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Kamper Kroniek 2008

door Ita Gunnink

Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een per-
soonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving, met hier en daar
een kleine kanttekening.

Januari
1-1 De mistige Oudejaarsnacht was wat betreft geweld en vernielingen

als een nacht tijdens een gewoon weekeinde. Volgens de burge-
meester was het gemoedelijker dan andere jaren en waren er geen
confrontaties tussen politie en burgers. Veel inwoners van Kampen
denken daar anders over maar onze burgervader beoordeelt de laat-
ste nacht van het jaar in het totaal van de 21-ste eeuw.

2-1 Tien jaar lang was er geen Big Band om de ‘kater’ te lijf te gaan.
Dankzij Joep Roth, die zijn theater De Kofferbak beschikbaar stelde,
werd een traditie nieuw leven ingeblazen door de Big Band muzi -
kanten en kon 2008 weer met een Kater Concert beginnen.

3-1 Wat de toekomst brengen zal als het gaat over de Zwartendijk, het
Kamper spoor, toerisme, verkeerscirculatieplan enzovoort is onzeker,
zeker is dat er weer stadskiosken bij de stadsbrug komen en dat zal
veel Kampenaren goed doen al zullen de meningen over de gekozen
vorm ongetwijfeld uiteen lopen.

4-1 Gerrit Frank en Harry Schrijer zijn twee vogelliefhebbers maar daar-
mee houdt de overeenkomst op. Frank de natuurliefhebber die, om
de leefwijze van de verschillende vogels te begrijpen, in zestig jaar
meer dan 200.000 vogels heeft geringd. Schrijer, zangvogelkweker
die met zijn waterslagerkanaries Nederlands kampioen werd en ter
gelegenheid daarvan een concert gaf in het Walkatearchief. De één
op de foto met een verrekijker, de ander met een kooi waarin de kam-
pioen ‘woont’.

5-1 ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’, geldt niet waar het de actie
Kerkbalans betreft. Kerkbalans is de jaarlijkse nationale geldwer-
vings actie van vijf kerkgenootschappen. In Kampen presenteerden
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RK en PKN zich voor het eerst gezamenlijk. Stapje voor stapje naar de
oecumene?

7-1 Het dierenasiel in Kampen ving in 2007 meer dan 800 dieren op. Van
de 647 zwerfdieren haalden de eigenaren er 121 terug. Dus werden
er vele nieuwe baasjes gezocht. You Tube bracht uitkomst. De dieren
worden gefilmd, de filmpjes verschijnen op internet en nieuwe eige-
naren komen uit het hele land.

8-1 Iedere Kamper burgemeester begint sinds 1928 de raadsvergadering
met gebed. Regelmatig laait sindsdien de discussie op over deze
gewoonte. Nam in 1928 raadslid J. Berk zijn zetel pas in na het uit-
spreken van het gebed, in 2008 verlieten Rie Woning en Ruud Töller
van GBK tijdens het ambtsgebed hun plaatsen om die na het ‘amen’
weer in te nemen. Het mag ‘waar en zeker’ zijn, de meningen blijven
verdeeld.

9-1 De heftige onlusten na de verkiezingen in het vrij stabiele Kenia
brachten Carolien Ayop-Zijda plotseling terug in Grafhorst. Zij moest
haar man en haar werk in de krottenwijken van Eldoret van de een
op de andere dag achterlaten. Werk dat zij verrichten, gesteund door
de Kamper Stichting Galilea. Zij hopen en bidden dat ze hun werk
snel weer kunnen hervatten en dat bidden is van een andere orde
dan het ambtsgebed.

10-1 De Koekoek ontwikkelt zich met de glastuinbouw snel bergopwaarts,
maar als er problemen komen gaat het ook snel bergafwaarts. Dat
merkte rozenkwekerij Sub Rosa. Jaarlijks kweekte van den Berg 30
miljoen rozen totdat de CO2-vergiftiging kwam, die de bloemen
onverkoopbaar maakte en het bedrijf tijdelijk (?) moest sluiten.

11-1 Levend maken wat er was en wat er nog is, dat beoogt Lions club Kampen.
Bijzondere, soms monumentale gebouwen worden van een bordje
voorzien dat kort de bijzonderheden van het gebouw weergeeft.
Door 34 panden van Buiten- naar Bovenhaven van informatie te voor-
zien, hopen de Lions de beleving van de binnenstad te stimuleren. De
hoeveelheid gemeentelijke vergunningen, die daarvoor nodig is,
maakt trekker van het project Jan Visser soms moedeloos.

12-1 De koffiekamer (anno 1907), in volle glorie hersteld, is de trots van
de Stadsgehoorzaal. De burgemeester opende ‘de oude foyer’ en stelde
daarbij dat ‘de oude dame’ niet met pensioen mag gaan, levendigheid
moet het parool zijn, ondanks het vertrek van het Filmhuis. Want in
plaats van in het knusse vestzaktheater zullen de films in de toe-
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komst gedraaid worden in de Kamper bioscoop. Voordelen: recent
uitgebrachte maatschappelijk betrokken en educatieve films kun-
nen eerder vertoond worden en het digitale beeld van de toekomst
komt door Movie Unlimited binnen bereik.

14-1 Rietdekker Jan Schinkel legt na 60 ‘rietjaren’ zijn gereedschap neer,
maar zijn zoons zetten als negende generatie het werk voort. Zij
voorzien niet alleen huizen van een nieuwe kap, het oogsten van het
riet behoort ook tot hun werkzaamheden.

15-1 De Oudejaarsschade is dankzij de nieuwe aanpak geen 50.000 maar
slechts 37.000 euro. Zouden de kosten van die ‘geringe’ schade van
deze ‘rustige’ jaarwisseling worden verhaald op de daders of op hun
ouders?

16-1 Het Citytoilet aan de Vispoort verdwijnt omdat achttien euro per
‘bezoeker’ wel wat veel is. Voor mannen komen er plaszuilen, vrou-
wen krijgen vrij baan bij de horeca en de invaliden zijn vergeten…

17-1 Dat de toekomst voor Kampenaren even belangrijk is als het verleden
blijkt uit de belangstelling voor de structuurvisie 2030. Natuurlijk
was hèt onderwerp: bouwen over de Zwartendijk, maar ook andere
onderwerpen als de Koekoek en de binnenstad kregen aandacht.
Reini en Hans Houkema, de puntergoeroes van Kampen, wensten de
PvdA veel sterkte toe met de woorden: ‘De rode kleur van onze PvdA
had altijd een pittig groen randje. Laat dat weer ontstaan. De Zwarten -
dijk als grens van een bloeiend Kampen.’

18-1 Eén van de oudste zaken in de Oudestraat verdwijnt. Fikse, de zaak
waar tachtig jaar lang kinderwagens, fietsen, stofzuigers en vooral
naaimachines werden verkocht. Evert en Diny Fikse trekken zich
terug in de museumachtige werkplaats aan de Hofstraat om daar te
repareren.

19-1 Het Steunpunt Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg verkast van het
Stadhuis naar het gebouw van de Vrijwilligerscentrale aan de Vloed -
dijk. Dat pand mag door deze uitbreiding met recht Wel zijns pand
genoemd worden, want ook de Stichting Welzijn Ouderen en
Vluchtelingenwerk zijn daar gevestigd.

21-1 Er is een nieuwe dimensie toegevoegd aan de Kamper Kogge. Gasten
gaan in middeleeuwse kledij luisteren naar eveneens verklede
bemanningsleden die oude verhalen vertellen. Kees Hardeman, oud-
docent van de Theaterschool, nu Koggevrijwilliger, zal de plannen
vormgeven. Door dit soort activiteiten hoopt men de kosten die het
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onderhoud van de Kogge met zich meebrengt, voor een deel te dekken.
22-1 ‘Bij het zien van de ander werd beider oog gestreeld’, hiermee begon

in de Tweede Wereldoorlog de relatie tussen Willie Zwanepol en
Geert Last. Ze trouwden in 1943, dat was reden voor het echtpaar
Oosterhof hen in 2008 te feliciteren. Geluk in Myosotis, waar het bril-
janten huwelijk werd gevierd.

23-1 Klaas Jan Mulder werd eind vorig jaar geveld door ziekte zodat zijn
48ste concert in de Bovenkerk moest worden afgelast. Vandaag meldt
de krant dat de hoop bestaat dat de dirigent van DEV na de zomer-
vakantie terugkeert om zijn mannenkoor weer te leiden. Op weg
naar het 50-ste Kerstconcert!

24-1 De politie voert al geruime tijd actie om een betere vergoeding te
krijgen. Ook Kampen doet mee aan de landelijke dag. Het bureau is
’s morgens gesloten maar op en rond het gebouw heerst grote bedrij-
vigheid. Leerlingen van het Ichthus College zijn aan het abseilen. Zo
proberen de agenten de aandacht te trekken voor hun problemen,
want ‘lonen seilen ab’ naar een dieptepunt en wellicht kweekt deze
actie ook nog goodwill bij de jeugd.

25-1 De Schultekamer in Zalk was vroeger huis van de schout, rechtbank
en gemeentekamer. Het historische pand is eigendom van de
Nederlandse Hervormde Kerk en het zou een mooie trouwlocatie
zijn, ware het niet dat er dan ook homohuwelijken voltrokken kun-
nen worden en dat is de kerkenraad een doorn in het oog. Ook al
behoort de Nederlandse Hervormde Kerk tot de PKN, bij de fusie in
2004 is afgesproken dat de kerkenraden vrij zijn in de wijze waarop
ze met het homohuwelijk omgaan. En dus wordt de Schultekamer
geen trouwkamer.

26-1 De computer neemt een te grote plaats in bij het onderwijs, daar
maakt Jack Bossink, directeur van studiebegeleidingsinstituut Agora,
zich zorgen over. Het huiswerk wordt vaak niet meer genoteerd in de
agenda maar de leerlingen vinden het op de computer. De leerstof
bestuderen ze niet meer uit een boek maar vanaf het beeldscherm.
‘Van de leerlingen wordt een zelfstandigheid verwacht waar ze niet
aan toe zijn’. Schoolvertegenwoordigers delen zijn mening niet,
maar Bossink maakt zich grote zorgen.

28-1 Het oude gemaal Antlia (1926) bij Zalk is vervangen door een futu-
ristisch ogende, nieuwe volautomatische krachtpatser die 270 kuub
per minuut (270.000 liter) kan verstouwen. Bijzonder is de vispassage.
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De vissen, die altijd tegen de stroom in zwemmen, kunnen nu de pol-
der in en uit al naar gelang er gepompt wordt en dat is goed voor de
visstand, aldus projectleider Van Mierlo. 

28-1 De jaarlijkse ruiteravond van de Landelijke Rijvereniging De Delta -
ruiters maakte zijn faam weer waar. Amateurtoneel waarbij de spelers
het stuk authentiek, bescheiden en liefdevol vormgaven. Ama teur -
toneel zoals het moet zijn. Toch was dit jaar bijzonder, Henk Spijker,
ex-voorzitter, ontving een lintje van hare majesteit. Voor één keer was
hij sprakeloos.

29-1 Bewoners van de polder Mastenbroek krijgen de kans met plantgoed
hun erf te verfraaien doordat 75 procent van de kosten wordt gesub-
sidieerd door het Landschap Overijssel. Ook werkt Groenvoorziening
Van Ittersum op ongeveer dertig erven achterstalling onderhoud weg.
Weer een stapje om de Kamper omgeving aantrekkelijk te maken.

30-1 Met de actie ‘Minder drank, meer scoren’ zal in Kampen en Zwolle
het drankgebruik van jongeren tussen 10 en 14 jaar worden gecon-
troleerd en teruggebracht. Het beleid is vooral gericht tegen drank-
misbruik in sportkantines, maar ook op oudere jeugd die drank
inslaat en doorverkoopt aan minderjarigen. Jongeren die onder
invloed van drank delicten plegen kunnen de cursus ‘Meer dan een
biertje’ volgen.

31-1 Verjaardag Koningin Beatrix! Zeventig jaar geleden werd aan de
 burgerij van Kampen bekend gemaakt dat er een Prinses van Oranje-
Nassau (Beatrix) was geboren. In de kortste keren hing de stad vol met
oranje aanplakbiljetten en had iedereen de vlag uitgestoken. ’s Middags
dirigeerde Zalsman samenzang op de Nieuwe Markt en defileerde men
massaal langs het gemeentebestuur dat op het bordes van het Raadhuis
stond. Op de muziek van draaiorgels hosten militairen en burgers en de
dag werd besloten met een lampionoptocht. Waar onze voorouders
onze wereld niet herkennen, kunnen wij ons een dergelijke massale
vreugdeuiting voor ons vorstenhuis moeilijk voorstellen.

Februari 
1-2 De Gasthuisstraat wordt opnieuw bestraat en bij rioleringswerk-

zaamheden kwamen er resten van een stadsmuur tevoorschijn. ‘De
oudste noordelijke grens tussen stad en De oude Hagen’, juicht stads-
archeoloog Alexander Jager. Worden door de vondst veel vragen
beantwoord? Twijfels bij Middeleeuwendeskundige Theo van Mierlo.
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2-2 Prins Carnaval, Gerardus de Tweede, kreeg van burgemeester
Oosterhof de sleutel van stad Uiendonk overhandigd. Al bleek deze
stad niet voor te komen op de kaart met carnavalssteden, het feest
was er niet minder om. Met als thema: ‘De goede oude tijd’ werd het
39ste carnaval voor verklede jongeren en ouderen een groot succes.

4-2 Moments in Time verbeeldt een wandeling door Kampen met ontmoe-
tingen, aldus fotograaf Jan Moes, die exposeert in de Koorn markts -
poort. Een zwart-wit tentoonstelling, want kleur leidt af. Door zwart-
wit krijgen de details meer kans. Moes kijkt met zijn ogen en ziet
met zijn gevoel, wat een boeiende tentoonstelling oplevert.

5-2 Vanuit het Jugendstilpand, hoek Oudestraat/Gasthuisstraat, waar
sinds jaar en dag ‘zoete bedrijvigheid’ heerste, zullen binnenkort
andere zaken verkocht worden. Het echtpaar Aalberts dat de zaak in
1985 overnam van Brummelaar en het historische gebouw in- en uit-
wendig grondig opknapte, verkocht het unieke pand binnen vijftien
uur. Geld, emotie en ergernis over vandalisme waren de elementen
die hen zo snel deden besluiten.

6-2 De IJsselmuidenaar Tonny Nijmeijer, oud-leerling van het Almere
College, is benoemd als hoogleraar Omgevingsrecht. Aan de Radboud
Universiteit van Nijmegen gaat hij rechtswetenschappelijk onderzoek
doen naar de fysieke leefomgeving, wat hem zal leiden naar het
natuurbeschermings- en milieurecht.

6-2 Dat het moderne bedrijventerrein Zendijk en het historische fort
Bourtange met elkaar te maken hebben, toonde Ronald Memelink
van de Stichting Veiligheidszorg IJsselland aan. Zoals vroeger de
bescherming gegarandeerd werd met behulp van slotgrachten, brug-
gen en poortwachters, zo zal ook Zendijk, zij het virtueel, worden
beschermd met camera’s.

7-2 Hoe bijzonder Kampen is voor Kampenaren bleek uit de reacties op
de Stentor-schrijfwedstrijd ‘Dierbaar Kampen’. ‘Voor echte liefde is
het zoeken naar woorden en Jeany van den Berg heeft ze gevonden’,
aldus de jury die haar de eerste prijs toekende. Tweede werd Klaske
van ’t Oever en derde Christine Vos.

7-2 Professor George Harinck, bijzonder hoogleraar aan de (vrijgemaakte)
Gereformeerde Theologische Universiteit, wees in een interview in
het Nederlands Dagblad homoseksualiteit niet volledig af en pleitte
bovendien voor de vrouw in het ambt. Toen hij ook nog beweerde dat
Gereformeerden best aan de Roomse mis kunnen deelnemen, waren
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de rapen gaar. Was het een veenbrand die aan de oppervlakte kwam?
8-2 De stadsmuur blijft de gemoederen bezig houden. Amateur-histori-

cus Sybren Gerlofsma beweert dat de eerste stadsmuur van Kampen
(tweede helft 13de eeuw) een strak geometrische vorm had. De
vondst van de stadsmuurresten in de Gasthuisstraat past in zijn visie.
Theo van Mierlo acht ook déze opvatting onjuist. Moet de stadsar-
cheoloog niet eens in gesprek met echte en pseudo-deskundigen?

