit de 120
deelnemende teams de winnaars te voorschijn zouden komen: de
Willem van Oranjeschool bleek over de beste spelers te beschikken.
De band tussen oud-dirigent Albert Hoekman en zijn AMDG werd
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van 40 jaar verlengd tot levenslang, toen hem de eretitel, inclusief
oorkonde, ten deel viel: eredirigent van AMDG.
De temperatuur van de haat-liefdeverhouding tussen Ep Dokter en
de karpers van de IJsseldelta liep hoog op toen de Kamper sportvisser
zijn tweeduizendste karper boven water haalde: 82 centimeter en 21
pond.
Dankzij verzamelaar-historicus Kasper Haar bleef binnen ons
gezichtsveld dat 141 jaar geleden Kampen werd aangesloten op het
nationale spoorwegnet. Het was en is het begeren van Kamper burgervaders de stad op te stoten in de vaart der volken. Burgemeester
Wttewaal van Stoetwegen droeg het zijne bij, plus een bijdrage uit de
stadskas. Wij gedenken in dankbaarheid de vooruitziende blik die
het mogelijk maakte dat tot op de dag van heden per spoor reizigers
richting Zwolle worden vervoerd en terug.
Met een daverend feest nam DOS Kampen afscheid van zijn materiaalman Bert Keizer. Een lange rij wachtte geduldig om hem te kunnen bedanken voor zijn 25-jarige inzet. Het zijn mensen als Bert
Keizer die het maatschappelijk leven draaiende houden door hun
niet aflatende trouw.
Soms kan de indruk ontstaan alsof in verpleeghuizen narigheid en
armoe troef zijn. De jaarlijkse uitreiking binnen het zorgconcern
IJsselheem van de door de Stichting Vermogensbeheer Verenigde
Gasthuizen gesponsorde kwaliteitsprijzen kunnen in een andere
richting wijzen: verbetergroepen zijn voortdurend actief en vindingrijk. Van de tien projecten werden dit jaar door de jury uitverkoren:
de intensivering van het verenigingsleven in Myosotis en de intensivering van ‘vraaggerichte zorg’ in De Hazelaar (Hasselt).
Bij de installatie van pastoor Van der Weide in Zwolle werd het nieuwe
samenwerkingsverband van katholieken in de IJsseldelta gepresenteerd. De parochies Zwolle, Hattem, Hasselt, IJsselmuiden en
Kampen zullen door middel van een pastoraal team aan hun samenwerking gestalte gaan geven. Bij gebrek aan voldoende herders zullen de schapen meer voor het instandhouden van hun geestelijk
weidegebied moeten doen, is de bedoeling. Van de nood een deugd
maken is een gezegde dat in de kerk geen opgeld doet.
De Lions Club Kampen is altijd in de weer om geld voor een goed doel
te genereren. Ditmaal werd ten bate van de replica van een middeleeuws vissershuisje op de Koggewerf een veelzijdig concert gegeven
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in de Buitenkerk. Uiteindelijke bate: vierduizend euro.
In het kader van de Nationale Molendag zoefden de wieken van
d’Olde Zwarver in Kampen en De Valk in Zalk ten einde het graan dat
aan hun maalstenen werd toevertrouwd tot meel te verfijnen. In
Kampen had men een broodbakkerswedstrijd bedacht, opdat ‘de
beste thuisbakker van Kampen’ dankzij de deskundigheid van bakker Breet zou kunnen worden uitverkoren en beloond.
Voor de senioren van de Vijverhof liggen er tussen ‘Toen en Nu’ nogal
wat jaren. Stof genoeg voor een themaweek. De kinderdansgroep van
Gymnastiekvereniging DOS liet zien en horen, dat er dansjes zijn
van onvergankelijke allure.
Op eenzame hoogte bespeelde Kampenaar Jasper Stam, zo zelfverzekerd als hij kon, de klokken van de Nieuwe Toren. Samen met zijn
Amersfoortse maat Bauke Smits deed hij namelijk examen in het
bespelen van een beiaard, om daarmee zijn opleiding aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort af te ronden.
Met de heldere stemmen van zeventien jongens en de sonore klank
van twaalf mannenstemmen concerteerde het Kampen Boys Choir in
de royale ruimte van de Bovenkerk.
Eerder op de dag had het Utrechts Klokkenluiders Gilde het oor te
luisteren gelegd bij de Van Wou-klokken in de toren van de Bovenkerk om die eerbiedwaardige middeleeuwse klanken te kunnen vergelijken met die van de Van Wou-klokken uit de Domtoren.
Bij de familie Koster aan de Frieseweg was het feest. Middelpunt van
alles was de trotse melkkoe Nellie, die in de zeventien jaren van haar
leven 10.000 kilo vet en eiwit produceerde, ofwel meer dan 100.000
liter melk. Met doorzettingsvermogen, goede verzorging en een beetje
geluk krijg je zo een fraaie medaille om je nek.
IJsselmuider pastor Hans Schoorlemmer zette zijn eerste schreden
op de weg naar Santiago de Compostella. Het per pedes apostolorum
afleggen van de 1200 kilometer naar het befaamde pelgrimsoord in
Spanje wordt beloond met een schelp van de heilige Jacobus, die
daar begraven ligt, naar men zegt.
Door de fusie met Kampen kwam aan het licht, dat het met het fotografisch geheugen van IJsselmuiden en andere ‘Kamper’ dorpen niet
best gesteld is. Een werkgroep van de historische vereniging Jan van
Arkel wil daarin verbetering brengen. Een ieder wordt opgewekt zijn
foto’s te laten scannen, om te beginnen de foto’s van vóór 1945.
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Boerderij Keulvoet raakte de laatste jaren steeds meer in de verdrukking, eerst door de bouw van de Molenbrug en laatstelijk door de
aanleg van Onderdijks. Allengs is de toekomst van de boerderij ‘ongewis’, zoals dat met een mooi woord wordt genoemd. Dat is dan de
dank voor een bestaan dat teruggaat tot diep in de middeleeuwen.
Historicus Kees Schilder vond de eerste/oudste vermelding uit het
jaar 1390. Hij ploos het allemaal uit en presenteerde het resultaat
van zijn onderzoek aan mevrouw Roelofje Gunnink-Stoel, de oudste,
bijna honderdjarige telg uit het geslacht van de Gunninks die
Keulvoet van 1872 tot 2002 in pacht hadden
Een mini-symposium op het Pieter Zandt College vormde de ambiance voor de presentatie van een bij Kok-Kampen uitgegeven boek De
onschuld voorbij, waarin de reformatorische cultuur onderwerp van
studie is. José Baars (34) studeerde af aan de Vrije Universiteit in de
culturele antropologie. Zij volgde de eindexamenkandidates 2005
van Pieter Zandt en schetste aan de hand van hun doen en laten een
beeld van de ‘reformatorische cultuur’.
Maar liefst twintig blaaskapellen maakten twee dagen lang de
binnenstad van Kampen ‘onveilig’ tijdens het festival dat door
d’Isellander Muzikanten uit Kampen was georganiseerd.
Dankzij de inspanningen van Kinderboerderij Cantecleer, de Openbare Leeszaal en de Gemeente was het stadspark het bruisend toneel
van activiteiten. Er was volop gelegenheid tot picknicken. In de bieb
was een expositie van ansichtkaarten waarop het stadspark prijkte,
en er waren rondleidingen door de onderhoudsdienst, die zich doorgaans terughoudend opstelt tussen het groen en de gebouwen aan
de Singel.
Zonder kwaliteitskeurmerk ben je tegenwoordig nergens meer.
Gelukkig kreeg RKDOS, als vierde gymvereniging in den lande, het
kwaliteitskeurmerk uitgereikt door de KNGU, zodat de 550 leden en
60 kaderleden van de club voortaan via een uitgekiend computerprogramma kunnen zien op welke terreinen ze goed scoren of niet.
Overigens ging de Nico Klappe-prijs naar Annemarie van den Berg, al
tientallen jaren de stuwende kracht achter de afdeling jazzdans.
Op de Nationale Straatspeeldag verlegde wethouder Boerman even
zijn speelterrein van het stadhuis naar de Esdoornhof, waar hij het
werk van jaren door de Wijkvereniging aan de speelgelegenheden
besteed officieel voor de kinderen openstelde. Bij honderden stroom-
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den ze toe om uit te proberen of de speeltoestellen kindvriendelijk
genoeg waren om te overleven.
Al te lang heeft de sloop van de Hanzewijk op zich laten wachten.
Nadat de bewoners hadden gezien hoe een moderne Hanzewijk eruit
kon zien, kende het enthousiasme om helemaal schoon schip te
maken geen grenzen meer. Mevrouw Nieuwenhuis, buurtbewoonster sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, gaf het officiële startsein voor een volgende fase van de opruiming.
Kampenaar en dialectonderzoeker Harrie Scholtmeijer maakte, tussen zijn werk aan een Woordenboek van de Overijsselse dialecten door, een
uitstapje in dialectenland met als resultaat een Taalgids voor
Overijssel onder de titel Mörn!. Daarin beschrijft hij de karakteristieken van de Overijsselse dialecten, waaronder het Kampers.

juni
2-6
Alles wat reislust bezat en een bijpassende camper verzamelde zich
van overal en nergens op het Berghuisplein en de Europa-allee om
voor korte tijd op elkaars lip te zitten, teneinde daarna de ‘absolute
vrijheid’ des te beter te kunnen proeven.
3-6
Op 89-jarige leeftijd overleed de heer Henk Weil, oud-directeur van
de voormalige Gemeentelijke Nutsbedrijven. Zoals necroloog Huib
Strengers terecht noteerde was Weil de laatste van een typische generatie diensthoofden van de gemeente Kampen. In zijn dagen werden
de diensthoofden alleen door intimi bij de voornaam genoemd. Voor
ieder ander van hoog tot laag was ’t gewoon: mijnheer. Weil was een
minzaam mens, wat in tegenspraak leek met het technisch gerichte
beroep dat hij uitoefende. Weil had bij de gemeente Kampen een
bevoorrechte status aparte, omdat hij leiding gaf aan een betrekkelijk zelfstandig opererende dienst, die Kampen en omgeving van
stroom en stromend water (uit Wezep) voorzag. Het was Weils trots
dat de gemeente Kampen volop financieel profiteerde van zijn winstgevend bedrijf, terwijl de prijzen voor kilowatt en kubieke meter
gelijk waren aan elders. Het moet hem bijzonder pijn gedaan hebben, dat zijn bedrijf (met de mensen!) door de gemeente Kampen
(onontkoombaar?) werd overgedaan aan de grote naburige bedrijven.
Na zijn pensionering zette Weil zich vele jaren met succes in voor de
Stichting Stadsherstel.
3-6
Terwijl in de Hanzewijk duchtig gesloopt wordt, laat ook in

295

6-6

7-6

8-6

8-6

8-6

9-6

9-6

296

Brunnepe de sloper zich gelden, nu de geschiedenis van Berk praktisch wordt uitgewist. In dat lot deelt ook de historische woning van
78-jarige Nico Klappe aan de Noordweg. In 1936 kaapte Klappes vader
het café De Veilige Haven van de familie Volkerts voor de neus van de
familie Berk weg. De altijd op uitbreiding bedachte pannenfabriek
ging uiteindelijk ten onder en het huis van Klappe deelt nu in die
ondergang: stof en as. Niet alles is winst!
‘We zouden het zo weer doen!’ De op leeftijd gekomen actievoerders
van het Komitee Stop Kernenergie herdachten, dat zij bijna dertig jaar
geleden de strijdbijl scherpten tegen de naar het Ketelmeer oprukkende kernenergiecentrales. Het mocht allemaal niet baten. Het overblijvende trefwoord: frustrerend. Toch moet er op idealen maar niet te
veel afgedongen worden, ook al slijten ze in de loop van de tijd.
Jong en oud reikten elkaar letterlijk de hand. De jeugdige Kevin
Zomerdijk en Niels Schadé redden de al te snelle hoogbejaarde scootmobieler De Groot uit de zompige sloot aan de Buitenbroeksweg.
Later bracht de politie het tweetal een welverdiende hulde.
Jos Mooijweer werd benoemd tot directeur van de IJsselacademie als
opvolger van Jan ten Klooster. Bracht zijn voorganger de financiën
van de academie netjes op orde, Jos Mooijweer zal zich richten op de
schooljeugd, waarbij hij wil proberen het grote geschiedverhaal te
koppelen aan wat er in eigen stad en streek gebeurd is. Dit alles
onder het motto: ‘Historisch besef lokaal en regionaal verankeren.’
De volkstuintjes aan de Cellesbroeksweg ondergingen in de loop der
tijd het lot van de toenemende welvaart. Gaandeweg werden zij verwaarloosd, tot ze geheel aan het onkruid te gronde gingen. De plek,
met tegen marcherende voeten bestand gras ingezaaid, begon dezer
dagen aan een nieuw leven als oefenplaats voor de Kamper keurkorpsen op het gebied van de muziek.
Door het ontbreken van joelende fans is het sjoelen, één van de oudste sporten van Nederland, een minder in het nieuws komende sportactiviteit. Toch werd Johan van Braak voor de negende keer sjoelkampioen van Kampen met een score van 11.241 uit twintig avonden.
Daarbij zat Kees Knip hem met 11.107 dicht op de hielen.
Ook Kampen – toch al bij uitstek een Oranjegezinde stad – deelde voluit in de aanzwellende oranjeroes rond het wereldkampioenschap
voetballen. Het kon niet oranjegekker! Wat een afknapper werd dat!
De Bijbel mag geen knellend keurslijf worden, aldus prof. dr. C. Hout-
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man (61). Een afscheidsoratie is voor een hoogleraar de laatste gelegenheid nog iets ex cathedra aan de wereld mee te geven, voor hij
zich in zijn emeritusschulp terugtrekt. Met een uiteenzetting over
bijbelvertalen als interpretatie nam professor Houtman afscheid van
de Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt).
De Plattelands Jongeren Kampen vierden hun 75-jarig bestaan.
Oorspronkelijk gescheiden optrekkend als Christelijke Boerendochters en Jongelingen verenigden zij zich in de Christelijke
Plattelands Jongeren. Al moderniserend verdween de C wat meer
naar de achtergrond.
De avondvierdaagse liet zich zoals gebruikelijk tegen zessen in het
straatbeeld herkennen, doordat op dat ongewone uur zich horden
kinderen, al of niet begeleid door hun overhaaste ouders, richting
Berghuisplein begaven. De 61ste editie ging onder een stralende
avondzon van start met zo’n 3000 deelnemers.
Alsof het een futuristisch ruimtestation betrof presenteerden de
ProRail-architecten Stringa en Derksen hun ontwerp voor de toekomstige stationshalte Kampen-Zuid aan de ten stadhuize vergaderende raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling. Het was bijna net
als bij de befaamde keizer in het sprookje van Andersen: het had
niets om het lijf.
Op de ledenvergadering van IJGV werd Janny Wolfsen benoemd tot
erelid. Meer dan vijftig jaar was zij actief in haar vereniging.
Bovendien stond zij haar mannetje als jurylid bij regionale en landelijke turnwedstrijden.
Uit IJsselmuiden en omstreken waren meer dan 200 leerlingen van
groep 7 en 8 gekomen voor het zenuwenkarwei van een praktijkverkeersexamen. Vanaf De Hoeksteen moesten ze praktisch foutloos een
parcours van vierenhalve kilometer afleggen om een verkeersdiploma boven hun bed te mogen hangen. Of er daarbij ook over het trottoir gefietst werd, zoals vandaag de dag volop geschiedt, vermeldt de
historie niet.
Een felle brand maakte het uitvaartgedeelte van kerkelijk centrum
Open Hof tot een zwaar geblakerde bouwval. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.
In Amsterdam maakten Dyanne Pennekamp (11) en Sue Mae Klein (7)
als Kampenaren deel uit van de twaalfkoppige Senaat van de Nederlandse Kinderjury, die het beste kinderboek moest uitkiezen. Dat
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was geen fluitje van een cent, want er moest knap wat leesvoer verstouwd worden. En de winnaars-schrijvers waren: Paul van Loon en
Francine Oomen.
De avondvierdaagse beleefde weer een daverend slot. Mede vanwege
de oranjegekte was de parade een kleurrijk geheel. Met gekromde
nek torsten de stoere vierdaagselopers de hun door familie en vrienden toebedeelde bloemen, snoep en andere geschenken.
De bijna 100-jarige Maarlenhof – eerder bekend onder de naam
Theodora Elisabeth-Stichting – bedacht een middel om van de zich
ophopende bezittingen van vroegere bewoners af te komen: een boeldag. Zoals vroeger op een boeldag alles uit een bedrijfsbeëindigde
boerderij aan de straat voetstoots van de hand werd gedaan, zo gebeurde dat nu bij de Maarlenhof voor de deur, maar dan wel omgeven door
de moderne overvloed van drankjes en hapjes, koffie en ijsjes.
Ter afsluiting van het zangseizoen gaf het Psalmjeugdzangkoor Laus
Deo uit IJsselmuiden-Grafhorst in de Hervormde Kerk van Grafhorst
een Psalmzangavond onder leiding van de dirigent Harry Dekker en
met begeleiding van de vaste organist Niels Adema.
Het leek alsof er in Kampen een grootscheepse vossenjacht was losgebroken. De straten weergalmden van de jachthoornsound ter gelegenheid van de Nationale Jachthoorndag. Het Kamper Jachthoorn
Korps KJK vierde het vijfjarig bestaan als loot aan de KTK-stam. Tien
bevriende korpsen kwamen het feest luide luister bijzetten.
Intussen weerklonk in het stadsplantsoen voor de Wijde Blik veelkleurige muziek, want voor de elfde keer werd daar het Full Color
Festival gehouden.
Al tien jaar organiseert de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten
IJsselmuiden SPGIJ huifbedrijden voor velen uit de wijde omgeving.
Zorgstaatssecretaris Ross kwam persoonlijk ervaren hoe weldadig
het huifbedrijden is. Samen met Hendi van der Heiden op de bok en
Saskia Pluister in bed maakte ze rondjes in de manege.
Professor C. Houtman kon zijn afscheid van de ThUK-Koornmarkt
nog eens dik onderstrepen, toen hij als redactievoorzitter het eerste
exemplaar mocht presenteren van het zesde en laatste deel van het
Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme,
waartoe in 1967 het initiatief werd genomen. Meer dan 2200 houthakkers en waterputters uit de kerkhistorie hebben er een ereplaats
gekregen.

21-6

21-6

22-6

22-6

22-6

23-6

24-6

Tijdens een minisymposium op Windesheim werd Gerben van Riel,
directeur van De Schakel, bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurder van PhiladelphiaSupport en de Federatie van Ouderverenigingen
koninklijk gehuldigd. Burgemeester Oosterhof speldde hem de versierselen van ridder in de Orde van Oranje-Nassau op.
Het werd een feestelijk-chaotische happening, toen Kampens fameuze voetballer Jaap Stam arriveerde om de officiële opening te verrichten van het Cruyff Court, zoals het luxe trapveldje aan de
Dorpstraat mag heten.
Een beetje in de schaduw van de Kamper avondvierdaagse – het aantal deelnemers is ongeveer de helft – waren in IJsselmuiden de wandelaars vier avonden onderweg om de avondvierdaagsemedaille2006 aan hun rijtje toe te voegen.
Wat is Kampen kaal zonder Steur, bleek vorig jaar. Dankzij de
opknapbeurt door schilder en beeldhouwer Wim Visscher kon de
Steur zich weer boven het IJsselwater voor het Kamper station vertonen. De brandweer toonde haar vaardigheid in het op de juiste plaats
parkeren.
Probeerden nog niet zo lang geleden actievoerders van Greenpeace
de firma Wijma in diskrediet te brengen, thans was het niets dan lof
uit de mond van de Nederlandse ambassadeur in Kameroen voor de
inzet van de firma Wijma voor eerlijk tropisch hout met het Forest
Stewardship Council-certificaat. Voor het Stadhuis was een uit het
goede hout gesneden brug geslagen, die op een later moment bij
VZOD een plaatsje zal krijgen.
‘Let me entertain you.’ Onder dit motto verzorgde AMDG onder leiding van haar nieuwe dirigent Han Koek en omgeven met een keur
van enthousiaste solisten een grandioos openluchtconcert op de
Nieuwe Markt.
Op de Koggewerf was van alles te beleven rond het thema water. De
officiële opening van de toegang tot het educatieschip De Watervlo
door de gezamenlijke sponsoren Waterschap Salland, de Provincie en
de Gemeente, was zo ludiek dat het tot verbazing der beschouwers
net echt leek.
Gedurende een aantal dagen stelde de manifestatie de leerlingen van
de basisscholen in de gelegenheid met goed educatief fatsoen een
poosje te ontsnappen aan de steeds bedompter wordende schoollokalen.
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Om het van de grond komen van het zogenaamde Berkpark op de
plek van de vroegere Berkfabrieken te onderstrepen gaven verschillende autoriteiten acte de présence: wethouder Boerman boorde de
eerste paal de grond in, gedeputeerde Rietkerk en oud-wethouder
Piederiet onthulden de eerste straatnaambordjes.
Onder leiding van Pieter Jan Leusink vulden de geschoolde stemmen
van het Urker Mannen Ensemble de hoge Bovenkerk-gewelven tot de
nok tijdens een concert van bekende liederen, klassieke composities
en spirituals.
De gemeenteraad ging akkoord met het vierjarig principeprogramma van het college van B en W. Er moge dan voor het oog van het volk
dualisme ten tonele worden gevoerd, wanneer de ‘collegepartijen’
regeerakkoordje gespeeld hebben, blijft er voor de raadsleden bij de
voorstellen van het college alleen ja en amen over.
Op de gebruikelijke spectaculaire wijze schoof bij Scheepswerf Peters
het motorschip Storm zijlings te water. Even daarvoor hadden Marit
en Hildy Oomen, dochters van een van de eigenaren, het schip plechtig een behouden vaart gewenst. De Storm is de eerste van een serie
Icerunners, die ook in de winter de noordelijke wateren kunnen
bevaren. Helaas zullen ze niet allemaal in Kampen worden gebouwd.
In het Stedelijk Museum Het Gotische Huis werd de zomertentoonstelling geopend onder het heffen van een glas verblindend witte
karnemelk. Immers, de expositie ‘Cowboys van de Lage Landen’
bracht het boerenleven in beeld in Nederland tussen 1850 en 1940.