9-2 Achtendertig jaar geleden begon Jan Schenkel zijn onderwijzers-
loopbaan aan de Oranjeschool in Zalk. Acht jaar was hij directeur en
nu laat hij zijn school in goede orde achter. Jammer dat een nieuwe
directeur op zich laat wachten.

9-2 Ook al werden veel nieuwe namen in het Gouden Sportboek van de
stad Kampen genoteerd, oude namen wonnen weer. Willy Kanis,
haar wielerprestaties waren voor de achtste keer zo indrukwekkend,
dat ze ook dit jaar Sportvrouw van het Jaar werd. Sportman werd
voor de tweede maal tafeltennisser Gerben Last. De talentprijs was
voor zeilster Michelle Broekhuis, die met haar Laser Europees scoorde.
Ten slotte ook een ereplaats voor de springploeg van RK DOS.

10-2 De Bovenkerk is van iedereen, dat is de mening van de stichting die
deze monumentale kerk wil behouden. Kampen heeft één van de
mooiste stadsfronten van West-Europa en de Bovenkerk is daarin
dominant aanwezig. Deze dure maar unieke erfenis moet worden
bewaard voor het nageslacht en daartoe moeten terecht alle Kampe -
naren in hun beurs tasten.

11-2 Tijdens de Kamper Taalweek komen alle leeftijden en doelgroepen
aan bod. Jongeren die luisterden naar Hollandse muziek, voort -
gebracht door Kamper bands, leerlingen die meededen aan de sms-
wedstrijd, ouderen die genoten van Henk van Ulsen, die de stelling
verkondigde ‘Met Gerhardt in de hand, kom je door het Kamper
land’ en Tineke van Buren, die een kinderbijbel schreef en voordroeg
in Sallands dialect.

12-2 Kampen heeft naar schatting achtduizend inwoners die problemen
hebben met lezen en/of schrijven. Hiervan volgen er vijftig een cursus
bij het Deltioncollege. Tijdens de Taalweek werd voor de laaggelet-
terden een avond compleet met taalquiz georganiseerd. Marjan Berk
sprak met hen over hun mogelijkheden en adviseerde de aanwezigen
een dagboekje bij te houden. Zij beloofde terug te komen in de
Stadsgehoorzaal om het beste dagboek te belonen.
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13-2 Er worden 44 fraaie flatwoningen gerealiseerd in de torenflat Ignes
(= vuur), die aan de rand van de Hanzewijk zal verrijzen. Het uit-
zicht, het gelijkvloers wonen en de prijs (ruim 200.000 euro) was voor
zeshonderd belangstellenden reden om de presentatie te bezoeken.

15-2 Naast de grote landelijke kerkfusie, die leidde tot de PKN, hebben in
Kampen en IJsselmuiden ook de Nederlands Gereformeerden, de
Gereformeerd Vrijgemaakten en de Christelijk Gereformeerden een
voorzichtige stap gezet op het ‘samen op weg-pad’. Na besprekingen
op kerkenraadniveau zullen de volgende stappen bestaan uit kansel-
ruil en het openstellen van de Avondmaalstafels.

16-2 Toen in februari 2007 een aantal jonge echtparen bericht kreeg dat
hun een huis aan de Monnikenstraat in IJsselmuiden was toegewe-
zen, had dat niet tot gevolg dat de heren des huizes als monniken
gingen leven. Nee, voor vijf stellen was dat een reden om aan gezins-
vorming of gezinsuitbreiding te gaan ‘werken’. Tussen Sint Maarten
(11 november) en Valentijn (14 februari) werden in de Monniken -
straat vijf jongetjes geboren. Een speeltuin is al gepland, nu willen.
de ouders met al die jongens graag een voetbalveldje.

17-2 Dominee Ad van Noord was geïnspireerd door het boek Van God
gesproken toen hij voorstelde enkele Preken die Spreken te laten
horen in de monumentale Burgwalkerk. Vijf maal zullen woorden
van ‘geloofsgetuigen door de eeuwen heen’ te horen zijn. Bij monde
van professor Jaap van der Laan, de auteur van het boek, beet
Maarten Luther de spits af. De preek werd ingebed in een uitgeba-
lanceerde liturgie waarvan de vele aanwezigen genoten.

18-2 ‘De voormalige palingrokerij heeft voor Kampen een hoge cultuur-
historische waarde en is het behouden waard, omdat het van belang
is de herinnering aan de historische scheepvaart en visserij te waar-
borgen’, aldus het Gelders Genootschap dat op last van de Raad van
State en op verzoek van de gemeente Kampen onderzoek heeft gedaan.
Ze hebben gewonnen, de jongens die fel gekant waren tegen de sloop
van de rokerij. Maar nu? Hernieuwde strijd? Verplaatsen of niet ver-
plaatsen? Dat is de vraag.

19-2 De laatste werkweek voor Lucy van Oene. Wel duizend Kamper kin-
dertjes leerde zij lezen en schrijven, want ruim veertig jaar was zij
als onderwijzeres verbonden aan verschillende christelijke basis-
scholen in Kampen. 

20-2 Het kraken, dat in de jaren zestig als burgerlijke ongehoorzaamheid
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werd aangemerkt, is al jaren gelegaliseerd, mits aan bepaalde voor-
waarden wordt voldaan. Vroeger gold: van andermans spullen blijf je
af, maar toen de krakers twee panden aan de Burgwal en Burgwalstraat
bezetten, constateerde de politie leegstand en vervolgens was de actie
legaal. De eigenaren, waaronder de Van Gelderstichting, ondersteunen
de actie vooralsnog niet, meldde de krant laconiek.

21-2 Tohopesate is een beurs waar maatschappelijke dienstverlening wordt
verhandeld. De happening waaraan maatschappelijke organisaties en
bedrijven deelnemen heeft als opdracht: Verzilver elkaars talenten. Ter
waarde van ruim 47.000 euro beloofden Kamper bedrijven hun kennis
en kunde beschikbaar te stellen ten dienst van maatschappelijke orga-
nisaties. Zo ondersteunt een huis-aan-huisblad de reclamecampagne
van het Full Color Festival en beoordeelt een notariskantoor gratis de
statuten van een sportvereniging. De Kamper samenleving kan niet
zonder bedrijven, maar ook niet zonder vrijwilligers, daarom is de
beurs met de moeilijke middeleeuwse naam van groot belang.

22-2 Na maandenlange discussies over wel en niet bouwen over de Zwar ten -
dijk is er een compromis bereikt. Bouwen mag, mits… er geen andere
bouwplaatsen zijn en als er woningnood is, aldus de structuurvisie
2010-2030.

23-2 Vrouwen in IJsselmuiden en omstreken ontdekken de volkstuintjes.
De vereniging Tuinlust verheugt zich daarover, want de dames ver-
bouwen andere dingen dan de mannen en de ‘vrouwelijke’ tuinen
liggen er mooi bij!

25-2 Friese moeders willen dat de jeugd vroeger gaat stappen, zodat de
discotheken om twee uur kunnen sluiten. Op hun VroegOpStap-site
breken ze hiervoor een lans. Michiel den Otter van de Buitenwacht
en van ’t Haasje gelooft daar niet in en startte een tegenoffensief met
de site: LaatOnsStappen.nl. 

26-2 Het 40-jarig bestaan van de toneelvereniging de Kleine Komedie
werd gevierd met Misschien Assepoester. Een persiflage op de eigen
hobby, het amateurtoneel. 

27-2 Het project Dorpsplanplus zet zich in voor de leefbaarheid van de
kleine kernen vanuit de gedachte: laat als overheid de bewoners zelf
kiezen hoe ze hun leefomgeving willen verbeteren. In Zalk werd hier-
mee gestart en de folder ‘Old worden in Zalk’, die huis-aan-huis werd
verspreid, sorteerde effect, want de belangstelling was enorm. De
projectleider Margreet Hogenkamp zal er voor zorgen dat de plan-
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nen niet in een bureaulade blijven liggen.
29-2 De reorganisatie van Tafeltje Dekje heeft tot gevolg dat er driehon-

derd isolatiekoffertjes, borden en deksels en een aantal roestvrijstalen
transportwagens niet meer worden gebruikt. Ben Ellenbroek van
IJsselheem overhandigt dit alles aan Herman en Gerrit ten Berge, die
zich met vele anderen inzetten voor het dorpje Dercen in de Oekraïne.
Hierdoor kunnen de ouderen daar thuis warme maaltijden gebruiken.

Maart 
1-3 Poject IJsseldelta-Zuid is de officiële naam van de plannen die in de

volksmond de bypass heten. De bypass die Kampen tot in lengte van
dagen moet beschermen tegen hoogwater. Over de noodzaak en de
effectiviteit wordt zeer verschillend gedacht. Toch moet 2008 het
jaar van de waarheid worden.

3-3 Oude tijden herleven op de kinderboerderij nu er een bakhuis is
gebouwd. Vroeger bakten boeren uit de omgeving daar hun brood.
‘Kinderen dichtbij de natuur brengen’, dat is het devies van Hanjo
IJkhout. Met het bakken van brood, bereid uit graan dat wordt ver-
bouwd op de boerderij, in de oven gestookt met hout dat vrijkomt met
het snoeien van de wilgen, komt dat doel weer een stapje dichterbij.

4-3 De muziekvereniging AMDG vierde zijn 85-jarig bestaan met een
concert in de Stadsgehoorzaal. Alle geledingen kwamen aan bod: de
slagwerkers, de majorettes, de leerlingen, het jeugdorkest en natuur-
lijk het A-orkest. Bijzonder was dat ook oud-leden waren opgetrom-
meld om op te treden: oud-tamboers en oud-majorettes, inmiddels
mamarettes. 

5-3 Staat de sport dit jaar in het teken van de Olympische Spelen, de
Nederlandse koks kennen ook hun competitie: Bocuse d’Or. Etienne
van den Burg van de Bottermarck gaat, evenals zijn voorgangers het
echtpaar Klappe, voor kwaliteit, met als gevolg dat hij ‘geplaatst
werd’ voor deze prestigieuze strijd. 

6-3 Op deze dag werd Ton Renes ten grave gedragen. De grootste ver-
dienste van de heer Renes, zoals iedereen hem kende, was dat hij de
Brunneper en Kamper Oranjeverenigingen bijeen bracht tijdens de
jaarlijkse lampionoptocht. Maar hij was ook de gymnastiekman van de
vereniging Wilhelmina en bovenal de ambtenaar van de burgerlijke
stand die vele honderden paren heeft getrouwd. Vaak gaf hij hen de
spreuk mee: ‘Van het concert des levens krijgt niemand een program’.
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7-3 Myosotis blijft zoeken naar nieuwe wegen om het de bewoners naar
de zin te maken. Door de aanschaf van de rolstoelfiets wordt hun
leefwereld vergroot. Dankzij subsidies van Monuta en het Nationaal
Fonds Ouderenhulp plus het spaarpotje van Myosotis kon de accu-
rolstoelfiets worden aangeschaft.

8-3 Het beeldend talent van Bas Steller († 2007) lag lang te smeulen voor
hij het als vutter kon laten opvlammen. Zijn bijzondere artistieke
nalatenschap werd door zoon Remy overgedragen aan het Frans
Walkate Archief.

10-3 Omroep IJsselmond was bijna ontspoord, maar staat nu, dankzij
voorzitter Arie Hup en zijn medebestuursleden, weer stevig op de
rails. Met meer dan honderd vrijwilligers is een duidelijke organisa-
tiestructuur noodzakelijk. Voeg daarbij een cultuurcode met onder
meer ‘niet praten over elkaar maar praten met elkaar’, dan wacht de
lokale omroep een goede toekomst.

11-3 Op vele gebieden nemen Kampenaren deel aan kampioenschappen.
Meestal betreft het sportieve uitdagingen, maar Axel Verschoor doet
iets heel anders, hij is specialist in Latte-Art. Hij werkt als barista,
iemand die op professionele wijze espresso koffie maakt, bij De
Eenhoorn en is een meester in het maken van mooie figuren (Latte
Art) in de schuimmelk. Wordt de Kamper Latte-Art kunstenaar kam-
pioen van Nederland? In Kampen is hij het al.

12-3 Drie scholen onder één dak. Daarvoor werd de eerste steen gelegd. De
Trimaran, de Enkschool en De Ambelt, drie scholen voor zorgon-
derwijs in een eigen gebouw. Deskundigheid wordt gebundeld en
door de expertisetuin profiteren ook de basisscholen van de speci-
fieke kennis waarover de docenten beschikken.

13-3 Naast moderne en geavanceerde tuinbouwtechnieken vind je in de
Koekoek ook kleinschaligheid. Met de actie ‘Boer zoekt fijnproever’
brengen groenteman Van Marle en enkele kleinschalige telers ‘ver-
geten groenten’ als raapsteel, zeekraal en pastinaak onder de aan-
dacht.

14-3 De eerste keet in Nederland stond in IJsselmuiden (1966). Daar was
het gezellig, er werd gekletst en naar muziek geluisterd en er was
geen sprake van drankmisbruik. Bovendien ging het licht uit om elf
uur en de deur op slot. Sindsdien verrezen er vele keten met een min-
der positief imago. Reden voor de hervormde gemeente De Hoeksteen
in IJsselmuiden voorlichting te geven over het gevaar van alcohol-
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misbruik. Een avond voor ouderen, een avond voor jongeren en
afsluitend een kerkdienst. Jongerenwerker Laurens Oosterbosch is de
spil in het project. Zou de ommekeer ook uit IJsselmuiden komen?

15-3 Nog twee jaar zal het ambtsgebed aan het begin van de raadsverga-
deringen klinken. Volgens raadslid Rie Woning is het gebed niet
meer van deze tijd in onze pluriforme samenleving. De fracties ble-
ken echter niet bereid het reglement tussentijds aan te passen. In
2010 zal ze de strijd opnieuw moeten aangaan. Wel is de uitkomst
daarvan te voorspellen, nu alleen de SGP en CU zich in de commissie
uitspraken voor instandhouding van deze traditie. 

17-3 B en W trekken zich niets aan van de bezwaarschriftcommissie die
bewoners van het Kampereiland in het gelijk stelde toen zij protesteer-
den tegen het verbod met een tractor over de Stadsbrug te rijden. Het
college oordeelt dat de veiligheid van verkeersdeelnemers zwaarder
weegt dan het belang van de tractorbestuurders, die dus in het vervolg
de Molenbrug moeten nemen.

18-3 Burgemeester Oosterhof nam met honderden collega’s deel aan een
internationale conferentie in Jeruzalem. De boodschap die hij daar
meekreeg en die hij van harte onderschrijft was duidelijk: geen bobo’s
naar de partnersteden; de kaart van de jongeren moet worden gespeeld
om meer begrip en respect voor elkaars standpunten te krijgen. Een
middel daartoe is het chatten. Vanuit een gezamenlijke chatroom met
elkaar van gedachten wisselen, want de jeugd heeft ook in vredes-
kwesties de sleutel in handen.

19-3 De camperplaats op het Burgemeester Berghuisplein is verkozen tot de
beste van Nederland en dus is Kampen campergemeente van het jaar.
Vooral de sanitaire voorzieningen scoorden hoog, maar ook de fiets- en
wandelroutes, het park en de nabijheid van de mooie binnenstad
maakten dat Kampen de beste werd van de 240 onderzochte plaatsen.

20-3 Een tweede Zuiderzeehaven in Kampen? Ja, maar dan niet voor sche-
pen, maar één voor vogels. De aanleg van de Zuiderzeehaven in de
IJssel moest worden gecompenseerd. Naast ‘nieuwe natuur’ op het
Rechterveld ontstond de tweede Zuiderzeehaven, een drassig, plassig
buitenpoldertje aan de Noordkant van het Kampereiland. In deze
‘haven’ rusten trekvogels tijdens hun wereldreis van West-Afrika tot
voorbij de Oeral. Door deze extra compensatie trekken de natuur -
organisaties hun bezwaarprocedure tegen de echte Zuiderzeehaven
in. Noemt men zoiets ook wel chantage?
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21-3 Stond CAS oorspronkelijk voor Centrale Antenne Stichting, met
behoud van dezelfde letters is nu de naam: Camper Algemeen
Steunfonds. Het doel dat de zeven mannen (!) in het bestuur nastre-
ven: het ondersteunen van activiteiten en projecten in het belang
van Kampenaren en Kampen.