Er zijn maar enkele mensen die het voorrecht genieten de mooiste
plekjes van Kampen als hun werkplek te hebben. Eén van hen is
brugwachter Wim van Dam (57), die al 30 jaar van zijn voorrecht
geniet en nog steeds niet genoeg heeft van al dat verkeer en al die
schepen.
Na een lange voorbereidingstijd gingen de deuren open van het
Speelgoedkabinet van Herman Diender in de Boven Nieuwstraat om
nieuwsgierige jongeren en nostalgische ouderen te tonen wat hij in
de loop der jaren aan speelgoed en aanverwante zaken verzamelde.
Het afscheid van Piet Selles (73) van de Omroep Stichting IJsselmond
gaf koningin Beatrix de gelegenheid haar erkentelijkheid te laten
blijken voor al het vrijwilligerswerk dat hij in een reeks van organi-
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saties en gedurende een lange reeks van jaren verrichtte. Wethouder
Boerman mocht de koningin vertegenwoordigen bij het opspelden
van het lintje, dat Piet Selles voortaan verbindt met de Orde van
Oranje-Nassau.
Hette Meijering, voorzitter van de Beiaardkring Kampen, mocht voor
het front van zijn klas aan wethouder De Goede het eerste exemplaar
overhandigen van zijn Klokkenboekje, vol lesmateriaal over klokken en
klokkenspelen. Gedurende een aantal jaren toetste hij op zijn
Marnixschool eerst het materiaal aan de praktijk.
Twee zilveren kandelaars, in de 18de eeuw vervaardigd door de
Kamper zilversmid Anthonie van Laer in opdracht van de toenmalige burgemeester Tengnagel, zijn terug op hun Kamper stek. De kandelaars verdwenen vermoedelijk van het toneel als roofgoed van de
Franse bezetters. Onlangs doken ze op en werden op de kop getikt
door een Kamper verzamelaar met argusogen.
Op 61-jarige leeftijd overleed in IJsselmuiden ds. Marinus Heij. Hij
werd in 1997 als tweede predikant verbonden aan de hervormde
gemeente De Hoeksteen.
Ten teken dat in Kampen de zomerevenementen voor de deur stonden, werd volgens gegroeide traditie en begeleid door een swingend
Ventura de koe door wethouder Boerman aan de Nieuwe Toren
omhoog gehesen, teneinde daar het overtollige gras te kortwieken.
De Stichting Evenementen City Kampen, kortweg Steck, had in de
voorbereiding van de feestelijkheden weer enorm veel energie en
vindingrijkheid gestoken, opdat noch de Kampenaren noch de van
elders bij duizenden toestromende vakantiegangers op een saaie
zomer zouden terugzien.
Gedeputeerde Rietkerk viel de eer te beurt de Museumboerderij op
het Kampereiland (Erf 29, Heultjesweg 31) officieel te mogen openen.
De plechtigheid vormde een waardige kroon op het werk van de volhouders onder de vasthoudende leiding van Zwier Stoel. Het popelende publiek moest nog geduld oefenen totdat op 19 augustus de oogst
zou worden binnengehaald.
Oud-bovenmeester Wim Beelen van de Johan v.d. Wendeschool op
het Kampereiland overleed op 71-jarige leeftijd. In de gemeenschap
van het Eiland nam Wim Beelen een bijzondere plaats in. Van 1963
tot 1995 was hij onderwijzer en daarna directeur van ‘zijn’ school.
Vele jaren was hij voorzitter van de Kampereilander Oranjevereniging.
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In die functie mocht hij koningin Beatrix op Koninginnedag 1988
rondleiden over de eilandexpositie op de Koornmarkt. Wim Beelen
was lid van de kerkenraad van de Kampereilander Ned. Hervormde
Kerk, lid van het stichtingsbestuur van Ons Erf en een hartstochtelijk
postduivenliefhebber.
Ter ere van de digitalisering van één van Kampens beroemdste boeken,
het Digestum Vetus, hield in de Lemkerzaal professor D.E.H. de Boer
uit Groningen voor een aandachtig publiek een redevoering onder de
titel ‘Stadsregister als verrekijker naar de late middeleeuwen’.
De zomertentoonstelling in de voormalige Synagoge werd gewijd
aan het werk van Herman Brood en de nagedachtenis aan deze merkwaardige, meervoudige kunstenaar, die op zo’n spectaculaire wijze
een eind aan zijn leven maakte. Zijn weduwe Xandra Brood verrichtte de officiële opening, die omlijst werd met muziek van Brood,
gespeeld door de Kamper band ‘The Traveling Band’.
Het Kamper Trompetterkorps en het Jong Kamper Trompetterkorps
werden Europees kampioen op de Open Band Championships in het
Engelse Bath, daarbij 24 Europese korpsen achter zich latend.
De Kamper Kogge mag zich verheugen in belangstelling van over de
grenzen. Een Franse filmploeg enterde het schip om het te gebruiken
als decor voor de legende van de rijke koopman uit La Rochelle, een
enigszins met Kampen te vergelijken rijke, zelfbewuste handelsstad
in het zuidwesten van Frankrijk.
Veel dingen zijn niet spectaculair, maar toch wel zo belangrijk.
Wethouder Wiggers stelde een pompgemaal in werking en daarmee
werd de nieuwe riolering van het Kamper buitengebied in gebruik
genomen. Ongeveer 400 van de 500 huishoudens hebben zich laten
aansluiten.
Voor het tiende jaar stroomde de Nieuwe Markt vol motorrijders. De
stichting Live Life bezorgde zo’n 250 gehandicapte mensen de
mooiste dag van hun leven: achterop de motoren gezeten een tocht
door de Weerribben.
De heer J.C.B. Jongeneel, oud-directeur van de SNS Bank, opende in
het Frans Walkate Archief de zomerexpositie ‘Leert Sparen en
Vergaren’, die het in 1906 door Frans Walkate geïntroduceerde
schoolsparen in beeld brengt.
Bij deze gelegenheid presenteerde directeur Harder met enige trots
de Kamper Almanak 2006. De journalist van het Nieuw Kamper Dagblad
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was daar zo van onder de indruk dat hij de Kamper Almanak vergeleek
met een imposante, verrukkelijk bloeiende eik met nieuwe loten en
scheuten. Waar hij die ooit gezien heeft?
Ter ere van Rembrandts vierhonderdste geboortedag hadden Carin
Koopman van de stichting CultuurZien en etser Henk Tichelaar een
workshop opgezet ‘Etsen aan de IJssel’. Een negental deelnemers
waagde zich in de schaduw van de grote etser uit de Gouden Eeuw,
met verbluffend resultaat.
De 9de Oldtimerdag werd mede dankzij het weer een succes. Meer
dan 200 auto’s, alsmede honderd twee- en driewielers stonden te
pronken in de binnenstad. Ten bewijze dat ze ook rijklaar waren,
werd een rit over het Kampereiland gemaakt. Intussen zagen de organisatoren Henk Bastiaan, Jan Elhorst en Cees School al het visioen
van de tiende, nog mooiere Oldtimerdag voor hun geestesoog.
Als opvolger van Nel Menger werd tot manager van de Kamper polikliniek benoemd Annemarie Drok, met Vollenhoofse roots en opgeleid om een hotel te managen. In de wachtkamers komen straks vast
en zeker gemakkelijke, om niet te zeggen luie stoelen, zoals in de
lounge van een hotel.
Waar heb je autoriteiten anders voor dan om een spaak in het wiel te
steken als het leuk wordt. Nu zelfs het IJsselwater een voor de moderne mens aanvaardbare temperatuur had gekregen, kwam Rijkswaterstaat waarschuwen dat het zwemmen in de IJssel levensgevaarlijk was: gemene bacteriën te over, uitwerpselen en andere ongerechtigheden en last but not least de verraderlijke scheepvaart.
De natuur raakte door de zomerse hitte in de war. Bewoners van het
Ganzendiep zagen kwalletjes rond hun recreatieplekjes. Een merkwaardig, maar prachtig verschijnsel, waar de recreërende mens
gelukkig geen last van heeft.
Elk voordeel heeft zijn nadeel, om te variëren op een uitspraak van
een overbekende Nederlander. Dat gold ook weer voor de naar hem
vernoemde speelplek (op z’n Engels: court) in Brunnepe. Koud had de
jeugd bezit genomen van de nieuwe speelmogelijkheid of het begon
klachten te regenen: lawaaioverlast, parkeeroverlast en drankmisbruik. Dus moest de gemeente in de weer met een hek, bordjes met
doorgekruiste bierblikjes en verboden te eten tussen 12 en 2. Zoiets
noemen ze tegenwoordig leefbaarheid!
Op het Kleemanspontje bij het Ganzendiep lijkt geen zegen te rusten.
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Zwartkijkers menen zelfs dat er een vloek op rust. Het zelfbedieningswonder moest uit de vaart worden genomen, omdat het door
overmatige algengroei schade dreigde op te lopen aan zijn ziel: het
aandrijfsysteem, dat normaal toch al moeite heeft met aandrijven.
Mevrouw Roelofje Gunnink-Stoel mocht haar honderdste verjaardag
vieren. Wethouder Boerman bracht haar namens de gemeente een
bloemenhulde. Zij is de oudste nog levende vertegenwoordiger van
de Gunninks van Keulvoet.
De rijzige Bovenkerk zag nooit zoveel behoefte aan verkoelende
bezinning als tijdens de verhitte zomerdagen. Voor hen die in de
avond het orgelconcert bezochten, kwam daar nog een verrassing
bij: de Japanse organiste Kumiko Matsunami concerteerde ter vervanging van de ziek geworden Franse organiste Michelle Leclerc.
Op 83-jarige leeftijd overleed visboer Jopie Bottenberg. Hij was één
van de bekendste Kampenaren, omdat hij gezien was en gehoord
werd. Hij was een visboer zoals er heden ten dage niet meer zijn.
Onvermoeibaar zijn waar in alle buurten aanbiedend, al werd zijn
actieradius door afnemende gezondheid steeds kleiner. Van de zaterdagse Plantagemarkt en de Maandagmarkt was hij niet weg te denken. Daarom zal het voor zeer velen onwezenlijk zijn dat hij er niet
meer is.
Het nieuwe havenpaviljoen van de Buitenhaven werd officieel geopend door de oudste vrijwilliger, de heer P. van der Meulen. Daarmee
werd de kroon gezet op het werk, dat door zoveel vrijwilligers was
ondernomen en ondanks de gebruikelijke problemen tot een goed
einde was gebracht.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen. Op 69-jarige leeftijd overleed in het Gelderse Spijk ds. Johan Olie, van 1986 tot 1992 predikant in
IJsselmuiden-Grafhorst. Kennelijk bleef na zijn vertrek in 1992 zijn hart
in Grafhorst, waar hij dan ook naast zijn eerder overleden vrouw begraven werd. Velen konden in zijn IJsselmuider dagen niet meegaan met
zijn prediking voor het behoud van Schrift en belijdenis. Het kwam tot
een zich al eerder aftekenende breuk in de hervormde gemeente:
voortaan vinden velen hun thuis in de confessionele Hoeksteen.
De eerste Kamper Ui(t)dag van het jaar kenmerkte zich door een veelheid aan attracties, waardoor hij met recht als gezinsdag te boek kon
staan. Zo werd op het speelplein van de Monseigneur Zwijsenschool
door oud-wereldkampioen Ton Sijbrands een aanschuif damsimul-
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taan gehouden, een evenement dat geïnspireerd was door de 100jarige Kamper damclub Strijt Sonder Spijt.
Bij het vallen van de avond dwarrelden in de luistertuin achter de
Lutherse Kerk – en natuurlijk in de rest van de roerige stad – de
beiaardklanken neer vanuit de Nieuwe Toren. Daar in de hoogte concerteerden de Antwerpenaren Liesbeth Janssens en Geert d’Hollander
met precisie en muzikaliteit.
Geheel onverwacht overleed op 68-jarige leeftijd ‘de Brunneper jongen’ Henk Bastiaan. Bijna 25 jaar was hij raadslid, respectievelijk wethouder van de gemeente Kampen, speciaal op de terreinen sport en
recreatie. Hij was buitengewoon actief in de Kamper samenleving,
met name rondom de Kamper Kogge. Juist probeerde hij het een
beetje kalmer aan te doen, omdat het met zijn gezondheid niet meezat. Dat viel hem niet gemakkelijk. Henk Bastiaan botste nogal eens
met grote autoriteiten en kleine autoriteitjes, die hun neus niet hadden staan in de richting die hij uit wilde. Hij kon tamelijk ruig en ietwat briesend – maar zonder lelijke woorden – uit de hoek komen.
Dat was gemeend en toch ook weer niet. Het was eigenlijk zijn
manier om in een onmogelijke wereld staande te blijven. Hij meende het nooit zo kwaad, want hij had een groot hart.
Ambtenaar van de burgerlijke stand Ans Woudenberg sloot het
huwelijk van het echtpaar Wielink-Ton. Daarmee hoorde zij voor de
1500ste keer in haar loopbaan het tweevoudig jawoord van gelukkige mensen. Op 13 oktober zou zij zelf een gelukkig mens zijn, want
op die dag werd met een receptie in de Cellespoort gevierd dat ze 25
jaar lang ambtenaar van de burgerlijke stand was.
De jeugd van tegenwoordig staat nergens meer voor. In Zwembad De
Steur behaalden Anne Fien Otten (5) en Jolien ten Hove (6) via een
snelcursus diplomazwemmen in twaalf, respectievelijk dertien
dagen het A-diploma.
Bijna dag in dag uit was de afsluiting van de N50 in de Kamper media
aan de orde. Het voor en het tegen werden breed, deskundig, emotioneel of zakelijk uitgemeten. Alternatieven voor de algehele afsluiting werden aangedragen. De Nederlandse Spoorwegen en Rijkswaterstaat gingen met elkaar in gesprek om gedupeerden tegen gereduceerd tarief te laten reizen tussen Kampen en Zwolle. Het was
kortom een heerlijke aanvulling op het ontbrekende nieuws in een
lome komkommertijd.
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augustus
1-8
Terug uit het Braziliaanse Sao Paulo moest Willy Kanis, wereldkampioen BMX-cross - en dat voor de tweede keer! - zich een bescheiden,
maar hartelijke hulde laten welgevallen door burgemeester Oosterhof (met bloemen) en wethouder De Goede (met een beeldje).
2-8
Voor dominees en pastores zijn het harde tijden. Daarom gaan ze er
geregeld tussenuit voor een barre tocht of bezinningsretraite.
IJsselmuider pastor Schoorlemmer keerde na een monstertocht
samen met zijn vrouw naar het Spaanse Santiago de Compostella
terug in de vertrouwde pastorie.
3-8
Zo heet als het was op de eerste Kamper Ui(t)dag, zo nat was het op
de tweede. Toch vonden zo’n twintigduizend mensen de weg naar
het hart van Kampen. Dit keer voerden Country en Western de boventoon, hetgeen ook aan de talrijke cowboyhoeden te zien was.
4-8
Wim Ruitenberg uit Zalk zit niet achter de geraniums, waartoe werkloosheid hem zou kunnen veroordelen, maar achter zijn computer.
Hij jaagt op Zalker klassenfoto’s en heeft zich in het hoofd gezet ze
allemaal te verzamelen en alle erop staande personen te identificeren. Hij is daar nog wel even zoet mee!
5-8
Voor de vierde keer werd het 8mm-festival gehouden, naar de verontschuldigende omschrijving van initiatiefnemer Martin-Jan van
Santen het minst pretentieuze en meest krakkemikkige festival.
Naast veel filmpjes van Kampenaren waren er ook inzendingen uit
Amsterdam, Australië en zelfs uit Mexico. De publieksprijs ‘De
Vergeten Lensdop’ ging naar Jolien Former.
5-8
Amazone Joyce ten Hove liet in Lonneker zien waartoe zij met haar
pony Appie in staat was: kampioen van Overijssel in de B-dressuur.
Appie is eigenlijk Abdullah en op het concours Challenge. Maar wat
is een naam als je je zo laat zien!
7-8
In de Bovenkerk lieten een orgel en een vleugel zich horen, bespeeld
respectievelijk door Martin Mans en Jan Vayne. Naar het oordeel van
de recensent wisten zij hun publiek te boeien met vingervlug spel.
9-8
De chef van het Kamper politiekorps De Jonge verlaat – na slechts
vier jaar – zijn post om in Deventer hoger op de politieladder te klimmen. In de korte tijd in Kampen is hij erachter gekomen dat Kampen
niet het ‘gereformeerd bolwerk’ is, dat hij meende te zullen aantreffen. Zou iemand als de gereformeerde kerkhistoricus Jaap van
Gelderen over dat onderwerp niet eens wat zinnigs kunnen schrij-
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ven, zodat nieuwkomers van enig gewicht, maar ook gewone nieuw
inkomenden meteen weten waar het in Kampen over gaat?
De derde Kamper Ui(t)dag stond in het teken van de sterke mannen.
Aan de IJssel demonstreerden zij hun kracht. Hoogtepunt was het
verslepen van viermaster Summertime. Dit alles niet in een zonovergoten Kampen. De weergoden deden hun uiterste best het bij
tijden te laten gieten van de regen.
Sinds de bouw van het IJsselmuider zwembad Sonnenberch in 1972
was Bert Schuldink er zwembadmanager, al zal die fraaie aanduiding toen nog niet hebben bestaan. Hoe langer hoe meer vergroeide
hij met zijn zwembad, dat hij dan ook met moeite in andere handen
laat overgaan, juist nu er de lange schaduwen over vallen van een
niet zo zekere toekomst.
Het boerenland van Kamperveen is misschien niet altijd even fotogeniek. Gerben Tromp schoot toch een boeiend plaatje: een wervelwind boven het Kamperveense geboomte.
Het echtpaar G. van Dijk (80) en J. van Dijk-van Ommen (85) vierde
het 60-jarig huwelijk. Burgemeester Oosterhof en zijn vrouw vertegenwoordigden de Kamper gemeenschap met bloemen en fruit.
De Kamper Ui(t)dagen kregen er een nieuwe attractie bij. Op het Van
Heutszplein werd voor het eerst een kunstmarkt gehouden, waaraan
ruim 60 kunstenaars van verschillende herkomst en diverse pluimage deelnamen. De andere cultuurpoot, die de Ui(t)dagbraderie evenwicht moest verschaffen, was het orgelpad, waarlangs zeven kerken
zich openstelden. Wie lef had, mocht zelf de toetsen beroeren.
De moderne mens wordt ermee geconfronteerd dat hij de natuur
niet naar zijn hand kan zetten. De overvloedige regenval van de voorbije dag maakte het oogsten onmogelijk. Gelukkig konden de vele
honderden bezoekers de ‘splinternieuwe’ Museumboerderij bewonderen. Zwier Stoel en de zijnen waren in hun nopjes.
De Museumboerderij kan zich veilig voelen onder het wakend oog
van het echtpaar Boxman, dat de tot woning omgebouwde stal zal
bewonen in ruil voor waakzaamheid en dienstbaarheid.
Terwijl op het Kampereiland feestelijk werd gevierd dat het oogsttijd
was, struinden de liefhebbers van stripverhalen door de Kamper
binnenstad. Het was de dag van het Kamper Stripspektakel, zelfs met
een eigen Kamper strip.
Ook Kampen schaarde zich in de rij van gemeenten die de binnen
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hun grenzen wonende genaturaliseerde immigranten plechtig en/of
feestelijk op hun rechten en plichten willen wijzen. De verplichting
om het namaakfeestje bij te wonen is al heel erg on-Nederlands. De
24ste augustus schijnt als nationale naturalisatiedag gekozen te zijn,
omdat op die dag in 1815 de eerste grondwet werd ingevoerd. Alsof
er Nederlanders zijn die dat weten! Het was trouwens niet de eerste
grondwet van ons land.
Stadsuitbreiding weet van geen ophouden. In IJsselmuidens nieuwste woonwijk Oosterholt-Noord ramde de heimachine de eerste palen
de grond in, toen de bestuursrechter een verzoek tot staking van de
werkzaamheden had afgewezen.
Wilsum beleefde weer drie dagen volop Oranjefeest. De mensen van
de Oranjevereniging – bijna 70 jaar oud – zijn experts in het organiseren van feestelijkheden. Ditmaal hadden ze het zelfs voor elkaar
gekregen dat Wilsum van overtrekkende regenbuien verschoond
bleef.
Time marches on! Wie zou er in IJsselmuiden bij stil staan dat burgemeester Van Voorden zeventien jaar geleden IJsselmuiden na een
ambtsperiode van twaalfeneenhalf jaar verliet om zijn weg te vervolgen in Rijssen. Daar is hij nu ook al weer weg: met pensioen gegaan.
Alsof het blauw op straat nog niet genoeg te doen heeft om de verloedering van de samenleving tegen te gaan, gaat de politie strenge
controle uitoefenen op het ‘lenen’ van supermarktwinkelwagentjes.
Wie wel eens met zo’n winkelwagentje zijn inkopen naar de achterbak van zijn auto heeft getransporteerd, zal het niet in z’n hoofd
halen zo’n ding helemaal mee naar huis te nemen, ook al kreeg hij
geld toe. Dus waarom zoveel drukte?
Op de hoek van de Nieuwe Markt en de Buiten Nieuwstraat straalt
voortaan in volle glorie de door de tand des tijds weggeknaagde
muurreclame die honderd jaar geleden de Kampenaren voor de aankoop van hun ‘witte goederen’ naar manufacturenzaak De Zon moest
lokken.
Op 72-jarige leeftijd overleed Marinus van der Spek. Actief in kerk,
staat en maatschappij was hij in de gemeente IJsselmuiden raadslid
en wethouder voor de SGP en ruim 42 jaar maakte hij deel uit van de
kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente.
Van de negenhonderd ballonnen die bij de opening van de IJsselmuider braderie in juni de lucht in gingen, kwam die van Bernd
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Mulder uit Genemuiden het verst: na 213 km belandde hij in het
Duitse Dortmund. Bernd ontving voor dit succes maar liefst € 100
uit handen van de penningmeester van de Ondernemersvereniging
IJsselmuiden.
Nu de autoriteiten als de dood zijn geworden voor brand, hebben kerken het moeilijk hun deuren gastvrij open te zetten voor de afnemende schare beminde gelovigen en andersgelovenden. Alsof de
dagen van het rijke Roomse leven al niet lang verleden tijd zijn, moet
het kerkbestuur van de Buitenkerk, wanneer het hellevuur losbreekt, een veilig heenkomen garanderen voor maar liefst zeshonderdvijftig kerkgangers.
Organist Ab Wegenaar vulde de hoge ruimte van ‘zijn’ Bovenkerk
met royale orgelklanken uit de dagen van de Romantiek. Na afloop
konden de toehoorders in een zijbeuk nagenieten en iets drinken.
Een paar dagen ervoor had collega-organist Klaas Jan Mulder de
klankenrijkdom van de Bovenkerkorgels alvast goed uitgeprobeerd.
Na 38 jaar trouwe dienst als orthopedagoog bij De Reeve nam Jan
Niessen op feestelijke wijze afscheid van zijn werkplek. ‘Het moeilijk
lerende kind’ had hij in zijn hart gesloten.