22-3 Blauw-wit of wit-blauw, dat is de vraag. De kleuren van de Kamper
vlag blijven voor problemen zorgen. Weliswaar staat in de stadsbrief
uit 1380: ‘onze tekens zijn wit ende blauw’, en werd in 1958 de
gemeentevlag wit-blauw onthuld. Ook al wappert het wit-blauw
dagelijks bij de stadsbrug, toch presteerde de evenementenstichting
Steck het blauw-witte vanen te laten vervaardigen. Een nieuwe
Kamper ui is geboren.

24-3 Beide paasdagen werden de Kampenaren gewekt met een pak sneeuw.
Met kerstmis wordt daarop gehoopt en op gespeculeerd, maar met
Pasen is het enigszins bizar. Toch leden de activiteiten op de
Koggewerf in samenwerking met de markt op de Heugte er nauwe -
lijks onder, al bleef wel een groot aantal kraampjes onbemand. Bij de
kinderboerderij herleefden de Middeleeuwen in het Campe ment
van Campen. Zo’n drieduizend ouderen en jongeren genoten van het
spektakel, dat voor herhaling vatbaar is.

26-3 Vaak zorgde de zondagsrust in Kampen juist voor onrust, tenminste
wanneer het grote evenementen betrof. De gemeenteraad wil een
evenwichtig evenementenbeleid en liet het fenomeen zondagsrust
en evenementen onderzoeken. Uitkomst: meer vrijheid voor de zondag!
Liefst 63 procent van de Kampenaren is van mening dat activiteiten op
zondag gewoon plaats moeten vinden. Het wachten is nu op de beleids-
nota met bijbehorende politieke debatten.

26-3 Het bruidspaar A. van Dijk-Plender ontving bezoek van het Kamper
burgemeestersechtpaar, dat hun een fruitmand en bloemen over-
handigde ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

27-3 ‘Een landschap zonder boeren is als een museum zonder kunst-
schatten’, die wijsheid gaf veehouder Schrijver minister Gerda
Verburg mee. Bovendien stelde hij, dat iedere hectare hard nodig is
om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen. Zal de minister
met haar beslissingen het juiste evenwicht tussen hardwerkende
agrariërs en bevlogen (gesubsidieerde?) milieubeschermers vinden?

28-3 Om het contact met de partnersteden vorm te geven, kent Kampen
verschillende werkgroepen. De gemeente acht het niet wenselijk met



330

elke werkgroep afzonderlijk te overleggen en stelde de CIS in, Conti -
nuïteit Internationale Samenwerking. Het doel van de internationale
contacten is het kweken van onderling begrip. Het is pijnlijk dat dit
onderlinge begrip tussen de werkgroepen ver te zoeken is. Ruzie om
een onbetaalde horecarekening van 56 euro was de druppel die de
emmer vol fricties deed overlopen.

29-3 Stond in de 20ste eeuw werken bij Berk centraal, in de 21ste eeuw is
dat wonen. Het fabrieksterrein wordt, met woningen en flats, omge-
toverd tot Berkpark. De woontorens krijgen namen van zeelieden
van weleer: Michiel de Ruiter en Jacob van Heemskerk. De namen
van het type appartement, Windjammer en Barkentijn, maken de
vertaalslag naar de IJssel.

31-3 Plotseling blijkt Kampen te beschikken over de op één na oudste zonne -
wijzer van ons land (oudste in Utrecht, 1463). Vergeten hangt hij sinds
1615 aan de zuidgevel van het oude stadhuis. Een klok aan de hemel,
die eeuwenlang aangaf hoe laat het was. Niet vergeten is de zonne-
wijzer in het koor van de Bovenkerk (1730), een wijzer die ook de tijd
aangeeft in Batavia en Curaçao.
Gaat de VVV nu binnenkort een zonnewijzerwandeling aanbieden?

April
1-4 Gerrit van Dieren, oud-Indiëganger, zal de eerste Kamper veteranen-

reünie niet meer meemaken, hij overleed op 86-jarig leeftijd. Van
Dieren was sociaal-democraat in hart en nieren. Twintig jaar zat hij
namens de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van IJsselmuiden.
Veertig jaar werkte hij bij Berk, waar hij lid was van de onderne-
mingsraad. Het leven van een markante persoonlijkheid is ten einde.

2-4 De Kamper stadsgidsen mogen vol trots de stadsspeld dragen, een
erkenning van hun deskundigheid. De dames en heren die in weer
en wind onze stad als vrijwilliger al jaren promoten zijn: Nel van der
Werf, Elsje Kroeze, Wolly Runia, Carin Koopman, Arend Jan Boers,
Cor Adema en Theo van Mierlo. Chapeau! 

3-4 De emigratie van de Kamper familie Prins, vijftig jaar geleden, werd
op deze dag op een bijzondere manier belicht. Gait Prins was de
 lievelingsoom van Johan Prins. Toen er voor hem geen plaats meer
was in de auto die het gezin naar Rotterdam bracht, stapte Johan op
de fiets en hij was precies op tijd om zijn oom met een oranje stof-
doek uit te zwaaien. Nu, vijftig jaar later, maakt hij de fietstocht
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opnieuw en zwaait hij nogmaals met de stofdoek op de kade in
Rotterdam. 

4-4 Groepen scholieren zijn vaak een plaag voor de supermarkten.
Onbeschoft gedrag, winkeldiefstal, intimidatie zijn aan de orde van
de dag. De winkels trachten het probleem op te lossen door een brief-
je op te plakken waarop staat dat er niet meer dan vijf scholieren
tegelijk binnen mogen. Dat blijkt niet effectief. Nu zijn er speciaal
voor scholieren vijf groene winkelmandjes, als die in gebruik zijn
moeten de scholieren wachten. De maatregel werkt, al zijn er
natuurlijk mensen die het discriminatie vinden.

5-4 De weergoden waren Kom in de Kas en Weg van Kunst goed gezind. 
Tienduizenden bezoekers namen de gelegenheid te baat de kassen te
bezoeken en de teelt van tomaten, paprika’s, rozen en aardbeien te
bewonderen. Honderden, Kampenaren en gasten, liepen de ‘WegVan
Kunst’. Doordat weer velen kunstenaars de gelegenheid boden in hun
monumentale huizen te exposeren, kon men ‘gluren bij de buren’.
Bijzonder was dit jaar het Laatste Avondmaal van Evelyn van Ooster -
hout. Borden, bestek, glazen, de Bijbel, alles was vervaardigd van vis-
sen huiden. De schoonheid van het dier en de kwetsbaarheid van het
leven vertaald in een alledaagse vorm. Indrukwekkend.

7-4 Kampenaar Klaas van der Kamp is in de Bovenkerk bevestigd als alge-
meen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Deze 40-jarige
raad is een samenwerkingsverband van zeventien kerkgenootschap-
pen. Ds. Van der Kamp, oud-leerling van het Johannes Calvijn Lyceum,
heeft brede theologische, bestuurlijke en ook oecumenische erva-
ring. Een waardige opvolger van ds. Ineke Bakker.

8-4 Hans van ’t Hul overleed deze dag. Hij zette zich volledig in voor de
jeugd. Binnen het onderwijs met Time Out, een project dat zich richt
op moeilijke leerlingen. Buiten de school voor het jongerencentrum
’t Ukien. Hij haalde ook bijzondere muzikanten en bands naar Kampen.
Reflex, Ventura, velen zullen deze te vroeg overleden Kampenaar
 missen. 

9-4 Bert Endedijk, een man met brede bestuurlijke ervaring, is de nieuwe
voorman van VNO/NCW IJsseldelta. De directeur van uitgeefmaat-
schappij Kok ten Have zal drie jaar lang de scepter zwaaien bij deze
werkgeversorganisatie. De man die beweert dat de regio IJsseldelta
‘goud in handen’ heeft, zal ook deze nieuwe taak open, opgewekt en
deskundig volbrengen.
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10-4 De dag van de leerplicht bracht een nieuwe poster waarop duidelijk
staat aangegeven wat mag en niet mag bij schoolverzuim. Leer plicht -
ambtenaren en schoolleiders hopen hiermee eenduidig beleid te
bevorderen. Vooral het ‘luxe verzuim’, een nieuw woord voor een
dagje eerder met vakantie gaan of een paar dagen later terugkomen
om bijvoorbeeld files te ontwijken, moet worden tegengegaan.

11-4 De opknapbeurt van het centrum van Kampen gaat niet zonder slag
of stoot. Het stedelijke tapijt zorgde voor onrust doordat de uitvoe-
ring lang op zich liet wachten. Nu de Plantage is omgetoverd tot het
‘Rode Plein’ zijn daar problemen met de verlichting. De nieuwe lam-
pen geven van boven uit te weinig licht en onderaan roesten ze.
Oplossing: de oude lantaarnpalen weer van stal halen.

12-4 Blijft het Kamper spoortje of maakt het plaats voor een tram?
Voorlopig wordt het huidige traject aantrekkelijker, nu er nieuws-
schermen in de treinen zijn geplaatst. Het actuele regionieuws uit De
Stentor, maar ook reizigersinformatie is hierop te lezen. ‘Vet luxe’
vonden jongere reizigers het.

14-4 In 1994 ging het korps gemeentepolitie Kampen op in het korps
IJsselland. Korpschef Oldersma kreeg in 1992 de opdracht de klus te
klaren. Tijdens de reünie van het Kamper korps stelt hij dat de
Kamper burger er niet op vooruit is gegaan. Een bureau over de brug
dat geen 24 uur meer open is. Minder toezicht op straat. Aanrijtijden
geen twee, maar twaalf minuten. Vroeger 80 procent inzet op straat,
nu 20 procent. Maar de reünie was geslaagd!

15-4 Gerrit Schinkel verklaarde na zestig jaar opnieuw zijn liefde aan
Femmy van der Vegt door haar met een Mercedes sportwagen naar
het feest in De Agnietenberg te rijden. Overigens niet dan nadat ze
de zondag ervoor een speciale kerkdienst bezochten. De oud-docent
agrarisch onderwijs is naast een goede echtgenoot, ‘iedere dag zeg-
gen hoe mooi je haar vindt’, ook maatschappelijk actief geweest. Dus
niet alleen aan de wieg staan van negen kinderen, maar ook aan die
van verschillende IJsselmuider verenigingen. Nog steeds is hij corres-
pondent van De Stentor, waardoor IJsselmuiden regelmatig in de krant
wordt belicht.

16-4 Het schilderij van het Oude Raadhuis en omgeving dat C. Springer
schiep in 1861 is in het bezit gekomen van Kampen. Bieder namens
de stad was Henk Krans in  gezelschap van Carel de Goey, die in de
ban kwam van de motoriek van de  veilingmeester. ‘Het schilderij is
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gekocht, nu het geld nog’, aldus de burgemeester (ruim vier ton).
17-4 Vanaf eind 15de eeuw werd er vanuit Kampen en omstreken met de

beurtschepen gevaren op Amsterdam. Zwolle wil een dergelijk 17de-
eeuws schip bouwen en treedt daarmee in de voetsporen van Kampen,
waar jaren geleden  een replica van de historische Kogge werd gereali-
seerd. Het Zwolse casco wordt op de Kamper Koggewerf gebouwd. De
Stichting Maritiem Zwolle hoopt dat het twintig meter lange vracht-
schip een plaats krijgt aan de kade van het Rode Torenplein.

18-4 Vijfentwintig Kampenaren, die na de oorlog als jonge mannen vrij-
willig of als dienstplichtigen naar Nederlands-Indië gingen en enke-
le anderen die zich in het buitenland ingezet hebben, kwamen bij-
een in het veteranencafé. Het zijn krasse oude mannen (de meesten
rond de tachtig) die herinneringen ophalen aan de periode die hun
leven mede bepaalde. Maandelijks kunnen zij elkaar ontmoeten in
de Vier Jaargetijden aan de IJsselkade, en ongetwijfeld zullen op 4
mei velen aanwezig zijn in het plantsoen bij het monument waar de
Kamper jongens die niet terugkwamen worden herdacht.

21-4 Het VVV-kantoor is in een nieuw jasje gestoken. Werden er vroeger
alleen producten verkocht, nu is het ook een beleefwinkel waar je
kunt zien wat er binnen de stad Kampen te beleven valt. De histo -
rische band van Kampen met het water en de huidige recreatieve
mogelijkheden worden uitvoerig belicht.

22-4 Een doorbraak bij de PCOB: voor het eerst staat er een vrouw aan het
roer bij de Kamper afdeling met 1.460 leden, Iet de Vroome. Zij heeft
jarenlange ervaring in de zorg, waar zij ook bestuurlijk actief was.
Geboren in Meppel, maar sinds 1964 woonachtig in Kampen is zij
ongetwijfeld op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze stad.

23-4 Kampen blijft je verbazen. Neemt overal elders na een reorganisatie
het verzuim toe, in Kampen dalen de cijfers bij de gemeente. Werken
‘op het stadhuis’ lijkt gezond!

24-4 Na veertig jaar verlaat een bijzondere meester de Dirk van Dijk -
school: Meester Hans Houkema, de man die op originele manier zijn
leerlingen liefde voor de natuur bijbracht. De man die naast zijn
werk nog een passie heeft: punteren. Met recht mag hij, na Gait Berk,
puntergoeroe van Nederland genoemd worden.

25-4 De bunker bij Seveningen verschoot weer eens van kleur. Het geel
met zwarte strepen maakt duidelijk dat DOS Kampen deze keer de
verfkwast hanteerde.
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26-4 Twaalf lintjes gaf Hare Majesteit aan even zovele Kampenaren.
Super vrijwilligers A.M. Bastiaans-Wijngaard, G.M. Braker, C.G. Braker-
Noorman, H. Voerman en C.F. Groen. Superbestuurslid J. Lassche en
superorganisator W.P.J. Jorna. Superfysiotherapeut J.P. Hanekamp en
de duizendpoten J.S.T. Niessen en H. Zwanepol. Ten slotte brand-
meester A. Tennekes en Rode Kruispionier A. van Keulen-Broekhuizen.
Proficiat!

28-4 Heel Kamperveen was in touw voor de jaarlijkse Trekkertrek met
250 deelnemers. Ook dit jaar was het weer een uitje voor het hele
gezin met skeltertrekkertrek en springkussen. Het evenement staat
goed bekend: onder de 150 trekkertrekspektakels neemt het de tiende
plaats in.

29-4 Het Koeplein gaat dan wel Oude Raadhuisplein heten, het wordt een
kunstplein door expositiemogelijkheden in boekhandel Rozhanitsa
en de kunstruimte Het Posthuys en natuurlijk het nieuwe museum.

30-4 Iet Erdsieck volgt Yasar Murat op als PvdA-raadslid en is hiermee de
eerste vrouwelijke doctor in de raad. Volgens het nieuwe raadslid
moet de raad dienstbaar zijn aan het publiek en dat zullen de vier
vrouwen en één man van de fractie ongetwijfeld met verve uitdragen.

Mei 
3-5     Terwijl het College van B en W nog aan het beraadslagen was hoe de

kostbare Springer van Amsterdam naar Kampen moest worden ver-
voerd, verscheen Henk Krans met het waardevolle doek onder zijn
arm in de vergaderkamer. Het stunten zal deze Kampenaar nooit ver-
leren.

4-5 Deze dag, de dag van dodenherdenking, is voor Albert van Dijk geen
bijzondere. Iedere dag is de 83-jarige Kampenaar bezig met de ver-
schrikkingen die hij van 1943 - 1945 onderging in de kampen Buchen -
wald en Dora. Gevangene 7646 werd dan wel bevrijd, maar mentaal
bleef hij gevangen.

5-5 Al is mevrouw Spielhagen-Pennekamp 60 jaar getrouwd, ze wordt
nog dagelijks verrast door haar man. Vandaar haar uitspraak: man-
nen zal ik nooit begrijpen. Bijvoorbeeld het niet kunnen accepteren
van het fysiek beperkt zijn op oudere leeftijd. Hij zette als vermom-
ming een pet en een zonnebril op toen hij voor de eerste keer met
zijn scootmobiel ging rijden. Zij kan die schaamte niet begrijpen.

6-5 Het Kampereiland wordt omgebouwd van cultuurland naar nieuw
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natuurlandschap en dat is volgens Zwier Stoel zorgwekkend. Boeren
ontvangen subsidie als ze hun grond braak laten liggen en elders
sterven mensen de hongerdood. ‘De overheid moet beter naar de boe-
ren luisteren, daar wordt de economie beter van en de mens minder
gestrest’, aldus de Kampereilander.

7-5 Er werd wat afgetrouwd in de vijf jaar na de oorlog. Zo ook het
bruidspaar Holtland-Holtland uit IJsselmuiden, dat in 1948 trouwde
en nu hun zestigjarig huwelijk vierde. De locoburgemeester gaf acte
de présence met een bloemstuk.

8-5 De Koepleinsteentjes zijn door de restauratie van de Nieuwe Toren
niet meer te bewonderen; daarom is een plaquette aangebracht als
alternatief voor de onzichtbare erestenen. Toeristen denken soms
dat het Koepleintje een exclusieve gemeentelijke begraafplaats is, en
dat misverstand is door de toelichting op de plaquette uit de weg
geruimd.

9-5 Het parkeren in Kampen blijft de gemoederen bezig houden. Zijn
het niet de auto’s, dan geven de fietsen problemen. Geparkeerde fiet-
sen zorgen voor overlast, daarom zijn er vier fietsenstallingen in de
binnenstad. Maar Kampen is geen winkelstad, men doet er bood-
schappen en dan geldt ‘fiets-neerzetten-voor-de-winkel-waar-ik-
wezen-moet’.

10-5 Sinds de oprichting van de zogeheten Moedermavo aan het eind van
de jaren zeventig is er in Kampen steeds veel belangstelling voor het
onderwijs aan volwassenen. De continuïteit van dit onderwijs is
voorlopig gewaarborgd door het vijfjarige contract dat de gemeente
afsloot met het Deltion College. Vijf jaar huurt deze school de oude
Agrarische School aan de Spoorkade.

12-5 Tweede Pinksterdag, de dag waarop mevrouw J. Muller-Roosendaal
honderd jaar werd. 
Ook de dag waarop het Ikonenmuseum in het bezit kwam van de
Pinksterikoon. De twaalf feestdagen van het kerkelijk jaar worden in
de orthodoxe kerk verbeeld door even zovele ikonen. Het museum
bezat er al elf, de serie is nu dus compleet.

14-5 Jan Lassche uit IJsselmuiden werd dit jaar onderscheiden en niet
zijn vrouw Annie, ondanks het feit dat ook zij zich uitermate ver-
dienstelijk maakt voor de samenleving. Al jaren verzamelt zij alle
publicaties over IJsselmuider verenigingen, wat uitmondt in een
enorm particulier verenigingsarchief. Dankzij haar blijft veel van de
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geschiedenis van IJsselmuider verenigingen voor het nageslacht
bewaard.

15-5 De Stadsgehoorzaal heeft het weer gefikst: een breed en aantrekke-
lijk programma voor 2008-2009. Het programmaboekje is spannend
geschreven en effectief vormgegeven. Betrok Ons Theater vorig jaar
veel Kampenaren bij de voorstellingen met de Taalweek, dit jaar pro-
beert ze het met Kampen danst en Onder vrouwen. Uit het programma
blijkt weer: de Stadsgehoorzaal is een middelgroot theater waarvan
de medewerkers het onderste uit de kan weten te krijgen.

16-5 De geschiedenis herhaalt zich. Net als bij de plannen voor Myosotis
in de binnenstad verzuimde de gemeente ook bij de ingrijpende ver-
bouwplannen voor de Van Heutszkazerne te communiceren met de
omwonenden. De gemeente mag dan fysiek een gezonde organisatie
zijn (zie 23-4), het is kennelijk geen lerende organisatie.

17-5 Rooken is gezond, een opmerkelijke uitspraak in een tijd waar zelfs het
roken in horecagelegenheden verboden wordt. Maar met gerookte
vis is het anders gesteld. Het eerste boekje met de indringende titel
nam Koot Berk in ontvangst. Zij bewonderde terecht de fraaie en ori-
ginele vormgeving en sprak uit haar hart: ‘Ik word er telkens een
beetje gelukkig van als ik de Vischrookerij zie’.

19-5 Stichting Stadsherstel Kampen bestaat 25 jaar, aanleiding om onder
leiding van Theo van Mierlo de Voorstraat nader te beschouwen. De
straat, die dateert uit de tweede helft van de 14de eeuw, droeg vroe-
ger de naam Achter de Nye Mure, verwijzend naar de stadsmuur die
in 1370 werd gebouwd. Het was er ooit een drukte van belang door
de sigarenfabrieken, smederijen, de blikfabriek De Helle en een bier-
brouwerij die er gevestigd waren. Voeg daarbij de vele cafés en het is
duidelijk dat de huidige Voorstraat met Kampens enige sigaren -
fabriek De Olifant onherkenbaar is veranderd gedurende de laatste
vijf eeuwen.

20-5 DEV Kampen is landelijk bekend, dat geldt niet voor DEV Zalk. Toch
bestaat deze zangvereniging al zestig jaar, gezien het feit dat
mevrouw G. Wienen in het zonnetje werd gezet omdat zij haar dia-
manten jubileum vierde. Zestig jaar gezang!

21-5 Kampen kent naast de muzikale families Mulder en Zwart nog een
geslacht waar de muziek een grote rol speelt: de familie Van Putten.
André is viool- en cellobouwer, maar ook dirigent en componist van
het Nederlands Christelijk Symfonisch Orkest. Zijn broer, Jan van
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Putten, nota bene burgemeester van Putten, musiceert ook en in zijn
gemeente vond de primeur plaats van drie stukken die broer André
componeerde en vervolgens dirigeerde.

22-5 Veel bruidsparen vieren in deze jaren hun 60-jarig bruiloftsfeest
omdat zij in de jaren na de oorlog trouwden. Zo niet het echtpaar
Klein-De Groot. Zij trouwden in de oorlog, in 1943, en vieren nu hun
briljanten huwelijk. 65 jaar! Proficiat!

23-5 De Kamper Postzegel Club bestaat honderd jaar en in het kader
daarvan lieten zij bij TNT-Post zegels drukken. Er prijkt een 17de-
eeuwse litho op van het Oude Raadhuis. Tijdens de jubileummanifes -
tatie in sporthal De Reeve waren 250 postzegelontwerpen van basis-
schoolleerlingen te bewonderen. Ook portretteerde Freddy Schinkel
zeven bekende Kampenaren met de vraag: ‘Wie heeft de bekendste
postzegel van Kampen?’.

24-5 Een schone stad, dat is het streven van de medewerkers van de reini-
gingsdienst. Zonder medewerking van de burgers lukt dat natuurlijk
niet. Dus zijn er poepzakjes om de uitwerpselen van de honden in te
‘verzamelen’ en bakken waarin deze gedeponeerd kunnen worden.
Wanneer vandalen deze echter legen in de Burgel is dat de gemeente-
ambtenaren en de inwoners van Kampen een doorn in het oog.
Tientallen roze zakjes in de Burgel!

26-5 Als het de taak is van de wijkverenigingen om de leefomgeving zo
goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bewoners, is dat
gelukt bij het Rosarium. Het voorstel van de burgers is gehonoreerd
en Zuid-Bovenbroek heeft zijn Boulodrome. Wordt het een hangplek
voor ouderen? Een ontmoetingsplaats voor jong en oud? De tijd zal
het leren.

27-5 Kampen heeft 31 basisscholen, daarvan hebben de meeste een christe -
lijke signatuur, slechts vijf zijn openbaar. Openbaar en algemeen
wordt soms als een teken van zwakte, een gemis, gezien. Volkomen
onterecht, volgens de nieuwe algemeen directeur Rudi Meulenbroek.
Hij hoopt samen met de leerkrachten en de ouders de scholen een
beter imago te geven en streeft ernaar bij het nieuwe station te zijner
tijd een nieuwe openbare school te stichten. 

28-5 Meten is weten. Weten hoeveel belasting je kunt heffen. Na veel
gekibbel tussen burgemeesters, landmeters en bevolking en na de
watersnoodramp in 1825, waardoor veel grond werd opgeslokt, was
de invoering van het Kamper kadaster in 1832 een feit. In het
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gemeentearchief verzorgde Margreet Vink een boeiende expositie
waar  uit blijkt dat het beroep van landmeter geen sinecure was, gezien
de verzuchting van een landmeter: ‘dankzij mijn goede gezondheid en
sterk gestel is het mij gelukt alle beproevingen te doorstaan die ik
 tijdens mijn werk op het veld in weer en wind tegenkwam’.

31-5 Al heeft Kampen geen kunstacademie meer, er zijn nog wel kunste-
naars. Vijfentwintig leden van Kunstverwarming Kampen exposeren
onder het motto: Licht, Licht gedicht. Alle kunstwerken zijn gekoppeld
aan een gedicht. Er is echter meer dat hen bindt: alle deelnemers zijn
na het verlaten van de Kunstacademie in Kampen gebleven. Het sub-
motto luidt dan ook: Zij die bleven groeten u. Zou het cultuurklimaat
in onze stad dan toch niet zo slecht zijn als kunstenaars soms beweren?

Juni
1-6 De legendarische Avercampschool, van wijlen J.B. Keuter, met leer-

lingen uit de Hanzewijk en Brunnepe, bestaat meer dan vijftig jaar,
reden voor een reünie waarbij driehonderd leerlingen herinneringen
ophaalden. Maar er wordt ook vooruit gekeken. In de vernieuwde
Hanzewijk krijgt de school een nieuwe naam: Het Scala. Scala, ladder,
dus omhoog gaan. De school zal als Jenaplanschool de leerlingen ook
een scala van mogelijkheden bieden.

3-6 Het streven van de turnvereniging RK Dos is ooit bij de beste tien van
Nederland te behoren. Tijdens het NK turnen werd duidelijk dat men
op de goede weg is. Gert-Jan van der Kolk verdiende maar liefst drie
nationale titels in de derde divisie en vele andere leden, teveel om op
te noemen, kwamen met prijzen thuis.

3-6 Kampen kent naast krakers ook antikrakers. Bewoners die met toe-
stemming van de eigenaar tijdelijk een pand bewonen om zodoende
kraken te voorkomen. In Myosotis aan de Burgwal wonen twintig
jongeren. Het lijkt op een ‘kast’, zoals woningen werden genoemd
waar studenten woonden. Vroeger schuifelden in Myosotis ouderen
achter een rollator, nu wordt er uitbundig geleefd.

4-6 Weer een bruidspaar dat viert dat er zestig jaar geleden voor elkaar
gekozen werd. Bruid en bruidegom Doorn-Van den Berg, echte Kampe -
naren, werden door de locoburgemeester gefeliciteerd.

5-6     Milieumaatregelen worden regelmatig van bovenaf opgelegd en
daardoor vaak niet begrepen. Dat geldt niet voor het vogelvriendelijke
rietbeheer. Acht instanties, waaronder Vogelbescherming, Rijks water -
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staat, Staatsbosbeheer, provincie Flevoland en De Stadserven werden
het eens over een achtjarige maaicyclus. Hierdoor zullen meer grote
karekieten, rietzangers, roerdompen, purperreigers, porceleinhoenen
en snorren hun plek vinden in de Noordelijke randmeren.  

6-6 Bij Kampen denkt men aan theologie, dan weer aan uitgevers, maar
ook aan Van Dijks Boekhuis, inmiddels omgedoopt tot Van Dijk
Educatie. Iedere zomer werken er drieduizend uitzendkrachten om
de elf miljoen schoolboeken te verzenden. Oud-minister Bram Peper
opende de nieuwe loods van 7.200 vierkante meter die de verschil-
lende hallen verbindt waardoor de productieruimte nu 25.000 vier-
kante meter beslaat. 

7-6 Over de Hanzelijn, met in Kampen station Kampen-Zuid, zullen in
2012 de eerste treinen gaan rijden. Bewoners van De Maten en Het
Onderdijks maken zich nu al zorgen over het aantal treinen per dag.
Was er oorspronkelijk sprake van maximaal 96 ‘vervoerbewegingen’,
zoals dat eufemistisch wordt genoemd, inmiddels lijkt het om twee-
honderd treinen per dag te gaan. Hoe groot wordt de geluidsover-
last? Hoe wordt het omliggende terrein ingevuld? Vragen waarop de
belangengroeperingen antwoord verwachten van de gemeente, die
daartoe een gebruikerspanel instelde. Leden van dit overlegorgaan
nemen deel aan zogenoemde ateliersessies.

9-6 Albertjan Tollenaar, oud-leerling van het Johannes Calvijn Lyceum (nu
Ichthus College), promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De
titel van zijn proefschrift luidt: Gemeentelijk beleid en beleidsregels. Hij
beantwoordt hierin de vraag of en hoe beleidsregels de kwaliteit van
gemeentelijke beschikkingen beïnvloeden. Denkend over dit abstrac-
te onderwerp zou je je voor kunnen stellen dat een goed communi-
catiebeleid een positieve invloed heeft op het tot stand komen van
gemeentelijke beschikkingen. Als dat zo is zouden alle gemeenten,
dus ook Kampen, het proefschrift moeten bestuderen.

10-6 Kampen heeft een nieuwe politieke partij! De Socialistische Partij,
die zich al warm liep in Kampen, heeft van het partijbestuur groen
licht gekregen en is nu onder de vleugels van de Zwolse afdeling van-
daan. Dat de partij (nog) geen deel uitmaakt van de raad vindt secre-
taris Van Moerkerk geen bezwaar, omdat tachtig procent van hun
doelstellingen zonder raadsdeelname te verwezenlijken valt. Dat noem
je nu een zelfbewuste start.

11-6 Al jaren worden kinderen van negen jaar ingeënt tegen difterie, teta-
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nus, polio, bof, mazelen en rodehond. Twee prikken die alleen de
aandacht kregen van moeder en kind. Dat veranderde dit jaar. Icare
ontdekte dat de armen van kinderen steeds dikker werden en nodigde
de negenjarigen in het kader van de actie: ‘Prik en maak je niet dik’
uit in het zwembad. Daar kregen ze de prikken en konden ze een
expositie bekijken die duidelijk maakt hoeveel suiker er in bepaalde
voedingsmiddelen zit. Tegelijk ontvingen ze een waardebon waar-
mee voor zevenenhalve euro een heel gezin tijdens de zomermaan-
den kan zwemmen. Nu maar hopen dat er na het zwemmen niet te
veel patat wordt gegeten.

12-6 Op 54-jarige leeftijd overleed de Kampenaar Gert Prins, oud-directeur
van de SNS Bank Kampen, lid van de Commissie van Toezicht van het
Walkatearchief, die daarna landelijk directeur werd van de ouderen -
organisatie PCOB. Maar ook de man van kerk en kerkmuziek. Hij
werd omschreven als een gedreven, snelle, accurate, intelligente en
vooral gelovige man. 

13-6 Vijf jaar geleden schonk de Kamper afdeling van de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen de gemeente Kampen een bijzonder planten-
mozaïek in het plantsoen dat het Kamper stadswapen verbeeldt. Hoe
vaak komt het niet voor dat geschenken dankbaar worden aanvaard
en vervolgens verwaarloosd. Dat is hier niet het geval. Dagelijks is er
wel een medewerker van de plantsoenendienst bezig om het geschenk
zijn volle glorie te laten behouden. 

14-6 Het inmiddels roemruchte schilderij van Springer is geen eigendom
van de gemeente of van het museum, maar het is gemeenschappelijk
bezit van de Kamper bevolking. Daarom is het gratis te bewonderen
in het Stedelijk Museum. Het schilderij, dat een topstuk wordt in het
nieuwe museum, hangt nu te midden van andere Kamper stadsge-
zichten.

16-6 De handtekeningen zijn gezet, het filmhuis Kampen gaat de Stads -
gehoorzaal verlaten om terug te keren naar de bioscoop. Door dat
technische ontwikkelingen ook (of juist?) de filmwereld raken, kwam
het filmhuisbestuur in de problemen. Geld voor investeringen ont-
brak, maar Movie Unlimited bracht redding door de kleine filmzaal
in huur aan te bieden. Naast de oplossing ontstond een nieuw pro-
bleem. Geen voorstellingen meer tijdens het weekend, maar op maan-
dag- en dinsdagavond. De vele vrijwilligers zijn enthousiast over de
nieuwe mogelijkheden en nemen de ongunstige filmavonden op de
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koop toe, in de hoop dat de bezoekers dat ook zullen doen.
17-6 Europese Spelen voor Hart- en Longgetransplanteerden! Ze bestaan

al twaalf jaar. Guus van der Laan (66) uit IJsselmuiden gaat naar
Frankrijk om eraan deel te nemen. Hij komt uit op de vijftig meter
rug- en schoolslag en is reserve bij het volleybalteam. Stimulerende
middelen? Dankbaarheid tegenover de donor is zijn belangrijkste
doping.