september
1-9
Je bent als gevelversiering je leven in de loop der eeuwen niet zeker!
Waarheen met de beeldhouwwerken, annex dakkapellen, die de
binnenplaats van het Heilige Geest-Gasthuis aan de Oudestraat sierden? Na de afbraak van dit Gasthuis omstreeks 1900 vonden ze een
plekje op de daken van de bescheiden proveniershuisjes op de
binnenplaats van het Gasthuis aan de Burgwal. Toen dit Gasthuis
omstreeks 1960 werd afgebroken, mochten de gevelfragmenten de
binnengang van Margaretha verlevendigen. Nu Myosotis is verhuisd
naar een nieuwe plek, naast en in het voormalig Stadsziekenhuis, en
Huize Margaretha afbraak staat te wachten, voelen de dakkapellen
zich verweesd, achteloos achtergelaten. De Stichting Stadsherstel
ging op zoek naar dakkapelachtige plekken die wel enige versiering
kunnen gebruiken en vond de panden van de voormalige Nutsbedrijven aan de Koornmarkt. Waar stadsherstel al niet goed voor is!
1-9
Het was natuurlijk weer eens wat anders, maar een beetje raadselachtig was het wel. Waarom moesten de CDA-raadsleden zo nodig
in de speeltuin op Zuid met burgers in gesprek gaan, terwijl ze hun
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eigen ruim bemeten speeltuin hebben in het stadhuis?
Wat is een stad zonder postzegels, dacht politicus en schoolmeester
Cor Adema. Op zijn initiatief presenteerde TPG Post in aanwezigheid
van wethouder Boerman in de Koornmarktspoort de eerste vellen
Kamper postzegels, waarop topics van de Kamper roemruchte historie zijn verbeeld. Onder de loep genomen bleek later in één der
zegels van ontwerpster Ellen Dijkshoorn – waarschijnlijk zonder dat
ze er erg in had – een Kamper uitje schuil te gaan: het met carbid
afschieten van melkbusdeksels bleek technisch niet te kloppen.
De grote Vakantie-Bijbelweektent achter de Oosterholthoeve in
IJsselmuiden bood gastvrijheid aan honderden kinderen die in het
laatste deel van de vakantie op speels-serieuze manier met het evangelie in contact werden gebracht.
Tijdens een bliksembezoek inspecteerde minister-president Balkenende de balgstuw bij Ramspol. Een frisse innovatieve bries deed de
Harry-Potterkuif van de premier danig opstuiven, hetgeen door fotograaf Freddy Schinkel voor altijd werd vastgelegd.
In 1970 kantte burgemeester Van Tuinen zich tegen suggesties de
N50 meer naar het westen aan te leggen, met het argument dat de
snelweg de ongeremde groei van Kampen aan de westzijde zou kunnen afremmen. We zijn drie burgemeesters verder en kijk: het
gemeentebestuur presenteert aan minister Karla Peijs van Verkeer en
Waterstaat het aan een meesterbrein ontsproten masterplan, dat
voorziet in een IJssel-bypass met vijfduizend woningen aan de andere kant van de Zwartendijk. Van de nood een deugd maken, noemen
politici dat.
In de Vijverhof vierden Jo Pap (84) en Geertje Pap-Landman (81) hun
60-jarig huwelijk. Burgemeester Oosterhof en zijn vrouw kwamen
met bloemen en vruchten de gemeentelijke felicitaties overbrengen.
De heer en mevrouw Pap kunnen een boekje open doen over de in de
nevelen van het verleden verdwenen pionierstijd in de Noordoostpolder tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In zijn actieve Kamper
periode was de heer Pap als bewoner van de Hanzelaan vele jaren lid
van het bestuur van Bouwvereniging Eenvoud (thans deltaWonen).
Het was 40 jaar geleden dat burgemeester Berghuis de eerste paal
sloeg van het winkelcentrum aan de Lovinkstraat-Lelystraat, dat de
bewoners van de Flevowijk van het nodige zou gaan voorzien. Het
duurde vele jaren voor de wijknaam ‘West’ week voor die van
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‘Flevowijk’, maar nog steeds zeggen veel mensen: ik woon op West.
In de loge Le Profond Silence aan de Boven Nieuwstraat werd het
boekje over de Vrijmetselarij gepresenteerd dat op uitnodiging van
uitgeverij Kok geschreven werd door de Kamper historica dr. Iet
Erdtsieck. De Kamper Loge, gesticht in 1770, behoort tot de oudste
van ons land en nog steeds wordt er aan de Boven Nieuwstraat in alle
stilte, rust en evenwicht serieus gebouwd aan de innerlijke mens.
Opdat de Zwartiaanse orgelklanken in het Kampense niet zouden
verstommen, concerteerde Everhard Zwart op het orgel van de
Bovenkerk als eerbetoon aan zijn vader Willem Hendrik Zwart, die
tientallen jaren het orgel van de Bovenkerk tot klinken bracht.
Als voortzetting van de Koninginnedag van weleer laten de kernen
elk jaar zien wat dorpsfeesten zijn. ‘s-Heerenbroek stond drie dagen
in het teken van activiteiten, waarbij de buurten elkaar de loef proberen af te steken tot plezier van de toeschouwers.
Op de Open Monumentendag showden Kampen en het Kampereiland een rijkdom aan bekende en minder bekende monumenten.
In dit kader stelde gedeputeerde Rietkerk samen met oud-machinist
Gerrit ten Hove het oude gemaal aan de Flevoweg opnieuw in werking. Het gemaal, dat in 1865 als stoomgemaal het steeds weer wassende water aan de westzijde van de stad in evenwicht moest helpen
brengen, werd door het waterschap afgedankt, maar in de afgelopen
jaren door Gerrits zonen Herbert en Gerrit ten Hove liefdevol
gerestaureerd.
Op de Nationale Monumentendag vierde de Stichting Werk in
Uitvoering het 20-jarig bestaan met exposities in de Koornmarktspoort en de eigen ruimte in het Huys der Kunsten. Tientallen kunstenaars zijn in de loop van de tijd deelnemer geweest van Werk in
Uitvoering, onder het motto ‘kunst aan de muur, brood op de plank’.
Aan de Hattemse, oud-Kamper schrijfster Louisa van der Pol werd het
eerste exemplaar overhandigd van haar prentenboek Lief. De presentatie vond plaats in kinderboerderij Cantecleer. Immers, Cantecleer
is het decor voor het verhaal over het meisje Carlijn, dat erg verdrietig is over de dood van haar lievelingsdier.
Regen kun je ruiken. Enthousiast bogen leerlingen van De Schakel zich
samen met hun directeur Gerben van Riel over het boek met die
aardige titel, dat werd samengesteld uit schilderijen en gedichten
van talentvolle medeleerlingen.
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De leerlingen van het Ichthus College locatie IJsselmuiden namen
hun nieuwe ‘Leerplein’ in bezit, wel duizend vierkante meter. Alles
en allen zijn nu vol van ‘het nieuwe leren’. Daarin draait het om zelfstandigheid, eigen onderzoek, samenwerken, ervaring opdoen. Wee
de leerling die daar niet goed in is!
In een zaal van Quintus ging improvisatietheater van start, onder de
intrigerende naam XTC (Xtreme Theatersport Club), opgericht door
de jeugdige enthousiastelingen Christiaan Kanis en Carmen Vennik.
Het ligt in de bedoeling Kamper jongeren kennis te laten maken met
improviserend theater, dat een beroep doet op de fantasie.
Het Kampereiland blijkt in meer dan één opzicht vruchtbaar: aan de
Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten behaalden Anneke
Netjes, Berdien Stoel en Martijn Prins hun agrarisch ingenieursdiploma.
Ook de kunst wordt ingeschakeld om de band tussen Kampen en
Zwolle te verstevigen. Grafisch Atelier Kampen en Grafisch Atelier
Zwolle/R10 brachten met behulp van zeefdrukken het kunstproject
‘Heen en Weer’ in beweging. Wethouder Boerman deed op het
Kamper perron zijn kunstzinnige best, evenals zijn Zwolse collega
aan de Zwolse kant van de lijn.
Op initiatief van smeedkunstenaar Wout Hammer was de Koggewerf
het toneel van de eerste Kamper Smeedmanifestatie. Tot meerdere
eer en glorie van het Nederlandse Gilde van Kunst-, sier- en restauratiesmeden laaiden de tien smidsvuren hoog op en spatten de vonken
venijnig in het rond.
Met natuurkenner Fibo Nannen aan boord als gids maakte een schip
vol leden en gasten van de 40-jarige Natuurvereniging IJsseldelta een
gezellig-educatief-feestelijke vaart door de IJsseldelta.
Het nieuws deed de ronde dat musicus Jan Vayne door aankoop van
het Doopsgezinde kerkje aan de Broederweg de Doopsgezinde broeders, gering in getal, van een zware financiële last had bevrijd. De
(gelukkige?) nieuwe bezitter wilde zijn goede daad echter niet
publiekelijk bevestigen.
Samen met een groep Nederlanders bouwden twee schooljuffen van
de Willem van Oranjeschool in hun drie weken vakantie mee aan
huisjes en keukens van het project van pastor Grace in Oeganda. Wat
Eva Weijs en Jolanda Boertjes daarover op school te verhalen hadden,
bood een prachtige gelegenheid ontwikkelingshulp voor Kamper
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kinderen aanschouwelijk te maken
Tijdens een meedenkavond in het stadhuis toonden velen door vragen, ideeën en suggesties hun nieuwsgierige belangstelling voor het
meesterplan, dat het aanzien van de IJsseldelta-Zuid totaal zal veranderen.
Het was een gedenkwaardige dag voor de Zuiderzeehaven in wording. Het contract werd getekend voor de verkoop van de eerste kavel
in het nieuwe havengebied. Het Dronter bedrijf Van Wijk en Olthuis,
handelend in plantaardige oliën en vetten, verplaatst zijn op- en
overslag van Rotterdam naar Kampen.
Het Frans Walkate Archief, in het vroegere gebouw van de Nutsspaarbank aan de Burgwal, vormde de ambiance van een bijzonder
levendige en kleurrijke expositie. De Kamper kinderboekenillustrator
Irene Goede, afgestudeerd aan de toen nog Kamper Kunstacademie,
bracht haar illustraties, schetsen, prentenboeken, werktekeningen en
materialen bijeen in een overzichtstentoonstelling. Kunstenaar Hans
van der Horst opende de expositie.
Als ludieke actie boden leden van de Cliëntenraad, belangenbehartiger van de cliënten van sociale zaken, aan wethouder Kattenberg een
levensgrote Pieter Post-pop aan. De bedoeling is, dat in zijn brievenbustas suggesties, ervaringen en tips terechtkomen, die kunnen zorgen voor een betere dienstverlening.
Ter gelegenheid van het Oranjefeest gaf in een grote feesttent aan de
Heultjesweg de toneelgroep van de Kampereilander Oranjevereniging een revue ten beste, vol zang en dans, cabaret en acts, toegesneden op het Kampereiland en aangescherpt door Kampereilander
dialect.
De damclub Strijt Sonder Spijt SSS vierde dit jaar dat honderd jaar
geleden in hotel De Moriaan een damclub tot leven kwam. Met een
receptie in wijkcentrum Reijersdam en de presentatie van een door
Wim Dekker samengesteld jubileumboek werden de feestelijkheden
afgesloten.
In overeenstemming met een eerdere rapportage van de Stichting
Stadsherstel kwam Adviesbureau Bouwwerk tot de conclusie, dat het
gebouwtje Sonnenbergweg 6 IJsselmuiden geen overblijfsel is van
een middeleeuwse kluis, die eens deel uitmaakte van het Kartuizer
klooster daar ergens in de buurt. Zal voormalig IJsselmuidenaar Paul
Rademaker zich laten overtuigen?
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‘Let me entertain you.’ De grote culturele Kamper Uitmarkt in de
Stadsgehoorzaal werd op de Nieuwe Markt door AMDG afgesloten
met een openluchtconcertspektakel met koor en lokale solisten Aart
Mateboer en Luthine Postuma, Jac Ruiten en Rob van de Weerd, alsmede de rockband Nee Prima.
Het Ichthus-College en zijn voorganger het Calvijn-Lyceum hebben
een reputatie op te houden als het gaat om scheikundeproeven die
ongewild of met enige voorbedachten rade niet helemaal verlopen
zoals de docent gedacht had. Toen de proef met fosfor het scheikundelokaal met vurige smook vulde, riep het brandalarm iedereen op
het schoolgebouw met bekwame spoed te verlaten. Aan de uitnodiging werd door de leerlingen met gretigheid voldaan, al bleken ook
de docenten niet geheel vrij van nieuwsgierigheid. Politie en brandweer gaven aanschouwelijk onderwijs.
Hoewel aanvankelijk de wijk Onderdijks als reservaat zou dienen
voor meer gegoede en minder kinderrijke gezinnen die van elders
zouden moeten worden aangelokt, ontwikkelt zich de nieuwe, wat
ver van de rest gelegen wijk tot een normale buurt. Dat wil zeggen
dat zich de eerstkomende jaren een overvloed aan leergierige kinderen zal voordoen. De Protestants Christelijke Schoolvereniging Iris
bouwt als de wiedeweerga een moderne school, waar ieder van jong
tot ouder de gelukkigste jaren van zijn leven kan doorbrengen.
Traditiegetrouw kwamen duizenden van heinde en verre naar
Kampen om samen de Hogeschooldag te vieren van de vrijgemaakte
Theologische Universiteit aan de Broederweg. Zouden de broeders en
zusters die veertig jaar geleden bijeenkwamen in tent en kerk, zich
hebben kunnen voorstellen dat de na hen komende jeugd zich met
alle beschikbare middelen luide en blij zou laten horen op de
Botermarkt?
Hennie en Henk van der Steege oefenen met Ons Erf zo’n grote aantrekkingskracht uit op ieder die wat te vieren heeft op het
Kampereiland, dat aan een verbouwing en vergroting van het
gemeenschapscentrum niet te ontkomen viel. Als teken dat de verbouwingsactiviteiten een aanvang namen, werden de bronzen
Kampereilanders die voor de deur van Ons Erf het harde doch vreedzame boerenleven verbeelden, met sokkel en al van hun plek gelicht.
Het Gilden-schoolvoetbaltoernooi voor meisjes werd voor het derde
jaar gewonnen door het meidenteam van de Rehobothschool. Een
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lichte verdenking: er wordt vast en zeker stiekem een paar avonden
in de week op een achteraftrapveldje getraind.
Nadenken over de toekomst is niet de sterkste kant van de lokale
politiek. Met een discussiestuk over de toekomstige uitleg van
Kampen wilde Gemeente Belang Kampen min of meer achteraf toch
een poging wagen. De andere partijen wilden daar echter niet van
weten: bouwen over de Zwartendijk is bij het ‘regeerakkoord’ afgesproken, dus het blijft zo. De woorden van het duale tijdperk uit de
mond van een geëmancipeerde maar wat onbehouwen raadsvrouw:
we voelen ons door GBK belazerd.
De afsluiting van de N50, die een facelift van de halve snelweg mogelijk moet maken, bezorgde menigeen hoofdbrekens en beren op de
weg. Vindingrijke fietsenmaker Michel van Dijk van de Broederweg
zag een gat in de markt en promootte voor de gedwongen treinreizigers een N50-vouwfietsje, licht als een veertje.
Met lof en dank werd Aart Kleijer uitgeluid als directeur van de
Trimaran, school voor speciaal onderwijs. Als een gedreven schoolleider zette hij zich in voor de emancipatie en integratie van zijn
school en zijn leerlingen in de Kamper samenleving.

oktober
1-10 De Kamper atlete Suzanne de Sévrèn Jacquet (17) werd voor de derde
keer Nederlands Jeugdkampioen op de meerkamp met een recordaantal van 5213 punten.
5-10 De Stichting Lichtstad Kampen voegde nieuwe lauweren toe aan de
erekrans die men al eerder vlocht. Wethouder Wiggers ontstak de
aanlichting van de Botermarkt, die – zoals Theo van Mierlo vertelde –
zijn ontstaan te danken heeft aan het feit dat de Franciscaner monniken de plek naast hun kerk als begraafplaats gebruikten.
6-10 Terwijl in de grote zaal van Myosotis de Week van de Senioren opgewekt werd afgesloten met een vrolijke dansdag, blikte IJsselheembestuurder Henk Foekens op verzoek van fotojournalist Tom van
Dijke ietwat norsig in de camera, want zijn verhaal was niet vrolijk:
IJsselheem ontkomt niet aan een gedeeltelijke opnamestop.
6-10 De laatste dagen van de week was het een waar klokkenspektakel in
Kampen. Bij het concert voor beiaard en elektronica door Frans
Haagen vanuit de Nieuwe Toren sloot op de zaterdag het muziekfeest
aan dat Boudewijn Zwart met zijn rijdende beiaard in de Broeder-
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kerk presenteerde, ’s middags voor de jeugd en ’s avonds voor de
grote mensen.
Bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Kamper vrijmetselaarsloge Le Profond Silence werd open huis gehouden, hoewel de
bezigheden van de loge gewoonlijk in de beslotenheid plaatsvinden.
De Kamper loge gaat terug tot 1756, toen in Kampen gelegerde militairen voor het eerst als vrijmetselaars bijeenkwamen.
In de IJsseldelta en Salland namen ruim 80 boeren – tweemaal zoveel
als in 2005 – maatregelen om kwetsbare weidevogels als tureluur en
grutto te beschermen door onder meer 234 hectaren aan vluchtstroken bij het maaien te laten staan. Steekproeven wezen uit dat de
overlevingskans van de uit hun ei kruipende weidevogels aanzienlijk
was toegenomen
In een woonwijk is het vaak een strijd: of de auto voor de deur of de
kinderen. Voor het Brunneper Begijneplein wist een dapper-volhardend burgerinitiatief de gemeente er toe te bewegen de weegschaal
te laten doorslaan naar een kindvriendelijke oplossing.
De heer en mevrouw Pelleboer-van Ittersum uit IJsselmuiden vierden
hun 60-jarig huwelijk. Wethouder Boerman bood met gulle hand de
felicitaties van de gemeente aan.
De Stadsgehoorzaal was het domein van de kinderen. Zij vierden het
Kinderboekenfeest als hoogtepunt van de Kinderboekenweek.
Kinderboekenschrijfster Francine Oomen was prominent aanwezig:
ze las voor uit één van haar hoe-overleef-ik-boeken en signeerde haar
boeken, als die tenminste tijdens het feest waren aangeschaft.
Op duizelingwekkende hoogte verrichtte wethouder De Goede zijn
bijdrage aan het bereiken van het hoogste punt van seniorenappartementencomplex Baanzicht. Het is te hopen dat de klimaatverandering de aanstaande bewoners in de winter niet zal opzadelen met het
uitzicht op een ondergelopen schapenweide, maar dat zij kunnen
neerblikken op een gekrioel van schaatsenrijders, waar Avercamp
jaloers op zou worden.
Wethouder Boerman was de gelukkige inontvangstnemer van het
eerste exemplaar van de dvd die het christelijk mannenkoor DEV liet
verschijnen als bijdrage aan het 45-jarig jubileum van zijn dirigent
Klaas Jan Mulder.
De Rabobank IJsselmond, met dank aan de fusiepartners Raiffeisenbank en Boerenleenbank honderd jaar oud, liet ook het jonge volkje
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delen in de feestvreugde. De befaamde tv-entertainer Jochem van
Gelder lokte als een moderne rattenvanger van Hamelen een talrijke,
uiterst vrolijke en praatgrage kinderschaar naar de KHC-hal.
Op de Landelijke Archievendag kon stadsarchivaris Dicky Haze een
goed bericht wereldkundig maken: het stadsarchief krijgt het archief
toevertrouwd van uitgeverij Kok, eens en tot op heden een uitgever
die de naam Kampen op de lippen bracht van het gereformeerde
volksdeel.
Molen De Valk in Zalk liet zien dat er iets te vieren viel. Het was 25
jaar geleden dat vrijwillig molenaar Gerrit Boom de stoute schoenen
aantrok om zich als molenaar te melden, nadat de Zalker gemeenschap de molen in ere had hersteld.
Vandaag de dag zullen er nog steeds mensen zijn die menen dat de
Cellespoort tot studentensoos dient. Toch kwam aan dit gebruik (of
misbruik) al jaren geleden een einde. Wie zou over die roemruchte
goeie ouwe tijd beter kunnen verhalen dan alwetend verteller en
historicus Jaap van Gelderen?
Wethouder Wieten ontving van de Stichting Medizon het ‘Gouden
Medizon Hart’ uit waardering voor het feit dat de gemeente Kampen
twee zogeheten Automatische Externe Defibrillatoren heeft aangeschaft. Dankzij de AED’s is voor bezoekers van het Stadhuis of de
Stadsgehoorzaal de overlevingskans bij een hartstilstand vergroot
van 10% naar 70%.
Indachtig het Bijbelwoord ‘geen stenen voor brood’ toonde wethouder Kattenberg van financiën zich optimistisch over de Kamper
begroting die de gemeente in staat zal stellen tot extra steun aan de
minima en tot schuldhulpverlening.
Opdat fotojournalist Freddy Schinkel één van zijn befaamde mooie
plaatjes kon schieten, leunde de nieuwe Kamper politiechef mevrouw
Ingrid van Lankeren (38) kordaat-charmant over de leuning van de
Lange Brugge. De uit Rotterdam afkomstige politievrouw is nu al verrukt van het Kamper dialect.
In de Kamper bieb ging de actie Nederland Leest van start met het
aan de leden gratis uitdelen van het boek Dubbelspel van Frank
Martinus Arion, met het doel ook in Kampen een levendige discussie
te doen ontstaan over het boek en het leuke van lezen.
Naar voorbeelden uit het westen des lands werd ten bate van een
goed doel in de Bovenkerk een mannenzangavond georganiseerd. Jan
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Quintus Zwart dirigeerde, Harm Hoeve bespeelde het orgel, terwijl
Arjan en Edith Post de trompetten lieten schallen. Wie zichzelf thuis
nog eens wilde beluisteren, kon een cd van de avond bestellen.
De vrees van velen en de hoop van enkelen werd niet bewaarheid. De
algehele afsluiting van de N50, met het doel er als de bliksem een
driebaansweg van te maken, leverde nagenoeg geen problemen op.
Hulde aan de wegwerkers!
Het nieuwe kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk van
Kampen is al lang niet nieuw meer. Het staat er namelijk al 40 jaar.
Al die jaren was mevrouw Willy de Lange-Potkamp kosteres, geassisteerd door haar man Herm de Lange. Over emancipatie gesproken!
Alle reden voor een huldiging na afloop van de zondagse kerkdienst.
Ook in een dorp kan de tand des tijds verrassend snel knagen.
Wilsums gemeenschapscentrum De Meulenbelt, dat zoveel tranen
van vreugde en verdriet zag in de voorbije jaren, raakte uit de tijd en
verouderd. Er restte niets meer dan het af te breken.
Ter nagedachtenis aan levenloos geboren kinderen werd in het stadspark bij de al eerder geplante treurwilg een gedenkteken onthuld
door mevrouw Elisabeth Wolsink, van wie bij ten Have-Kampen een
heel persoonlijk boek verscheen onder de titel Ik breng je naar de overkant.
De 100-jarige ijsclub De Hoop in Grafhorst presenteerde haar jubileumboek, waarvan het eerste exemplaar in handen kwam van wethouder Kattenberg. Schrijver van het boek Gerrit Schinkel verhaalt met
een ondertoon van weemoed over de ijzige gloriedagen van De Hoop.
Ter gelegenheid van Hervormingsdag sprak in de hervormde
Broederkerk professor Baars, van de christelijk-gereformeerde
Theologische Universiteit in Apeldoorn, over de betekenis van
Luthers kerkhervorming.
Kamper transporteur Benny Wezenberg schaamde zich – anders dan
veel andere ondernemers – niet voor zijn politieke overtuiging. Op
één van zijn opleggers had hij een charmante reuzenfoto aangebracht van zijn favoriete VVD-politica, minister Rita Verdonk.
Verdonk kwam naar het Van Heutszplein om in aanwezigheid van
burgemeester Oosterhof, ook een VVD-fan, hoogstpersoonlijk de onthulling te verrichten.
Het zaad van het meesterplan IJsseldelta-Zuid is in Den Haag niet op
rotsige bodem gevallen. Een Overijssels-Kamperse delegatie had de