17-6 Live Life biedt Kampenaren met een geestelijke of lichamelijke
beperking jaarlijks een dag aan die ze niet snel vergeten. Vele motor-
rijders uit de wijde omgeving, onder wie dit jaar zelfs de burge-
meester, trekken er met hun gasten op uit. Ook voor hen is de dag
onvergetelijk. In het Kuinderbos werd gezongen, gespeeld, gelachen
en gesmuld. Kortom sfeer, zon en gezelligheid tijdens De Mooiste
Dag van het jaar.

18-6 Zeventig jaar en op sollicitatiegesprek gaan. Dat deed Cees van den
Berg bij Prefabo Beton en hij werd aangenomen. Nu, tien jaar later,
tachtig jaar oud, is er waardering alom. Collega’s zijn op hem gesteld
en lieten dat blijken, maar ook de gemeente had waardering. Wet -
houder Markusse gaf hem een speldje van de gemeente Kampen.

20-6 Het Ikonenmuseum, dat zonder steun van de gemeente tot stand
kwam, wordt door de raad nu toch naar waarde geschat met de uit-
spraak: ‘het museum neemt een bijzondere positie in binnen het
museumaanbod in Kampen vanwege zijn internationale uitstraling’.
Een eenmalige subsidie 75.000 euro is het gevolg van dit voortschrij-
dend inzicht.

21-6 De besturen van monumentale kerken in Nederland werken samen om
deze historische gebouwen in stand te houden. Het Kamper gemeente-
bestuur is het eens met hun pleidooi voor een nieuwe subsidieregeling
en denkt daarbij aan de Nieuwe Toren en de Buitenkerk. De restaura-
tie van de toren is in volle gang, maar voor de R.K. kerk uit 1364 is daar
geen zicht op, met als gevolg dat de staat waarin het gebouw verkeert
steeds zorgwekkender wordt. Vicevoorzitter Alferink overweegt naar
Brussel te gaan om te kijken hoe vol de subsidiepot daar nog is.

23-6 In Kampen werd om het Nederlands kampioenschap schoolkorfbal
gestreden. Behalve een compliment voor de perfecte organisatie aan
de DOS Kampen-leden is een felicitatie op zijn plaats. De Willem van
Oranjeschool schreef op sportpark De Maten geschiedenis door natio-
naal kampioen te worden. De kampioen 2007 uit Wolvega werd ver-
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slagen met 6-4. Friese tranen, Kamper vreugde en een taart van de
wethouders.

25-6 Kampen, Zwolle en Zwartwaterland vormen samen de IJsseldelta en
onder die naam gaat een toeristisch offensief van start. Theo Riet kerk
hees op de Kogge de vlag in de nieuwe huisstijl, waardoor de regio
IJsseldelta een gezicht kreeg. En nu maar hopen dat de toerist de
IJsseldelta met als thema land versus water, opneemt in het rijtje
Veluwe, Twente en Achterhoek.

26-6 De binnenstad is opnieuw bestraat. Plantage, Oudestraat, Geerstraat
en Broederstraat hebben een nieuw ‘tapijt’ gekregen. Reden voor
wethouder Jan Wieten niet een eerste steen, maar de zes laatste te
leggen. Nu moet echter de blik omhoog worden gericht, want de ver-
lichting is een ‘soepzootje’. Zes verschillende armaturen tel je als je
de nieuwe bestrating volgt. Maar het streven blijft: in de binnenstad
dezelfde lantaarns.

27-6 De Kamper Almanak 2008 ziet er weer prachtig uit. Gebonden, ver-
zorgd, kleurig en dit jaar met een leeslint. Een cultuurhistorisch
jaarboek waar Kampen trots op kan zijn, met dank aan de SNS Bank.

28-6 Ook al reisde je ooit als astronaut door het heelal, varen op de
middeleeuwse Kogge heeft ook zijn bekoring. Dat bleek toen Wubbo
Ockels samen met de burgemeester vanaf de Kogge enthousiast de
vlootschouw afnam waaraan 38 botters deelnamen. De platbodems
komen naar Kampen om aan de jaarlijkse Oostwalbotterrace op het
Ketelmeer mee te doen. De Kogge voer op de motor naar het Ketel -
meer om daar het nieuwe zeil, waarop het Kamper wapen prijkt, te
tonen. De in vissersstijl versierde Buitenhaven fungeerde als thuis-
haven voor de botters en ook stond er een feesttent waar schippers,
bemanning en belangstellenden onder meer luisterden naar het
Kamper Botterkoor de Dudeldoppen en naar de coverband No Brakes.

30-6 De maandagmarkt in Kampen, waar vroeger de boeren van het
Kampereiland wekelijks met de koetsen naartoe gingen en die jaren
vele Kampenaren trok, heeft het zwaar te verduren. Werd in het ver-
leden de waarde van een weekmarkt door de gemeente onderschre-
ven, tegenwoordig worden vooral alle kosten doorberekend. Daarbij
komt de welvaart, waardoor er thuis minder wordt genaaid. Het is
niet verwonderlijk dat er van de twintig stoffenkramen nog slechts
vier zijn overgebleven. 
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Juli
1-7 Eén juli, de dag waarop in heel Nederland binnen de horeca een

rookverbod geldt; de Kamper uitbaters organiseerden daarom een
ludieke actie. David Lemstra van De Stomme van Campen huurde een
cabriobus en herdoopte deze tot rookbus. Op de eerstvolgende rook-
vrije zaterdagavond werd hiermee, beladen met vele rokende passa-
giers, een tocht langs Kamper cafés gemaakt. Bijkomend effect: stam-
gasten ontdekten dat niet alleen hun eigen café een bezoek waard is. 

2-7 Nellie 23 is een koe van achttien jaar oud en daarmee is ze op leef-
tijd. Bijzonder is dat ze nog steeds melk (13 liter) geeft. Haar baas,
boer Koster, meldde haar aan voor de Duurzaamheidprijs. Nellie ver-
sloeg Sientje 36 en werd daarmee eerste.

3-7 De restauratie van de Nieuwe Toren wordt niet op korte termijn
met 1,1 miljoen euro gesubsidieerd. Verslagenheid bij alle partijen,
gevolgd door verwijten van het CDA richting PvdA-wethouder Wieten,
die onvoldoende bij provincie en landelijke overheid aan de bel zou
hebben getrokken. Maar dan vindt de minister toch nog een weg om
vervroegd geld voor monumenten beschikbaar te stellen. Opluchting
alom als blijkt dat Kampen daardoor wel in ‘de prijzen’ valt. Adema
claimt dat hij een en ander via zijn relaties binnen het CDA heeft
bereikt. Hoe dan ook, het is verdiend, want Kampen nam eerder zijn
verantwoordelijkheid door met eigen middelen de Schepenzaal en
het Oude Stadhuis op te knappen. 

4-7 Dries Vos gaat na 43 jaar onderwijs geven met pensioen. Hij was 41
jaar de meester van de Engelenbergschool. Hele families genoten
(van) zijn onderwijs. Hij begon in 1967, toen het op school nog streng
en strak was: armen over elkaar en stil zitten. De omslag naar het
 lossere ervaringsonderwijs maakte hij mee; prima, maar hij blijft
ervan overtuigd dat kinderen behoefte hebben aan orde en rust. Ook
nu de school Daltononderwijs gaat geven.

5-7 De Koe in Zicht en Beeld is de titel en het thema van de zomerexpo-
sitie. De voormalige synagoge lijkt een stal met koeien en stieren in
allerlei vorm, weergegeven door klassieke en moderne kunstenaars.
Nu de koe uit het landschap dreigt te verdwijnen, is zij hot bij kun-
stenaars en Kampen speelt met de expositie uitstekend in op deze
trend.

7-7 De muren van Kampen inspireren Zwolse dichters en fotografen. In
het Huys der Kunsten tonen zij hun werk. Muren zijn meer dan een
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stapel stenen, soms beschermen zij, dan weer sluiten ze af, ook hou-
den ze tegen. De expositie is dan ook verrassend en veelzijdig.

8-7 Mooi is hij, de treurwilg op de binnenplaats van de Van Heutsz -
kazerne, toch wordt hij gekapt. Zelfs het Bomenmeldpunt is het daar
mee eens, omdat het geen monumentale boom is. Waarschijnlijk
hebben studenten van de Kunstacademie ooit zomaar een wilgentak
in de grond gestopt die is uitgegroeid tot een echte boom. Mooi,
maar alle treurwilgen zijn prachtig, wandel maar eens door het
plantsoen.

9-7 Het Berkterrein heeft nu al een gedaanteverandering ondergaan,
terwijl het einde van de nieuwbouw nog niet in zicht is. Het wordt
een eigentijdse woonwijk, maar het Berkgebouw met de directeurs-
woning wordt gerestaureerd en dat geldt ook voor de portierswoning.
Zo blijft de herinnering aan meer dan honderd jaar Berk bestaan.

10-7 Het toerisme heeft het gewonnen van de agrarische economie: trac-
toren mogen geen gebruik meer maken van de Stadsbrug inclusief
IJsselkade, De la Sablonièrekade en Boven havenstraat. Omrijden via
de Molenbrug is de enige optie, wat de boer wel extra tijd en geld kost.

11-7 Het was al voorspeld, de nieuwe voorzitter van de Ondernemers -
vereniging Kampen, Fré Helleman, zal van zich laten horen. Het is
zover. Kritiek op de ambtenarij. De gemeente reageert niet of traag
op initiatieven en ideeën van ondernemers. Reactie van wethouder
Wieten, die er moe van wordt: ‘Helleman wordt overal bij betrokken,
maar schiet ongenuanceerd uit zijn heup als hij zijn zin niet krijgt.’

12-7 ‘Een diamant achter het orgel’, dat is de IJsselmuider Henry Rekveldt.
Zestig jaar was hij organist in de rooms-katholieke kerk; hiervoor
 ontving hij de Willibrordpenning, de hoogste onderscheiding van het
Aartsbisdom, en de Gregoriusspeld ‘60’. Hij maakte veranderingen
mee van trap- naar pijporgel, van Gregoriaans naar Nederlands, maar
hij geniet nog steeds en denkt, ondanks zijn vijfenzeventig jaar, niet
aan stoppen.

13-7 De werkgroep Zwartendijk houdt de druk op de ketel en de vinger
aan de pols, dat blijkt uit de kritiek op het structuurplan van de
gemeente Kampen. De in het plan opgenomen groeiprognoses acht
zij onrealistisch. Bovendien zet het bouwen van 800 tot 1.100 wonin-
gen ten westen van de Zwartendijk de sociale cohesie van de stad
onder druk. Sterker nog, de nieuwe bewoners komen in een isolement,
volgens de werkgroep.



345

15-7 Het Citytoilet is te duur. Voor elke ‘gang’ betaalt de gebruiker vijftig
eurocent en de gemeente moet daarop ongeveer achttien euro bij-
leggen. Weg dus met deze sociale voorziening. Maar er wordt gecom-
penseerd: twee invalidentoiletten in de binnenstad, en het aantal
urinoirs wordt uitgebreid tot zes. Zo houdt de gemeente rekening
met alles en iedereen.

16-7 Fré Sollie schreef t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de watersportver-
eniging De Riette het boek 50 jaar W.S.V. de Riette. Van reinigingshaven
tot jachthaven 1958 - 2008. Tot de jaren vijftig heette de haven ‘het
Mestgat,’omdat daar de tonnen met menselijke uitwerpselen werden
geleegd en gespoeld. De komst van de riolering maakte hier gelukkig
een eind aan. De gemeente wilde het mestgat dempen, maar de
Brunnepers die er hun bootje hadden liggen, dachten daar anders
over. Zij richtten de watersportvereniging De Riette op die nu vijftig
jaar bestaat.

17-7 Omdat de koe ook dit jaar niet naar haar vertrouwde plaats in de
Nieuwe Toren gehesen kan worden, bood Hans Hulsebos van Rederij
van Campen aan het beest te plaatsen op zijn drijvende taveerne. In
een middeleeuwse optocht werd het Kamper icoon vervoerd.
Komend vanaf het station wordt iedereen nu geconfronteerd met de
twee beroemde Kamper dieren, de steur en de koe. Beide tekenen van
zuinigheid of onnozelheid.

18-7 Het terrein van houthandel Cramer bij de ingang van de stad was
jarenlang een schandvlek. Eerst door de vervallen loodsen, daarna
door de illegale bandenopslag… Na jaren van strijd, na talloze plan-
nen, is het nu de ideale woonplek volgens Kampenaren die eindelijk
hun doel bereikten: wonen aan de IJssel bij de molen.

19-7 Bert Hofman, de stuwende kracht achter Sail Kampen en de wijk-
vereniging Zuid-Bovenbroek, verzet zijn bakens. De oud-voetballer
gaat zijn krachten wijden aan zijn oude club Go Ahead Kampen, met
als doel van deze vereniging een stabiele hoofdklasser te maken.

21-7 De Kampenaar Geert Plender, landelijk bekend als marathonschaatser,
is lid van Sports Witnesses, een organisatie die met het Evangelie de
sportwereld wil bereiken. Ook schreef hij in de ‘sportbijbel’ een boek
waarin getuigenissen van bekende Nederlandse sporters zijn opge-
nomen. Zij allen proberen in het egoïstische sportwereldje te leven
vanuit hun geloof. Een leven zonder sport is voor hen mogelijk, maar
een leven zonder geloof ondenkbaar. 
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22-7 Het Waterschap Groot Salland bestaat 700 jaar en organiseert ter
gelegenheid daarvan een creatieve wedstrijd met als thema ‘water’.
Miny Pelleboer-Troost werd winnares met een set van drie water-
schapsschalen waarin zij vooral de kleuren groen en blauw gebruik-
te. Kleuren die staan voor de hoofdtaken van het waterschap: dijken,
water, bloemen en planten. 

23-7 Het Frans Walkate Archief verzorgt een paar keer per jaar originele
tentoonstellingen. Deze zomer is het de Brownieverzameling van
Remy Steller. De Kodak Browniecamera maakte de fotografie toegan-
kelijk voor een groot publiek, vergelijkbaar met wat de Volkswagen
voor de autorijder deed. 

24-7 Bottervrienden zien in de ligger (schip gebouwd om niet mee te
varen) van Reumer meer dan een roestige bak van zes ton. Zij is dan
ook niet zomaar een schip van 95 jaar oud. Gebouwd bij Van Goor in
Brunnepe werd ze gebruikt als bewaarplaats voor vis voor de Visch -
rookerij Van Heerde. Onderaan de stadsbrug was het jarenlang een
verkoopplek van vishandelaar Reumer. De vis werd vers gehouden in
een compartiment, een kaar, waar water vrijelijk in en uit kon stromen.
Nu dromen Bottervrienden al van een plek voor het schip bij de omstre-
den rokerij waar versgevangen vis gerookt en verkocht kan worden.

25-7 De vijf camperplaatsen op het Burgemeester Berghuisplein zijn zo
in trek dat de gemeente het aantal wil verdubbelen. Camperbezitters
juichen dit toe, maar campinghouder Rudi Vinke spreekt van oneer-
lijke concurrentie. Begrijpelijk, want in de stad staan de campers gratis
en op de camping moeten ze betalen. Als de uitbreiding gerealiseerd is,
gaat de gemeente die tien plaatsen handhaven en doorverwijzen naar
Seveningen. Tot dat moment is het concurrentievervalsing, want regel-
matig staan er meer dan tien campers, volgens Vinke. 

26-7 De Kamper Kogge vertrok deze dag, uitgezwaaid door de burge-
meester en na een saluutschot te hebben gelost richting de Kamper
stadsbrug, naar de Oostzee. Ook koggen uit andere steden zijn onder-
weg. In Lübeck en Rostock en op de terugweg in Bremerhaven en
Bremen vinden maritieme evenementen plaats. Onze Kogge met zijn
nieuwe zeil, waarop het Kamper wapen prijkt, is een drijvend visite-
kaartje voor Kampen. 

28-7 Voor Jaap Stam is dit zijn eerste week als oud-profvoetballer. Zaterdag
nam hij in Zwolle afscheid en DOS-supporters waren nadrukkelijk
aanwezig. Ze vulden een heel vak, logisch, want Jaap is een kind van
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DOS. Maar Stams populariteit reikt verder. Tienduizend fans genoten
van de wedstrijd tussen het sterrenteam, gecoacht door Hiddink en
Ancelotti, en Ajax. Een waardig afscheid voor de Rots van Kampen. 

29-7 Nadat de Jeremy’s, een Kamper band, werd uitgeroepen tot 3FM
Serious Talentband 2008, ontving de groep een uitnodiging om op te
treden voor de soldaten in Uruzgan. Live radio, optredens, de muzi-
kanten brachten steeds met groot succes hun energieke, aansteke-
lijke liedjes in een punky zomerjasje.

30-7 De Kamper Taalkring, schatbewaker en voorvechter van het Kampers,
verkeert in een impasse. Gebrek aan nieuwe leden, vertrekkende
bestuursleden en verdeeldheid over de schrijfwijze van het Kampers
hebben tot gevolg dat zelfstandig voortbestaan niet mogelijk is.
Daarom wordt aansluiting gezocht bij de cultuurhistorische vereni-
ging Jan van Arkel. Die vereniging kent verschillende werkgroepen
en wellicht kan de Taalkring als zelfstandige werkgroep worden opge-
nomen.

31-7 De oud-kamper huisarts Willem Vis (74) is na een kortstondig ziekbed
overleden in zijn woonplaats Vilsteren. Begin 1995 nam hij afscheid
na tweeëndertig intensieve jaren als huisarts. Hij begon in 1963 met
het assisteren van dokter Bos, om vrij snel een eigen praktijk te begin-
nen. Een Amsterdammer die zich goed voelde in Kampen.

Augustus
1-8 Over het verleden van Kampen is veel geschreven, over het vissers-

dorp Brunnepe minder. Dankzij Jan van Hulzen, zoon van de laatste
boekbinder, komt hier verandering in. Sinds 1999 brengt hij het dorp
in kaart. Hij onderzocht hiervoor 40.000 notariële akten en het bevol-
kingsregister van 1849 – 1936. Historisch onderzoek is stofzuigen,
niets laten liggen. Zo ontdekte Van Hulzen dat de gemeente Kampen
in 1859 het plan had nog een drietal vissershavens aan te leggen. Het
plan werd nooit uitgevoerd. Dankzij deze deskundige amateur is er
nu al sprake van een Brunneper archief. 

2-8 De majorie is een nieuw soort gitaar en gitaardocent Wim Duive -
man leert zijn pupillen spelen op dit gebruikersvriendelijke muziek-
instrument. De importeur koos de Kamper Gitaarschool uit om als
proeftuin voor het instrument te dienen. Het is een vinding die in
deze tijd past: snel resultaat, snel een liedje kunnen spelen. 

4-8 Stap op in de IJsseldelta, zo heet de nieuwe fietsroutenetwerkkaart. Er
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staan knooppunten op, waarmee ieder zijn eigen route kan samen-
stellen. Niet meer afstappen en turen op een plattegrond, gewoon
een paar getallen onthouden en volgen. Het idee is afkomstig uit de
mijnen, waar men ook met deze knooppunten werkte om niet te ver-
dwalen in de gangen. Een uitvinding van ir. Hugo Bollen, die er nu
voor zorgt dat met de teloorgang van de mijnen en de opkomst van
het toerisme, het netwerk bovengronds komt. 

5-8 Teuna Visscher (80) kan niet stil zitten. Overdag aquajoggen, fietsen
of een dagje uit, ’s avonds handwerken. Haar laatste project bestaat
uit het haken van mutsjes die horen bij de Kamper klederdracht. Bij
de museumboerderij Ons Erfgoed zijn ze er verguld mee en mevrouw
Visscher vond het een eer het te mogen doen. Dat maakt wederzijds
gelukkig.

6-8 Oud-directeur gemeentewerken IJsselmuiden, A.K. Versteeg (85), is
deze week overleden. De man die IJsselmuiden in de jaren zeventig
veranderde met nieuwe wijken als Zandberg, Groenendael en De
Losse Landen. Ook ontwierp hij de hervormde kerk, De Hoeksteen en
het zwembad. Hij was initiatiefnemer van IJsselmuiden Lichtdorp.
Na zijn pensioen bleef meneer Versteeg, zoals iedereen hem noemde,
actief bezig met zijn hobby’s, bijvoorbeeld oude ansichtkaarten
waarvan hij zelfs een kwartetspel maakte.

7-8 De Werkgroep IJsseldelta Wilsum begeleidt de renovatie van Wilsum.
Het dorp moet zichtbaarder worden voor burgers en toeristen. Het ligt
schitterend, heeft een prachtige hervormde kerk uit 1050 en de
mooiste pastorietuin van Overijssel. Met de opening van die tuin
werd het startsein voor de renovatie gegeven. Wanneer ook de loswal
aangepast wordt, kunnen de toeristen van de Hendrikje, of mis-
schien Sinterklaas, er voet aan wal zetten. 

8-8 Op 08-08-08, 8 augustus 2008, trouwen veel bruidsparen. Ook willen
bruid en bruidegom graag zelf de plaats waar ze trouwen bepalen.
Was vroeger alleen trouwen op het stadhuis mogelijk, er zijn nu
meer locaties. Acht is echter het maximum, volgens B en W, en daar-
om is het verzoek om op alle bruine vlootschepen te kunnen trouwen
afgewezen. 

9-8 Twee Kampenaren nemen deel aan de Olympische Spelen: Willy
Kanis, baanwielrennen en Robert de Wilde, fietscross. Hun ouders
gaan niet naar China, dat is te duur. Ze zijn trots op hun kinderen,
deden veel voor hen, maar houden niet van ophemelen. ‘Ik heb ook
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veel bewondering voor een stratenmaker die een mooi stukje in de
grond legt’, aldus de nuchtere vader. 

11-8 Al behandelt de evenementennota veel onderwerpen, het standpunt
over de zondagsheiliging spreekt velen aan. Vier maal per jaar mag
er een groot evenement op zondag plaatsvinden, volgens het voorstel
van het stadsbestuur. De meeste Kampenaren zijn het daarmee eens.
Elkaar de ruimte geven is de teneur. 

13-8 Geert Leurink gaat, na een slopend bestaan bij bands als La Lupa,
Diep Triest en Mazzeltov, solo. Zoals velen die tegen de veertig lopen,
kwam hij tot de conclusie: als ik wat anders wil, moet ik het nu doen
en hij deed het. De bekende Kamper musicus gaat liedjes schrijven,
componeren, brengt een cd uit en gaat solo optreden. Hij start tijdens
het Stripspektakel (16-8)!

14-8 B en W hebben voor IJsselmuiden een nieuwe vrachtwagenroute
vastgesteld. Nu blijkt dat er veel scholen aan de bevoorradingsroute
liggen, trekt de schoolleiding van de Zandbergschool aan de bel. De
schoolleiding acht de nieuwe route onverantwoord en afspraken met
vrachtwagenchauffeurs, zoals B en W suggereren, onuitvoerbaar. Uit -
ein delijk heeft de gemeenteraad het laatste woord en raadslid Adema
stelde al vragen over dit onderwerp. 

15-8 De IJsseldelta staat in het teken van de step als Kampen en IJssel -
muiden het wereldkampioenschap steppen organiseren. Sporthal
De Reeve biedt plaats aan honderd deelnemers uit de VS, Australië en
vijf Europese landen. Op het Burgemeester Berghuisplein worden
sprint, criterium en estafette verreden. Bij de laatste krachtmeting
wordt niet een stokje doorgegeven, maar de hele step! De marathon
startte in Kamperzeedijk en daar won Hermien Koers voor de eerste
maal. Bij de sprint prolongeerde zij haar wereldkampioenschap. Verder
waren de Woudenbergse steppers favoriet, hun dagelijkse training
werd beloond met vele medailles.

16-8 Oogstdag op het Kampereiland en Stripspektakel in de binnenstad.
Een stralende dag waarop Cor van Dijk zijn film over het ontstaan
van het Kampereiland vertoonde aan de bezoekers van de museum-
boerderij. 
In de binnenstad vond het tiende Stripspektakel plaats. Meer dan
vijftig striptekenaars uit Nederland en België, vele oude, nieuwe
en antiquarische stripboeken, verzamelobjecten, vulden de honderd
kramen in de Oudestraat. Bijzonder was de presentatie in de Koorn -
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marktspoort van de nieuwe stripstijl manga. Een stijl afkomstig uit
Japan, die aansluit bij het dynamische leven van de 21ste eeuw. Ook
Jan Heinecke van de goedgesorteerde Kamper stripwinkel De Fantast
vierde een lustrum, zijn derde. In vijftien jaar heeft hij zijn plaats
veroverd in de wereld van de strips. 

18-8 Op deze dag werd Julia van Weerden-Gunnink (81) begraven. Zij was
vele jaren als vrijwilligster verbonden aan het Frans Walkate Archief.
Een bijzondere vrouw, die tot op hoge leeftijd geïnteresseerd bleef in
haar omgeving en in nieuwe ontwikkelingen. Zij nam dan ook haar
computer mee toen zij verhuisde naar Myosotis, waar zij als enige
bewoner beschikte over een internetverbinding. 

19-8 Onverwacht twee weken langer vakantie. Ouders dromen er niet van
maar hun kinderen wel. Het overkomt dit jaar de leerlingen van de
nieuwe vmbo-school Ichthus en Almere Via. Het opvallende gloed-
nieuwe gebouw aan de Flevoweg is niet gebruiksgereed. Zonder
goede parkeerplaatsen en fietspaden, zonder dat de tientallen dozen
zijn uitgepakt zou het een valse start worden en dat is voor een
school met een geheel nieuw onderwijsconcept niet wenselijk. 

22-8 Van Dijk’s Boekhuis, tegenwoordig Van Dijk Educatie, is uitgeroepen
tot vakantiewerkgever 2008, een initiatief van CNV-jongeren. Met
3.500 uitzendkrachten tijdens de zomerperiode zorgt het bedrijf
voor het grootste uitzendproject van Europa. Om in zo’n massaliteit
als beste uit de bus te komen, is een prestatie die er wezen mag. 

23-8 De Kamper Dahliavereniging De Hanzestad bestaat zestig jaar. Na
een dieptepunt begin jaren negentig wat ledental betreft, werden de
bakens verzet. Niet meer uitsluitend bezig zijn met het kweken en
veredelen van dahlia’s, maar de dahlia als smeermiddel voor sociale
contacten. Iedere dag is het clubhuis in Onze Tuin open en wie een
akkertje heeft mag er het eerste jaar van alles zaaien en poten. Het
tweede jaar moeten er minstens zestig dahliaknollen de grond in.
Een mooi compromis, waardoor de vereniging nu een bloeiend
bestaan leidt. 

25-8 Oscar Lourens, bedenker en uitvoerder van het kunstwerk op de
kademuur van de Vloeddijk, was na elf jaar terug in Kampen.
Vijfendertig woorden bracht hij in 1997 aan over een lengte van 1400
meter. De woorden die corresponderen met de achterliggende huizen
verwijzen naar voormalige bewoners, hun beroep of een speciale
gebeurtenis. De kunstenaar hoopte en hoopt nog steeds dat de woor-
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den bij de voorbijgangers associaties oproepen en dat ze persoonlijke
herinneringen activeren. 

26-8 De renovatie van zorgcentrum De Amandelboom komt maar niet
van de grond. Eerst waren het de omwonenden die bezwaar maakten
tegen de bouwplannen. De hoogte van het nieuwe tehuis zou het uit-
zicht belemmeren. Toen bleken er vleermuizen (beschermde dier-
soort) in het gebouw te nestelen. Nadat is bepaald om welke soort het
gaat, moet een ander onderkomen gevonden worden. Voor de vleer-
muizen wel te verstaan. Ten slotte moeten de sloopkosten opnieuw
worden bekeken omdat overschrijding dreigt. Het krantenartikel
rept met geen woord over de bejaarde bewoners!

27-8 Naast gevoelige mensen en dieren zijn er ook gevoelige wegen. De
Noorderrandweg is het meest gevoelige stukje weg in Kampen, tot
die conclusie kwam Meteo Consult. Ter hoogte van nummer zeven is
dan ook een sensor onder het wegdek geplaatst, die door kan geven
of er gestrooid moet worden in Kampen om de gladheid te bestrij-
den. Strooiwagens zullen ’s winters niet meer voor niets of te laat uit-
rijden. 

29-8 De Willem Kolff Stichting en woonzorgcentrum IJsselheem zijn het
eens: er komt een dr. Kolffmuseum in de oude werkkamer van de
medische uitvinder. De stichting streefde terecht al jaren naar een
kamer in het oude ziekenhuis, het huidige Myosotis, gevuld met
informatie over dr. Kolff en de kunstnier. Hulde aan de vasthou-
dendheid van enkele Kampenaren; het eerbetoon aan de man die
miljoenen levens redde en nog steeds vele levens redt door zijn uit-
vinding is terecht!

29-8 De teerling lijkt geworpen: er komt geen huisartsenpost in Kampen.
30-8 Het ontspoorde plan van de Hanzewijk staat weer op de rails. Inten -

sief overleg tussen deltaWonen, de gemeente en de bewonersvereni-
ging heeft geleid tot een aanvaardbare oplossing waarin ieder zich
kan vinden. In 2007 werd de bouw stopgezet, omdat kostenover-
schrijding dreigde. De kou is nu uit de lucht. De toegezegde 860
woningen komen er. Wat minder appartementen, wat meer goedko-
pere woningen, wat schuiven met parkeerruimten en men kan in
2009 beginnen met het realiseren van de laatste fase van de Hanze -
wijk. In 2014 moet het geheel afgerond zijn. 

31-8 De kabelkrant van het huis-aan-huisblad De Brug is niet meer weg te
denken uit Kampen. Waren er al geruime tijd reportagefilmpjes op
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te zien, deze maand werd gestart met het weekjournaal. Ieder week-
einde wordt de regio dichterbij gebracht door Brugmedia, een prima
uitbreiding van de nieuwsvoorziening over Kampen en omstreken.

September 
1-9 Wethouder Markusse dient een halve eeuw met hart en ziel de

publieke zaak. Hij begon als jongste bediende bij het kadaster en
jaren van avondstudie leidden hem via het burgemeesterschap in
Arnemuiden en IJsselmuiden naar de functie van wethouder van de
stad Kampen. Een bijzondere man, die alom geprezen wordt:
- goed in de omgang met mensen, met oog voor alles en iedereen
- hij staat niet alleen voor zijn zaak, maar ook voor zijn principes
- als burgemeester een samenbindend figuur, gedreven om de 

overheid en dus de burgers te dienen.
Soms is het goed dat voor politici geen leeftijdsgrens van 65 jaar geldt!

2-9 In 1911 kreeg Nederland zijn Carnegie Heldenfonds en in 2008, 97
jaar later, ontvingen Nico Paul ten Hove, Wessel van ’t Oever en
Herman van Asselt hun heldenpenning. Vlak voor Kerstmis 2007
raakt de 78-jarige mevrouw Nel de Boer met haar auto te water in de
Burgel en de drie helden sprongen in het ijskoude water om haar
met behulp van buurtbewoners te redden. In een tijd waarin men
zich liever afzijdig houdt, of met de telefoon foto’s maakt van een
ramp, vond de burgemeester het optreden van de mannen zo bijzon-
der dat hij hen aanmeldde bij de Stichting Carnegie Heldenfonds. 

3-9 De lantaarn moet van de Nieuwe Toren gehaald worden om het
houtwerk te vervangen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen
omdat het neerhalen van de klokkendragende houten opbouw een
hele klus zal zijn, maar ook moet rekening gehouden worden met
plaatselijke winkeliers. Die zitten in de maanden november en decem -
ber niet te wachten op overlast. Bovendien moet nieuwe bestrating
worden gelegd en gaat het nieuwe museum in januari open. Voorwaar
een complex geheel.