voedselrijke bodem rond het Binnenhof nog eens extra losgewoeld.
Toen het plan voor de IJsseldelta bij de begrotingsbehandeling van
Verkeer en Waterstaat van alle kanten was aangeprezen, kon
minister Peijs niet anders dan de intentie uitspreken dat zij bereid
was een overeenkomst met meebetalers te ondertekenen.
30-10 Landelijke politici waagden zich in de verkiezingstijd het land in, tot
zelfs in Kampen. Zo liet CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen zich
op het Ichthuscollege volgaarne het vuur na aan de schenen leggen,
want wie de jeugd heeft…
31-10 In het kader van het Nationaal Schoolontbijt verzamelden de leerlingen van de Wegwijzer, de Rehobothschool, de Van de Wendeschool en
de Groenling zich in hun lokaal om kennis te maken met een goed ontbijt, dat een heleboel kinderen tegenwoordig niet meer schijnen te nuttigen. Door de jeugdige hoofden mocht tegelijk de gedachte spoken dat
er duizenden kinderen op de wereld honger lijden. Een deel van de
inkomsten werd bestemd voor het Nelson Mandela Kinderfonds.
november
1-11 In de Stadsgehoorzaal herdacht woningcorporatie deltaWonen het
geboortejaar van één van de fusiepartners, Bouwvereniging Eenvoud,
opgericht in 1906. Een symposium richtte de blik op de sociale
woningbouw van de toekomst. Tevens werd de toekomstvisie geconcretiseerd in de zelfvoorzienende geWoonboot, die tegenover het
stadsfront in de IJssel lag geparkeerd.
1-11 Alleen wie vroeg van huis ging richting Emmeloord of vice versa had
het voorrecht de opgeblazenheid van de Balgstuw bij Ramspol te aanschouwen. De stormvloedkering kwam vanwege het onstuimige weer
uit haar schuilplaats om het achterland voor rampen te behoeden.
2-11 Bij uitgever Callenbach verscheen van de hand van de in Indonesië
woonachtige schrijfster Corien Oranje het jeugdboek Paard Ontvoerd,
het vervolg op haar boek Paard Ontsnapt. Beide boeken spelen in
Kampen op kinderboerderij Cantecleer.
2-11 De Kamper gemeenteraad schaarde zich in meerderheid achter de
grootse plannen die onder de naam IJsseldelta Zuid het aanzien van
het gebied westelijk van Kampen totaal zullen bederven, op z’n minst
grotelijks veranderen. Vandaar dat Groen Links met name bij de
grootscheepse woningbouw ten westen van de Zwartendijk stevige
vraagstekens plaatste.
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Voor het forum van zijn Overijsselse collega’s werd burgemeester
Oosterhof door Commissaris van de Koningin Jansen opnieuw beëdigd
als burgemeester van Kampen voor de komende zes jaar. Dankzij
onder meer Oosterhofs forse afwijzing van het gekozen burgemeesterschap ging deze bestuurlijke grap niet door en was voor hem
de baan vrij voor een volgende periode.
In de Goede Herderkerk van de Nederlands Gereformeerden aan de
Burgemeester Van Engelenweg vond de presentatie plaats van het
boek Omhoog: Boeyinga en de gereformeerde kerkbouw-architectuur,
geschreven door Jaap Grootenbroer. De Goede Herderkerk is één van
de tientallen gereformeerde kerken uit de eerste helft van de 20ste
eeuw, waarvan B.T. Boeyinga (1886-1969) de architect was. Tevens is
het praktisch het enige kerkgebouw van Boeyinga dat nog min of
meer in de oorspronkelijke staat verkeert.
Voor de Botterstichting was het een heuglijke dag. De botter KP 118
werd plechtig in eigendom overgedragen aan de stichting. Oorspronkelijk in 1909 gebouwd in Huizen voer de KP 118 eerst uit voor
Huizer vissers, vervolgens gingen Urker vissers met het schip naar de
visgronden van het IJsselmeer en ten slotte werd met de botter tot
1961 gevist door de Kamper vissers Van Dijk en Meijberg. Na veel
omzwervingen is het vissersschip gerestaureerd en terug in de veilige Kamper Buitenhaven, mede dankzij de jubilerende Rabobank. Een
hoogst ongelukkig incident tijdens een stukje varen schakelde burgemeester Oosterhof voor enkele weken uit, althans hij mocht de
eerstkomende tijd niet lachen, kuchen of niezen op straffe van een
bijzonder onaangename pijn in de ribben.
Het wemelde van de oranje BAM-hesjes op het traject KampenHattemerbroek. Mede om goodwill te kweken gezien de ongemakken
van de totale afsluiting werd op de publieksdag de uitermate vlotte
voortgang van het werk getoond. Het is dat ze het zelf zeiden: de
werkzaamheden aan de N50 zijn een topprestatie.
Hoewel protestanten geen gemakkelijk knielend volkje zijn, ging op
een door de ThUK belegde studiedag de door zijn jongste boek alom
bekende schrijver Jan Siebelink de deelnemers voor in het knielen op
een bed violen. Zij waren immers danig geïnteresseerd in de theologische en psychologische achtergronden van de in zijn roman
beschreven spiritualiteit.
Aan wethouder Kattenberg werd het eerste exemplaar overhandigd