3-9 Hendrik Jan Schutte, een bekend inwoner van IJsselmuiden, is op 71-
jarige leeftijd overleden. Zijn sigarenwinkel aan het Markeresplein
was een trefpunt voor veel IJsselmuidenaren. Zijn energie was groot,
zo was hij bijna achttien jaar voorzitter van de ondernemersvereniging,
ook werkte hij mee aan het Kamper radioprogramma Nader beschouwd
waarin hij de stem van IJsselmuiden vertolkte. Door de fusie met
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Kampen zag hij tot zijn ongenoegen de zelfstandigheid van IJssel -
muiden verschrompelen.

4-9 De Kogge bereikte na een succesvolle tocht van bijna zes weken de
thuishaven. De reis werd voor een groot deel gemaakt in gezelschap
van andere koggeschepen. Gezamenlijk werkte men in verschillende
steden mee aan maritieme evenementen. De authentieke uitstraling
van de Kamper Kogge, de informele sfeer onder de vrijwilligers die de
bemanning vormden, het optreden van de Koggezangers, het bezoek
van de burgemeester, dit alles maakte grote indruk in de Hanze -
steden waar werd afgemeerd. 

5-9 De Kamperse Machteld Brands is dit jaar de huisdichter van de RUG
(Rijks Universiteit Groningen) De studente taalwetenschappen ver-
wierf deze eervolle positie met haar gedicht Dagje UB (Universi -
teitsbibliotheek). De jury was vol lof en prees haar originaliteit,
humor, spiritualiteit en de climax waar ze altijd naartoe werkt.
Ongetwijfeld is dit voor de oud-leerling van het Ichthus College een
stap in de richting van het publiceren van een echte eigen dichtbundel. 

6-9 Eén op de tien Nederlanders (in Kampen 4.800) heeft moeite met
lezen en schrijven, terecht dus dat de Dag van de Laaggeletterdheid
is ingesteld. De uitvoeringsgroep Kampen met Taal heeft een conve-
nant gesloten met als doelstelling dat Kampen over vier jaar 15 pro-
cent minder inwoners kent die moeite hebben met lezen en schrij-
ven. Zesenzestig Kampenaren volgen daartoe een opleiding bij het
Deltion College. Marjan Berk daagde vorig jaar de deelnemers uit
een dagboek te schrijven. Met succes, want een jaar later liggen
Dagboekverhalen in de bibliotheek en lezen drie schrijvers hun eigen
verhaal voor. Dankzij de cursus kregen zij meer zelfvertrouwen en
dat heb je nodig als je ‘voorleest uit eigen werk’. 

8-9 De Nederlandse afvaardiging naar het Wereldkampioenschap schie-
ten met historische wapens in Australië behaalde zeven podium-
plaatsen en brak twee nationale records. De Kampenaar Bert van der
Velde behaalde zilver op het onderdeel Colt. 

8-9 De laatste Kamper stadsboer, Teunis van Zuthem, wordt deze middag
begraven. Zijn overlijden markeert een periode waarin stadsboeren
het beeld van de stad voor een deel bepaalden. De Kamper koeboeren
hielden hun acht of negen koeien ’s winters op de boerderij binnen
de stadsmuren en op 30 april brachten zij hun vee naar de stadswei-
den. In de jaren vijftig werden stadsboeren uit de stad verdreven,
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maar Van Zuthem is tot aan zijn dood in zijn boerderij aan het
Meeuwenplein blijven wonen. 

9-9 Open Monumentendag 2008 kent in Kampen twee nieuwe initiatie-
ven: Sporen langs de IJssel en het Qultuurplein. Het eerste omvat 35
borden op historische gebouwen met korte informatieve teksten die
samen met zestien, eerder door de Stichting Stadsherstel Kampen
geplaatste bordjes, een wandelroute vormen. Vijftien jaar geleden
kwam het onderwerp ‘bordjes op historische panden’ in de raad. Aan
de vasthoudendheid van Jan Visser, die namens de Lions Club
Kampen het project trok, is het te danken dat de klus werd geklaard.
Qultuurplein, een uitgebreide Uitmarkt, is een nieuwe activiteit van
Quintus, het centrum voor kunsteducatie. Samen met de culturele
verenigingen in Kampen wordt een grote happening voorbereid die
staat voor kijken, luisteren, ontmoeten, meedoen en genieten van
kunst. In en om het gebouw aan de Vloeddijk zal het tijdens de
monumentendag bruisen van activiteiten.

10-9 De eerste monumentenprijs, gezamenlijk ingesteld door Kampen en
Zwolle, is toegekend aan de rooms-katholieke kapel aan de Plasweg
in IJsselmuiden. Door de inspanningen van leden van de rooms-
katholieke kerk, die ook omwonenden en andere betrokkenen bena-
derden en dankzij subsidies, is een stukje cultuurhistorisch erfgoed
bewaard gebleven en kan het gebouwtje weer worden gebruikt.

11-9 Toen het Kamper echtpaar IJzerman in 1991 hun vakantie door-
bracht in Sri Lanka werd het geraakt door de armoede die ze daar
aantroffen. Vanuit hun uitgangspunt: als er iets op je weg komt moet
je er wat mee doen, kwamen Gerry en Gerrit in contact met het Family
Health Program, opgericht door Herman Steur uit Monnikendam.
Gerrit werd voorlichter en contactpersoon van de stichting, maar het
echtpaar IJzerman biedt ook hulp voor ‘eigen rekening’. Al twaalf jaar
zetten ze zich in voor inwoners van Marawila. Ieder jaar gaan ze een
maand naar Sri Lanka om daar te helpen. Veel geld uit Kampen is omge-
zet in huisjes in Marawila.

12-9 Stad in de steigers. Stadsvernieuwing in Kampen vanaf de jaren zeventig van
de 20ste eeuw, luidt de titel van het fraaie boek dat Geraart Westerink
schreef ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting
Stadsherstel Kampen. Nadat met burgemeester Van Tuinen het her-
stel begon, haalden vrijwilligers het herstel van de stad uit het slop.
Ruim 25 panden zijn door de Stichting opgeknapt. Omdat er nu niet
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veel vervallen panden meer zijn en omdat de subsidies teruglopen,
richt men zich in de toekomst op bewaken, zorgen dat er niet onoor-
deelkundig wordt gesloopt en op de stadsverfraaiing door het
opknappen van historische elementen. 

13-9 De Open Monumentendag 2008, met als thema ‘Sporen’, werd zeer
toepasselijk geopend op het Kamper station. Een gelegenheidsorkest
speelde het muziekstuk Spoor-Gallop uit 1865 dat toen speciaal
geschreven werd voor de opening van het Kamper spoortje. Daarna
trok men de stad in, waar de verbouwing van het voormalige stad-
huis tot museum veel belangstelling trok. In februari 2009 moet deze
klus geklaard zijn, iets wat de bezoekers zich niet voor konden stellen.

15-9 Kampen bezit vele geregistreerde monumenten. Welke worden door
de Kampenaren het meest gewaardeerd? Na een bliksemenquête
 bleken dat de Schepenzaal, het station, de Doopsgezinde kerk, de
Koornmarkt, de Bovenkerk en het voormalige pand van Brummelaar
te zijn. 

16-9 Diamanten huwelijken worden nu, 63 jaar na de bevrijding, opmer-
kelijk vaak gevierd, een briljanten viering (65 jaar) is uniek. Zo uniek
dat de bloemist het niet geloofde en op het kaartje bij de bloemen
van de gemeente geen 65 maar 60 jaar vermeldde. Jan en Fenna
Bosman-van den Beld, (91 en 92 jaar) trouwden in de oorlog en loco-
burgemeester Boerman bracht hen met zijn vrouw de bloemenhulde.

16-9 Pannavoetbal speel je in een pannakooi. Het doel is de bal tussen de
benen van de tegenstander door te spelen. Dat kan nu aan de
Wortmanstraat, waar wethouder Wieten de kooi met een mooie pass
opende. De voetbalkooi is tot stand gekomen door samenwerking
van deltaWonen en de wijkbeheerder. De jeugd is er blij mee.

17-9 Het is een zeer omzichtige tango tussen media en onderwijs die
docenten en leerlingen tegenwoordig uitvoeren. Hierover sprak
Professor dr. Wim Veen, hoogleraar Educatie en Technologie in de
Stadsgehoorzaal voor de docenten van het Ichthus College. Wat
moet het onderwijs met YouTube en Hyves? Het onderwijs bevindt zich
tussen twee polen, het moet het evenwicht vinden tussen een vuur
ontsteken en een emmer water leeggooien. Blended learning, gemengd
leren, noemen ze dat op het Ichthus. Een uitgekiende mix van actief
en passief, van zelf ontdekken en luisteren, van internetsite en het
boek. Een moeilijke taak, waarvoor leraren respect verdienen.

18-9 De R is weer in de maand en dat betekent dat de Hoogwaterbrigade
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aan het werk moet. Alle losse en beweegbare elementen van de kering
worden getoetst op deugdelijke werking. Negentien teams van vier tot
achttien personen testen de 220 waterkerende elementen. Voeg daar-
bij de 84 lossen delen, dan kun je toch moeilijk volhouden dat de
oude stadsmuur de waterkering vormt!

19-9 Het gebouw waar onder meer de Vrijwilligerscentrale en de Stichting
Welzijn Ouderen gevestigd zijn, herbergt nu ook het Steunpunt
Mantelzorg Kampen. Mantelzorgers zijn vrijwilligers die tijd, zorg
en energie besteden aan een zieke of hulpbehoevende partner, fami-
lielid, buur of vriend. Kampen telt ongeveer vijfduizend mantelzor-
gers. Een mantelzorger wil zichzelf wel eens vergeten, de vrijwilli-
gers van het Steunpunt kunnen ondersteuning bieden door bijvoor-
beeld zorgverlof te regelen of door praktische adviezen. Op dezelfde
dag organiseerde de Stichting Terminale Thuiszorg Kampen en
omstreken in de Stadsgehoorzaal een openbaar symposium ter gele-
genheid van haar 20-jarig bestaan. Een eerbetoon aan de vele vrijwil-
ligers, die in stilte lange nachten bij sterfbedden waken.

19-9 De relatie tussen het Hongaarse Pàpa en Kampen biedt aan broer en
zus Bertalan en Viktoria Varga nieuwe mogelijkheden. Beiden volg-
den in Hongarije een managementopleiding, maar jongeren hebben
in Papa geen toekomst. Daarom verruilen ze voor een jaar de econo-
mische hopeloosheid van hun geboortestreek voor een perspectief-
rijkere omgeving en dat werd Kampen. Toch zouden ze het ondanks
hun positieve instelling en hun baan hier niet redden, omdat hun
woonomstandigheden, een eenpersoonsappartement, beperkingen
met zich meebrengen. Wassen en internetten zijn bijvoorbeeld niet
mogelijk. Dankzij de familie Pol worden die problemen opgelost. 

20-9 Een multicultureel Foodfestival tijdens de Ramadan! Een nieuwe
Kamper Ui? De enthousiaste organisator en Hanzewijkbewoner, noch
de coördinator allochtonen van de gemeente realiseerden zich dat
20 september in de Ramadanperiode valt en Turkse bewoners het
zouden laten afweten. Toch was het festival geslaagd, want lekker
eten bij mooi weer staat garant voor succes.

22-9 De begraafplaats in IJsselmuiden wordt te klein. Omdat uitbreiden
geen optie is, wordt overwogen oude graven te ruimen en opnieuw
te gebruiken. Als familieleden van de overledenen niet meer te tra-
ceren zijn, worden de graven geruimd. Dat is zeer tegen de zin van
Kees Schilder, het historisch geweten van Kampen. Het betreft ook
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graven van bekende Kampenaren als Frans Walkate en H.M.L. Ouden -
dijk. Graven uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw, een stuk
geschiedenis van Kampen dat in stand gehouden moet worden.
Sommige graven zijn echter vervallen; iets voor Stadsherstel om zich
in te zetten voor het behoud? Aldus de hartenkreten van Schilder.

23-9 De herschreven cultuurnota wil een stevig fundament vormen voor
Kampen Cultuurstad. Twee groepen staan centraal: de eigen bewo-
ners en de toeristen en bezoekers. Kampen wil beide groepen zo goed
mogelijk bedienen. Er zijn zeven concrete punten en daarom worden
er eerst prestatie-afspraken gemaakt met de ‘grote vijf’: De Stads -
gehoorzaal, het Gemeentearchief, Quintus, de Openbare Bibliotheek
en het Stedelijk Museum. Als die afspraken helder zijn, wordt bekeken
hoe er met de andere initiatieven kan worden omgegaan: inbedding
bij één van de ‘grote vijf’, of zelfstandige uitvoering.

24-9 De dag van de Theologisch Universiteit (vrijgemaakt) trekt nog
maar een fractie van het aantal bezoekers uit het verleden. Volgend
jaar weer een schooldag? ‘Natuurlijk,’ antwoorden de organisatoren;
‘dat is voor mij de vraag’, zeggen boekhandelaren en andere stand-
houders. Toch was Kampen vandaag weer het middelpunt van vrij-
gemaakt Nederland. Is de eikenhouten stam van de kerken aan het
rotten?, zoals een verkoper suggereert. Volgens hem heeft de emotie
het gewonnen van de rationaliteit en doen Pinkster- en Evangelische
gemeenten het beter. Zo dachten de drieduizend bezoekers er niet
over, zij straalden saamhorigheid uit.

25-9 De gemeente Kampen en de woningstichting deltaWonen zijn over-
eengekomen de Hanzewijk te slopen en te herbouwen. ‘Met het eer-
ste is voortvarend begonnen, het tweede deel blijft achterwege’, zo
formuleert Gemeente Belang Kampen de situatie in de wijk. Nu 50
procent van de bewoners (tijdelijk?) is vertrokken, merken de onder-
nemers dat in hun omzet, die vele procenten lager is. Het eerste
slachtoffer sluit zijn bedrijf, een kapsalon, maar ook anderen vragen
zich af of ze het redden tot 2010. De ondernemersvereniging dringt
er bij de gemeente op aan maatregelen te nemen door bijvoorbeeld
de huursom niet trendmatig te verhogen of deze zelfs te verlagen.

26-9 Geen problemen meer met Kerstmis? De gemeenteraad heeft beslo-
ten dat Kerst in Oud Kampen de zaterdag vóór Kerstmis gevierd zal
worden op de Plantage en dat de marktkooplieden dienen te verhuizen
naar de Nieuwe Markt. Vreugde bij Ventura, ontevredenheid bij de
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kooplui. Einde verhaal of ‘wordt vervolgd’?
27-9 De Ark van Noach ligt eindelijk afgemeerd aan de Koggewerf. Door

ingediende bezwaren werd de datum van 12 september niet gehaald,
waardoor de manifestatie Roots Reli en Rage en de Hogeschooldag
het evenement niet op konden nemen in hun programma. De ark
trok in anderhalf jaar 200.000 bezoekers, ook in Kampen zal de
belangstelling aanzienlijk zijn. De replica is 70 meter lang, 9,5 meter
breed, 13 meter hoog en gevuld met plastic dieren op ware grootte.
Het bijbels expositieschip is zo’n succes dat bouwer Huibers al bezig
is met een tweede ark op ‘ware grootte’.

29-9 Het Schokkermonument dat vroeger aan de Buitenhaven stond ver-
dween tijdens de dijkverzwaring naar de gemeentewerf om in 2002
in de bocht IJsselkade en Hagenkade een mooie nieuwe plek te krij-
gen. Een fotogenieke plek, gezien de vele bruidsparen en toeristen
die zich daar laten vereeuwigen. Maar sommige Schokkers zijn onte-
vreden. Ze willen het monument terug waar het hoort, bij de Buiten -
haven in Brunnepe. Zij roepen theatraal: ‘Nazaten van Schokkers ver-
enigt u, en eist eerherstel. Laat onze voorouders niet schreien in hun
graf.’

30-9 Boeckhuys Campen sluit na twaalf jaar de deuren. Eigenaar Gerlofsma
voelt zich het slachtoffer van de vervlakking in de boekenwereld.
Alleen met Dostojevski en Hildebrand, zonder Daphne Deckers en
Sonja Bakker red je het niet meer, aldus de boekhandelaar, die via inter-
net actief hoopt te blijven.