van het jubileumboek over 100 jaar schaatsplezier bij ijsclub De
Hoop in Grafhorst. Het boek werd samengesteld door Gerrit Schinkel
– wie zou het beter kunnen dan hij? – , terwijl fotojournalist Freddy
Schinkel voor de illustraties zorgde.
7-11 Wat een tijd, toen ondernemende lieden een straatje huizen bouwden en er hun eigen naam aan konden geven! Eén van hen was eind
19de eeuw timmerman-aannemer Jan Valk, die zijn eigen Valkstraat
bouwde, haaks op de Ebbingestraat. Zijn naar Amerika geëmigreerde
nazaten namen - niet voor het eerst - het werk zijner handen in ogenschouw en genoten van hun Kamper roots.
8-11 Oud-DOSvoetballer Jaap Stam heeft het ver geschopt in de voetballerij. Hem viel derhalve als ‘ambassadeur van Kampen’ de eer te beurt,
dat een aan hem gewijd steentje op het pleintje achter het oude stadhuis werd gevlijd met het opschrift in het Kampers: Var ’eskupt. Jaap
kwam zelf kijken of het steentje er goed bijlag.
9-11 Van raadsleden mag worden verwacht dat zij het goede voorbeeld
geven. Die verwachting werd niet beschaamd door de raadsleden
Lichtendahl en Yasar. Tijdens de algemene beschouwingen in de raad
waren zij een toonbeeld van intolerantie, toen zij demonstratief wegliepen bij de beschouwingen van hun collega-raadslid Bakker van de
SGP.
11-11 Als je niet beter wist zou je vreemd opkijken, wanneer een fotograaf
een boek publiceert onder de titel Visserijbedrijf in Kampen. Verhalen
over een verdwenen beroep. Henk Woning is echter visser van oorsprong
en afkomstig uit een geslacht van vissers. Met name de oude
Woning, de vader van Henk, was een bekende persoonlijkheid in
Kampen, die ook ter wille van zijn levensbeginselen geregeld en
graag de pen hanteerde. Het eerste exemplaar van Wonings boek
werd in de taveerne op de Koggewerf overhandigd aan oud-burgemeester Kleemans.
13-11 Brunnepe, vervlogen tijden. Onder deze titel gaf Wim Pleijsier een tweede boekje uit over het meest befaamde deel van Kampen. Directeur
Herman Harder van het Frans Walkate Archief nam het eerste exemplaar met enthousiasme in ontvangst. Nutsspaarbankbestuurder
Frans Walkate was praktisch de eerste die alles wat los en vast zat
over Kampen verzamelde om de vervliegende tijden voor het nageslacht vast te houden.
14-11 Jong geleerd, oud gedaan. De peuters van de speelzalen van Samen-
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spel zamelden een bedrag in van € 2218,85, de opbrengst van de
doorverkoop van Kika knuffelbeertjes aan diverse opa’s en oma’s en
andere aanverwanten. Op speelzaal Libelle werd de cheque in de
vorm van een kartonnen reuzenbeer overhandigd aan de vertegenwoordigster van Kika, de stichting die zich inzet voor kinderen met
kanker.
De heer J.H. Hoekman (85) en zijn vrouw M. Hoekman-Westerink (81)
vierden hun diamanten geluk: 60 jaar huwelijk. Wethouder Boerman en zijn vrouw waren er getuige van.
Kamperse Heleen Melis, werkzaam bij Myosotis, werd bedolven onder
bloemen, e-mails en andere felicitaties. Dit vanwege haar uitverkiezing tot ‘Verzorgende van het jaar’ door het Tijdschrift voor Verzorgenden.
Gesponsord door Boeken Bos, de bieb en zijn eigen houtsnijdersatelier stal grootmeester Guillaume de Beaujeu, alias Dolf Schinkel, de
show op de Première Party van de bioscoop ter gelegenheid van de
eerste vertoning van de naar Thea Beckmans boek vervaardigde rolprent Kruistocht in spijkerbroek.
In de bibliotheek vond een geanimeerde afsluiting plaats van
‘Nederland Leest’. Het op Curaçao spelende boek Dubbelspel van Frank
Martinus Arion leverde een avond gespreksstof, waarbij tevens voor
de onervaren lezers een demonstratie werd gegeven van het
Curaçaose spelletje domino.
Om te laten zien dat ‘Heel Nederland Danst’ gingen overal in
Nederland om klokslag 11.15 uur klein en groot in de benen. Het
resultaat was een record aantal bewegers van 260.000. De IJsselmuider basisschool De Groenling leverde een bijdrage van 220 goed
geïnstrueerde enthousiaste dansers. Wie zal zich nog zorgen maken
over toenemend overgewicht?
Om op tijd van zijn geschenken af te komen arriveerde Sint Nicolaas
dit jaar zo vroeg als zijn leeftijd hem toeliet. Het zeilschip Abel
Tasman bracht hem vanuit het verre Spanje veilig en wel aan wal op
de kade van het Van Heutszplein, waar een menigte kinderen hem
en zijn talrijk gevolg van pietermannen omstuwde. Wethouder
Boerman verving burgemeester Oosterhof, die vanwege enkele gebroken ribben aan de buis gekluisterd was.
Opera- en operettevereniging Sint Caecilia glorieerde in een viertal
opvoeringen van De Toverdrank, een musicalplay van Gilbert en
Sullivan. Het Sciolto Ensemble en pianiste Adri Poelman verzorgde

muzikale begeleiding onder dirigent Harrie Poulssen.
21-11 In het Burgerforum Kiesstelsel stelde Kampenaar Eddie de Wolf (28)
samen met 139 andere Nederlanders een reddingsplan op voor de
Nederlandse democratie: het kiesstelsel moet anders en beter.
21-11 Met gepaste trots konden directeur Herman Harder en zijn kunstzinnige rechterhand Geraart Westerink berichten dat het Frans
Walkate Archief voortaan beschikt over een tweede stilleven van
Lucie van Dam van Isselt, de artistieke dochter van een enige tijd in
Kampen gelegerde beroepsmilitair. Het eerste stilleven werd al in de
dagen van Frans Walkate verworven.
22-11 Vanzelfsprekend deden de Kampenaren uit stad en omgeving volop
(85,89%) mee om via verkiezingen het land aan een volksvertegenwoordiging te helpen. De verkiezingsstrijd verleidde menig politicus
tot het opperen van goede ideeën. Zo stelde een Zwolse wethouder
voor een Zwolse Kaag te bouwen op de Kamper Koggewerf, om uitdrukking te geven aan de groeiende band tussen de twee steden.
Fotojournalist Freddy Schinkel maakte een opname in een stemlokaal, waarbij op dubbele wijze de geheimhouding in het stemhokje
werd geschonden. Het was in elk geval wel een leuke foto!
22-11 Bij uitgever Mondise te Kampen verscheen postuum, vier jaar na zijn
dood in 2002, het boek Buiten Onszelf van de hand van Theo Peppink,
veelzijdig schrijver, christelijk gereformeerd predikant en docent
aan de Kamper Kunstacademie. Het manuscript werd door zijn
vrouw gereedgemaakt om uit te geven.
23-11 Het was voor IJsclub TOG (Tot Ons Genoegen) een bijzondere dag: na
45 jaar legde Harry Keijzer (78) zijn bestuursfunctie neer. Daarmee
kwam een einde aan een traditie van meer dan honderd jaar, want
vanaf de oprichting van TOG in 1889 speelden grootvader, vader en
zoon Keijzer een prominente rol in de schaatsvereniging.
24-11 Op slopen na dood kon de Hanzewijk, krankzinnige uitbarsting van
naoorlogse flatbouw, toch nog voor iets goeds dienen. Schoolkinderen konden in lege flatwoningen naar hartelust rondstruinen,
fantaseren en op de muren kalken. In hun jeugdige onwetendheid
konden ze over flatwoningen iets positiefs zeggen: je vriendjes
wonen vlakbij en bovenin heb je een mooi uitzicht. Dat hun de werkelijkheid bespaard moge worden!
25-11 Sinterklaas kon het niet zo druk hebben of hij had de zaterdag vrijgehouden om de jeugd van IJsselmuiden en Wilsum aan het hart te
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drukken en een rijtoer te maken, zodat jong en oud hem met eigen
ogen konden zien.
Vanuit de Kamper raadzaal gaf minister Peijs van Verkeer en Waterstaat opdracht de belemmeringen opzij te schuiven en daarmee de
vernieuwde N50 voor de van ongeduld trappelende weggebruikers
vrij te geven. Er kan ons nu niets meer gebeuren!
Bij gelegenheid van de wisseling van de wacht bij het project VOS
(Veiligheid op straat) werd in de strijd tegen zinloos uitgaansgeweld op
het stationsplein door de politie een lieveheersbeestjestegel gelegd.
In De Hoge Brink te Zalk vond een voorpresentatie plaats van Een bruid
in de regen. Het boek bevat herinneringen aan jeugdjaren in Zalk en
verhalen van een groep Turkse ouderen in Kampen tegen de achtergrond van hun dorp van herkomst bij de Turks-Armeense grens.
Molen d’Olde Zwarver mag zich in toenemende belangstelling verheugen en dus moet er in de behoefte aan geschoolde rondleiders
worden voorzien. Onder het wakend oog van wethouder De Goede en
examinator Sjaak Poot legden Corinne van Oosten en Willemien van
den Bergh een geslaagde proeve van bekwaamheid af.

december
1-12 In de Bovenkerk was het voor het vijfde jaar ‘Kampen in Concert’.
Een enthousiaste oud-Kamper ‘rijke oom uit Canada’, die onbekend
wenst te blijven, maakte het ook dit jaar mogelijk dat het christelijk
mannenkoor Door Eendracht Verbonden onder leiding van Klaas
Mulder en met Ab Weegenaar op het orgel een uitvoering gaf voor
wie het (gratis) horen wilde.
1-12 Het kan voor de Brassband Excelsior uit Zalk eigenlijk niet meer
hoger. Onder leiding van Rieks van de Velde behaalden de Zalkers in
Groningen het Nederlands Kampioenschap in de eerste divisie.
2-12 Ten onrechte dachten veel jeugdige Zalkers dat Sinterklaas het na de
vermoeiende intochten in Kampen en IJsselmuiden welletjes vond.
Opgewekt arriveerde de Sint toch, zij het met de buurtbus. Zijn
schimmel had hij op stal moeten laten, omdat het paard last had van
indigestie door het vreten van te veel winterwortels.
5-12 Na bijna 100 jaar verkoop van De Groots meubelen vanuit het pand
Oudestraat 29 kondigde Gerrit de Groot aan dat hij per 1 april 2007
gaat stoppen. Voor die tijd moet alles de winkel uit, op één rustbank
na.
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Volgens de Heerenveners hadden ze het helemaal niet nodig, maar ze
vonden het toch wel een leuk idee voetbalenthousiastelingen naar de
wedstrijden in het vergrote Abe Lenstra Stadion te lokken met de ludieke actie ‘Vul je vak’. Ook Kampen meldde zich aan om tegen een
kleine vergoeding van 18.000 euro op 26 januari 2007 650 Kampenaren
af te vaardigen.
6-12 Het Rode Kruis, afdeling Kampen-IJsselmuiden stond stil bij het 50jarig jubileum van het zogeheten Welfarewerk. Op diverse plaatsen
in de gemeente Kampen waar veel ouderen samenkomen, worden
elke week zo’n 120 senioren aan het werk gezet met ‘nuttige handwerken’.
7-12 Het team van de Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen
LOK kreeg een verdiend blijk van erkenning in de vrijwilligersprijs2007. De wisselbokaal werd het team overhandigd door het team van
Tafeltje-dek-je, de winnaar van vorig jaar. De jury had de zware opgave zich te buigen over dertien aanmeldingen. De vrijwilligers van
de Werkgroep Ontmoeting Allochtone en Autochtone Ouderen en de
vrijwilligers van het Stedelijk Museum kregen een eervolle vermelding.
8-12 Wie de zojuist voor het verkeer opengestelde vernieuwde Beneluxweg uitprobeerde, ontmoette op zijn weg een verrassend fraaie nieuwe
rotonde in de schaduw van het zijn voltooiing naderend reuzencomplex ‘Baanzicht’. Binnenkort zullen daar vanuit den hoge de uit de
Hanzewijk getransplanteerde senioren uitkijken naar schaatsenrijders, die als gevolg van de opwarming van de aarde zo goed als
zeker niet meer op de baan in zicht zullen komen.
9-12 Omdat de Nederlandse Spoorwegen het Kamper treintje de eerstkomende jaren laten rijden onder verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel, kregen de treinstellen een facelift, onthuld door
gedeputeerde Klaasen en NS-regiodirecteur Kip. Voortaan snort het
treintje door de Mastenbroeker polder met ‘regionale uitstraling’,
wat dat dan ook mag zijn.
9-12 Bewoners en vroegere bewoners van de Hanzewijk waren speciaal
welkom in het Stedelijk Museum om daar de tentoonstelling
‘Bouwen aan de Hanzewijk’ te bezichtigen, die de rustige en roerige
historie van hun Hanzewijk in beeld bracht.
12-12 Tezamen zo’n 250 man/vrouw sterk gaven het Hervormde Kerkkoor
Kampen onder leiding van Harry Hamer en het Hervormde
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Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst onder leiding van Freddy
Veldkamp, uiteraard met medewerking van solisten, een kerstconcert in de Bovenkerk. Het publiek wist niet wat het zag: het
Hervormde Kerkkoor in splinternieuw tenue, goud op snee.
De in aanbouw zijnde protestants-christelijke basisschool in Onderdijks vierde feestelijk haar naamgeving. Uit 35 suggesties werd de
naam ‘Het Stroomdal’ gekozen, ingezonden door Margriet Born. Dus
mocht haar dochter Laura samen met Inge en Jort Krol het nog provisorische naambord onthullen. Zoals in een stroomdal stromen ook
op school kinderen van verschillende plekken en richtingen samen.
‘Beheer Kampereiland na zes eeuwen zelfstandig’. Zo’n krantenkop
stemt boos en verdrietig. Een citaat, naar het schijnt uit de mond van
wethouder Boerman opgetekend: ‘Door het verder op afstand zetten
van het beheer van het Kampereiland kan de pachter zijn onderneming verder uitbouwen met een professionele organisatie als verpachter.’ Waar zijn de dagen gebleven van onze gemeentelandbouwkundigen Haverkamp, Nauta, Dijksterhuis en Kremer!
De Kamper binnenstad was weer helemaal in de ban van de middeleeuwen, Dickens en Anton Pieck. Onder uitstekende winterse weersomstandigheden vulden naar schatting 95.000 bezoekers de straten
en pleinen, waar acteurs en figuranten het festival ‘Kerst in Oud
Kampen’ tot leven brachten.
De VVV en de bioscoop sloegen de handen ineen om de van elders
toestromende Kerst-in-Oud-Kampenbezoekers een Thea Beckman
Wandel- en Filmarrangement aan te bieden. Op deze manier konden
de door de Thea Beckmanroute vermoeide wandelaars hun benen
strekken onder de bioscoopstoelen, intussen genietend van de film
Kruistocht in Spijkerbroek.
Onder leiding van hun Kamper dirigent Herman Kamp verenigden
zich in de Burgwalkerk het kamerkoor Vox Flevium, het algemeen
gemengd koor Echo der Golven uit Swifterbant en het Hattems
Mannenkoor in een Kerstconcert, waarbij Laura Bakker als sopraan,
Theo van Dijk op orgel en Leo Torn op trompet medewerking verleenden.
Elke keer weer hadden de op de stadsbrug aanstormende scholieren uit
IJsselmuiden, Grafhorst of Genemuiden gehoopt dat bij het te laat op
school komen hun smoesje ‘de brug was op’ geloof zou vinden. Nu was
het dan echt waar: de brug was op en wilde voorlopig niet meer dicht.

18-12 Onheilspellend nieuws: ‘De Stentor bundelt de krachten van vijf regionale redacties in één nieuwe gezamenlijke redactie in Zwolle. De
samenwerking tussen de regioredacties moet het regionale karakter
van De Stentor verstevigen.’ Wie gelooft nu zoiets? Waar blijven we als
zelfs in de krant de waarheid niet meer veilig is!
19-12 Paul Zijlstra (81) en zijn vrouw Marie (78) vierden dat ze 60 jaar geleden, betrekkelijk kort na de Bevrijding, op het stadhuis in de huwelijkse staat werden verbonden.
19-12 Emeritus predikant ds. Jan van Wier (85) en zijn vrouw Neeltje (87)
herdachten dat ze 60 jaar geleden in het huwelijk traden bij gelegenheid van de intrede in hun eerste gemeente.
21-12 In de raadsvergadering blikte seniorraadslid Koert Meuleman terug
op het achterliggende jaar. Hij stond stil bij het (definitieve?)
afscheid van oud-raadslid Henk Krans (77): hij was voor Kampen een
zeer prominent lid van de raad.
21-12 Traditiegetrouw werd in De Maten een openluchtkerstsamenzang
gehouden. Het Leger des Heils zorgde voor muzikale ondersteuning
en een kop hete chocolademelk na afloop.
22-12 In het Ikonenmuseum aan de Buiten Nieuwstraat lieten leden van
het door Nederland toerende Don Kozakkenkoor op z’n Russisch hun
stemmen schallen. Gevierd werd dat het museum een jaar geleden
zijn deuren opende. Een hechte en bezielde vrijwilligersgroep houdt
het museum draaiende.
22-12 Zou de vraag naar bijzondere trouwlocaties samenhangen met de
behoefte het huwelijk bij de start nog wat meer plechtige vastigheid
te geven? Hoe het zij, de gemeente bepaalde dat wie dat wil voortaan
ook terecht kan in de Museumboerderij op het Kampereiland, of in
de Schultekamer van Zalk. Commerciële trouwlocaties vonden geen
genade bij het gemeentebestuur.
23-12 Het was 150 jaar geleden dat monseigneur Zwijsen, aartsbisschop
van Utrecht en hoofd van de in 1853 door de paus in ere herstelde
R.-K. Nederlandse kerkprovincie, de herstichting van een zelfstandige parochie in IJsselmuiden mogelijk maakte. Het was wel
roeien tegen de stroom van in de loop der eeuwen ingesleten protestantse onverdraagzaamheid.
23-12 De Oudestraat werd opgevrolijkt door tal van muzikanten, die de
aandacht van het winkelend publiek vroegen voor de moeilijke
financiële positie van jongerencentrum ’t Ukien.
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23-12 Aansluitend bij een Engelse jongenskoortraditie zong in de
Bovenkerk het Kampen Boys Choir onder leiding van Bouwe Dijkstra
het op Kerst toegesneden ‘Festival of Lessons and Carols’.
24-12 Op het hoogtepunt van de Adventstijd, aan de vooravond van het
Kerstfeest waren er in tal van kerken ‘kerstnachtdiensten’: in
IJsselmuiden een gezamenlijke viering van De Bron, De Hoeksteen
en de Goede Herderkerk, een pitstopdienst in de Nederlands
Gereformeerde kerk aan de Broederweg, in de R.-K. Buitenkerk de
befaamde kerststal, enz. In de kinderboerderij Cantecleer werd het
kerstfeest gevierd rond een kerststal met levende dieren.
25-12 Het kerstfeest bood alle gelegenheid de aandacht te laten uitgaan
naar de minder bedeelde naaste, ver weg en dichtbij. Oliebollenacties sloegen de brug van het oude naar het nieuwe jaar.
26-12 Voor de 47ste keer maakte onder de altijd weer inspirerende leiding
van Klaas Jan Mulder het christelijk Kamper mannenkoor Door
Eendracht Verbonden van het Tweede Kerstdagconcert een belevenis. Uiteraard vormden organist Henk van Putten, het trompetduo
Arjan en Edith Post en de zangers Henk Dijkhuizen en zoon een
onmisbaar onderdeel.
26-12 Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de voormalige
Bouwvereniging Eenvoud, één van de fusiepartners van deltaWonen,
mocht via voorkeurstemmen een bedrag van € 25.000 worden verdeeld onder goede doelen uit de regio waar deltaWonen z’n woningbezit heeft.
28-12 Het doet een beetje vreemd aan in dagen van bezinning en terugblik,
wanneer de krant meldt: ‘De winkeliers hebben met kerst een topomzet gescoord. De klant laat het geld weer rollen.’ Wat er dan nog
over is, verknalt hij op slag van twaalven in de oudejaarsnacht?
30-12 Sinds ze door de PKN van hun geestelijk onderdak werden beroofd,
zien de ‘hersteld hervormden’ in Kampen en omgeving uit naar een
eigen dak boven het hoofd. Op de grens van oud en nieuw bakten ze
een berg oliebollen om hun hoogste verlangen dichterbij te brengen.
30-12 Atletiekvereniging Isala ’96 hielp Kampen het jaar afsluiten met
sportieve evenementen. In het Groene Hart speelde zich traditiegetrouw de Oudejaarsloop af met marathons van diverse lengtes.
31-12 In de Amandelboom vierden Evert Last en zijn vrouw Annie dat ze
met elkaar trouwden op de laatste dag van het jaar 1936, dus 70 jaar
geleden. Waar een snoepje delen al niet toe kan (ver)leiden!
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31-12 Op de grens van het oude jaar nam de Stichting Vluchtelingenwerk
Kampen afscheid van haar oude naam. Voortaan zal ze zich kenbaar
maken door een nieuw logo: een puntkomma tussen haakjes (;) en
luisteren naar de naam Cares, bureau voor Vluchtelingen- en
MigrantenWerk.
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