Oktober
1-10 Dertig jaar lang was Johan Lieftink molenaar op d’Olde Zwarver, op

deze dag werd hij ten grave gedragen en de molen treurde met de
wieken in rouwstand. Lieftink had een passie voor het ambachtelijke
werk en de schoonheid van techniek. Daarmee verwierf hij groot res-
pect binnen het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Overijssel. Het was
dan ook niet verwonderlijk dat ongeveer tachtig leden hem de laatste
eer bewezen. De rouwstoet reed langs de molen en het wiekenkruis
draaide volgens oud gebruik in rouwstand met de stoet mee. 

2-10 Was het pand Oudestraat 17 vroeger als kerkelijk verenigingsgebouw
bekend onder de naam Gedenk het Woord, nu heeft de christelijke
boekwinkel De Rank er een fraai onderdak en het ‘woord’ is er dus
terug. Het verpauperde pand is, dankzij de vasthoudendheid van
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bouwbedrijf Felix en de creativiteit van vele partijen als gemeente en
monumentenzorg, in oude luister hersteld.

3-10 Meer openbaar vervoer, meer fietsen, minder autorijden. Uit deze
trits ontstond het ideaal van een fietssnelweg tussen Kampen en
Zwolle. Een nobel streven, waarmee men in ’s-Heerenbroek echter
niet gelukkig is, omdat het fietspad vlak voor de Prinses Juliana-
basisschool is aangelegd. De ‘pelotons’ fietsers zullen met grote snel-
heid langs de school razen. Ouders en leerkrachten staan niet te jui-
chen om de primeur van een fietssnelweg nu deze hun kinderen en
leerlingen in gevaar brengt.

4-10 B en W onderkennen het belang van de sport in Kampen, dat blijkt
uit de sport- en beweegnota 2008 - 2014, waarin geschreven staat: we
streven naar een sportieve samenleving en willen dat zoveel moge-
lijk inwoners aan spel- en beweegactiviteiten deelnemen. Dat streven
resulteert in een nieuwe sporthal in 2012 en zes kunstgrasvelden
binnen twaalf jaar. Geven de Nederlandse gemeenten gemiddeld 58
euro per inwoner aan sport uit, in Kampen is dat 64 euro. Het is dui-
delijk dat wat men met de mond belijdt ook wordt uitgevoerd. 

6-10 De Kampense Marissa Grasdijk mag Nederland vertegenwoordigen
op de Europese finale van het Junior Songfestival op Cyprus. Met
een bus vol fans vertrok ze naar Hilversum, om daar de hoogste score
te behalen bij de professionele en kinderjury. Een mooie overwin-
ning voor deze leerling van Linda Westera van Quintus. 

6-10 Een diamanten DEV-er, dat is Albert Jan van Dijk. Zestig jaar zingt hij
bij het bekende mannenkoor. Reden voor het bestuur hem te huldi-
gen met een fraai jubileumbord. De nestor van het koor steekt het
niet onder stoelen of banken: door dirigent Klaas Jan Mulder heeft hij
en hebben vele andere zangers al jarenlang veel plezier in het zingen.

7-10 Tot de jaren zestig verleenden de kerken bijstand aan de armen. Door
de bijstandswet werd dit een taak van de overheid en kregen de dia-
kenen te horen dat zij ‘overbodig’ waren. Nu in 2008 doet de gemeen-
te weer een beroep op hen. Armoede en schuldpreventie vragen de
aandacht. Kerken, die nog steeds tot de grootste maatschappelijke
organisaties behoren, worden betrokken bij het beleid van de
gemeente. Belangrijk is hun signalerende en preventieve bijdrage.

8-10 Het Walkate Archief bezit veel stedenbouwkundige archivalia. Dankzij
het archief van de flamboyante architect Hein Boer, dat door Harmen
Lageweg werd overgedragen aan Herman Harder, is de collectie uit-
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gebreid. Boer was zeer bepalend voor de woningbouw tussen de jaren
1930 en 1980. Duizenden woningen zijn door hem ontworpen: ver-
schillende panden ‘op Zuid’, de portiekflats in de Hanzewijk, maar
ook De Riette en Huize Margaretha.

9-10 Steeds een stapje verder kwamen Gert en Gerdi Otten in de strijd om
beste marktgroenteman 2008 en het is gelukt! Dankzij hun zelfbe-
dachte groentesnacks behaalden zij de felbegeerde eerste plaats. De
jury had snel door dat de andere finalisten de snackrecepten op het
internet hadden gevonden. De originaliteit van de Ottens en hun
medewerkers werd beloond.

10-10 De afbraak van de Hanzewijk, twee jaar geleden, verliep vlot, maar
was niet volledig. De oude rioolbuizen bleven intact en aangesloten
op het gemeentelijk net. Het werd een eldorado voor ratten. Maar het
leven van de bewoners van de Oranjewijk wordt door het ongedierte
verzuurd. De gemeentelijke rattenverdelgers spannen zich in, maar
zij doen aan symptoombestrijding. Wethouder Kattenberg wil de kern
aanpakken door de buizen te verwijderen, het probleem is echter dat
de oude leidingen ontbreken op de tekeningen.

13-10 De Week van de Geschiedenis heeft als thema Verhalen van Neder -
land en startte in Kampen in de bibliotheek, de plaats waar alle ver-
halen te vinden zijn. Met passende activiteiten zoals palingroken en
een diapresentatie vraagt de bibliotheek aandacht voor de geschie-
denis en voor zichzelf, want wat zou Kampen zijn zonder de ver-
trouwde bibliotheek?

14-10 Bijna 30 euro per kubieke meter kost het om de Trekvaart in IJssel -
muiden schoon te krijgen. Dat lijkt niet veel, maar als het om 25.000
kubieke meter gaat tikt dat behoorlijk aan. Gelukkig betaalt de
 provincie 90 procent; reden voor gedeputeerde Rietkerk de aftrap te
verzorgen door samen met Wim Porte van het waterschap met een
Hollands trekpaard een baggerschuit door de vaart te trekken. 

15-10 Het gaat weer goed met de brandweer. Dat vinden de spuitgasten
zelf, maar ook de Kamper bevolking, die het korps met een ruime
acht beloonde. Het Burgerpanel vond echter dat de brandweer er
niet was om een kat uit de boom te halen. Geef daarvoor de dieren -
ambulance maar een gesubsidieerde ladder, aldus columnist Evert
van Voorst. 

16-10 Koldijk 80 jaar, daar zit muziek in. Met dit thema werd herdacht en
gevierd dat Koldijk in 1928 in Kampen begon met wasmachines en
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radio’s en nu is uitgegroeid tot een bloeiend elektrotechnisch bedrijf
met zes vestigingen en tweehonderd werknemers. 

17-10 De Via-school, thuisbasis voor vmbo-bovenbouwleerlingen van het
Ichthus en Almere, is geopend. Zien, meedoen en ontdekken, daardoor
krijgen de leerlingen een goed beroepsbeeld. Er staat een open gebouw,
transparant. De bevlogenheid van de architect, die spreekt van een
gestolde visie op het 21ste eeuwse beroepsonderwijs, wordt niet
gedeeld door alle docenten, die in een onrustige omgeving met
gemotiveerde, maar ook met ongemotiveerde leerlingen aan de slag
moeten. Wordt Via een succes? De tijd zal het leren.

18-10 Vijf windmolens langs de N50 met een hoogte van 158 meter brengen
het open landschap en de vogels schade toe volgens het Comité Gelder -
se dijk/Zalkerdijk. De molens kunnen half Kampen voorzien van stroom
volgens Prodeon, de ontwikkelaar van het windpark. Windenergie mag
dan de toekomst zijn, er zal nog heel wat water door de IJssel stromen
voor de negenduizend huishoudens erover beschikken.

20-10 De politiek bepaalt wat er gedaan moet worden om ons te wapenen
tegen de stijging van de zeespiegel. De mensen die hun hele leven
werkten op het water hebben een eigen, vaak een andere mening.
Harm Visscher werkte dertig jaar op de IJssel en aan het Ketelmeer.
In de Bypass gelooft hij niet. ‘Mooi voor recreatie en woningbouw,
maar om ons te wapenen tegen de stijgende zeespiegel moet de capa-
citeit van de sluizen van de Afsluitdijk worden vergroot’, aldus de
man met ervaring.

21-10 Kampen heeft een zwembad, IJsselmuiden heeft een zwembad. Beide
worden gedeeltelijk door de gemeente gesubsidieerd. Twee zwem -
baden is een luxe volgens de stadsbestuurders. Wordt er nu één nieuw
bad gebouwd? En waar? Nee, zeggen de IJsselmuider zwemliefheb-
bers, wij hebben ons zwembad destijds zelf mogelijk gemaakt, het
kan niet zomaar verdwijnen.

22-10 Het nieuwe Stedelijk Museum zal voor 80 procent steunen op vrij-
willigers. Terecht dat er daarvoor een vrijwilligerscoördinator is aan-
getrokken. Eisjen Schaaf hoopt 75 mensen te vinden die minimaal
een dagdeel willen werken in het prachtige gebouw. De ‘hoofdvrij-
willigster’, die ervaring heeft opgedaan in Den Haag, pakt het profes-
sioneel aan met intakegesprekken en trainingen.

23-10 Restaurant d’Olde Vismark, jarenlang eigendon van horecafamilie
Van Dijk, onderging een metamorfose toen Ron Wesseler er de scep-
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ter ging zwaaien. Eten bij hem was een show. Maar hij was ook maat-
schappelijk actief. Een gemis voor Kampen toen hij in 2007 de stad
verliet. Een gemis voor velen nu hij is overleden.

24-10 Het archief van de beroemde violist Herman Krebbers is overgedragen
aan de Kamper vioolbouwer André van Putten. Naast het Herman
Krebbers concours bevindt zich nu ook het Herman Krebbers archief
binnen de Kamper muren.

25-10 Al heeft Kampen geen hogescholen meer, het blijft een studenten-
stad met twee universiteiten: de Theologische Universiteit van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Protestantse Theologische
Universiteit (PKN). De Theologische Universiteit (vrijgemaakt) huldigde
het standpunt: je moet je beleid vrijwaren van de overheid en dus
bekostigen de kerken zelf hun predikantenopleiding. Dit uitgangs-
punt is moeilijk te handhaven bij stijgende kosten. Door accreditatie
(kwaliteitstoetsing) van de overheid heeft deze toch een stem binnen
de universiteit, waardoor het ‘stoere’ standpunt kan worden verlaten.
Volgens de rector zou de overheid wettelijk 50 procent van de exploi-
tatiekosten moeten dragen. De universiteit probeert ten tweede male
de minister daarvan te overtuigen.

26-10 In de nacht van zondag op maandag 27 oktober overleed prof.dr.
Jacobus van Noordwijk, de man die als ondergedoken medisch stu-
dent in Kampen prof. Kolff assisteerde bij de ontwikkeling en toe-
passing van de eerste kunstmatige nier. Later ontwikkelde hij zich
tot gezaghebbend farmacoloog en hij bleef zijn hele leven bevriend
met de grote uitvinder.

27-10 Kampen biedt ouderen veel mogelijkheden om te bewegen. Zoveel
dat zelfs een speciale sportgids voor senioren is uitgegeven. Tijdens
de Beweegdag 50-plus in sporthal De Reeve lukte het Jacqueline
Seinen Olga Commandeur te contracteren. Veel vijftigplussers brach-
ten onder haar bezielende leiding de aanbevolen ‘dertig minuten
bewegen’ in de praktijk.

27-10 Honderd jaar werd dokter Bosch van de IJsselkade, meer dan 25 jaar
was hij huisarts in Kampen. Ook al vertrok hij al in 1975 naar
Wageningen, zijn banden met de stad bleven zo sterk dat hij werd
opgebaard in de woning van zijn dochter Jonnie en begraven op de
Algemene Begraafplaats van Kampen te IJsselmuiden.

28-10 Het echtpaar Schrijver uit IJsselmuiden en het echtpaar Drost uit
Kampen zijn deze week zestig jaar getrouwd. Een afvaardiging van
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het gemeentebestuur bracht hun namens alle inwoners felicitaties.
28-10 Bewegen, bewegen luidt het motto voor iedere leeftijd, maar twee

badmintonclubs in Kampen is wat te veel van het goede. Het is echter
net als bij kerken, men is gewend aan zijn eigen gebouw. Juventa
beweegt in sporthal De Maten en KBC in Cellesbroek. Zullen echt alle
puzzelstukjes in elkaar vallen zoals een sportambtenaar voorspelt?

29-10 Intensieve veehouderij is toegestaan in Kamperveen aan de Leidijk.
Daar zal plaats komen voor vijfhonderd rosékalveren. Het jonge vee
krijgt veel rauw voer en levert daardoor rosékleurig vlees. Aan de
Buitenbroeksweg komen serrestallen. Veel licht en goede ventilatie
komen de gezondheid van de koeien ten goede.

29-10 Theo van Dijk is vijftig jaar orgelist. Al jaren bespeelt hij het prachtige
orgel van de Burgwalkerk. Zijn opvatting is duidelijk: je moet er als
orgelist geen concert van maken, daar komen de mensen niet voor
naar de kerk, maar je moet ook niet alleen de noten spelen die er
staan. Je moet er gevoel in leggen. ‘Ik ben een romanticus en dat hoor
je in mijn spel,’aldus Theo, die nog steeds op het orgel verliefd is.

30-10 Een prisma is doorzichtig en heeft alle kleuren van de regenboog.
Daarom heet een school die transparant wil zijn en kinderen met
verschillende problemen onderwijs kan bieden Prisma. De Trima -
ran, de Ambelt en de Enkschool zijn een soort latrelatie aangegaan
met behoud van eigen identiteit, elk in een eigen vleugel.

30-10 Nu de Zuiderzeehaven in gebruik is genomen, wordt Kampen weer
een Hanzestad. Dankzij unieke samenwerking tussen publieke en
private partijen en niet te vergeten tussen Kampen en Zwolle, kwam
de nu al succesvolle haven tot stand. Succesvol want men spreekt
over een tweede haven. Er zijn zelfs stemmen te horen die beweren
dat Kampen het Rotterdam van het Oosten worden kan, maar dan
moeten ook grote schepen de haven makkelijk kunnen bereiken.

31-10 Een dijkdoorbraak van dijkring 10 betekent groot gevaar voor IJssel -
muiden en wijde omgeving. Heel IJsselmuiden inclusief het Kamper -
eiland en Mastenbroek moeten dan worden geëvacueerd. Het draai-
boek ligt klaar, maar de praktijk is weerbarstig. Dat bleek toen tijdens
de oefening Poseidon ME’ers, soldaten, figuranten en vrijwilligers de
ramp naspeelden. Er werd bij 3.800 huizen aangebeld en het werd
duidelijk dat niet iedereen de bevelen van de gezagsdragers snel
opvolgt.
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November 
1-11 Klaas Jan Mulder, tot buiten onze grenzen bekend als organist, pia-

nist en dirigent, overleed op 78-jarige leeftijd. Als conservatorium-
student ontving hij een eervolle vermelding voor virtuositeit. Niet
verwonderlijk dat hij beroemd werd door zijn improvisaties, zeer
bekend werd: Ruwe stormen mogen woeden. Steeds weer probeerde hij
zijn geloof en vreugde op het publiek over te dragen. Maar ook op de
zangers van De Lofzang, DEV en Immanuel. Hij streefde niet alleen
naar muzikale harmonie, maar ook naar harmonie met anderen.
Koorleden hielden van hem en vonden het een feest met hem te wer-
ken. Hij was de man die alles uit een orgel kon halen en alles op een
orgel kon uithalen. Het traditionele Nieuwjaarsconcert 2009 in de
Rotterdamse Laurenskerk op 3 januari wordt aan hem opgedragen.

2-11 Het Huys der Kunsten geeft bekende Kampenaren de gelegenheid
een expositie samen te stellen. Dit jaar viel de eer te beurt aan de
thrillerauteur Jacob Vis. Deze gaf zijn expositie de titel De Smaak van
de Verteller. Tijdens de opening presenteerde Vis zijn nieuwe boek De
Scheepsbouwer, maar nodigde hij ook andere woordkunstenaars als de
dichters Renée van Riessen en Hans Bouma, de schrijfsters Greetje
van den Berg en Iris Boter en natuurfotograaf Philip Friskornuit. Zij
 krijgen elk een zaterdag de gelegenheid hun werk te presenteren.

4-11 Wanneer je intensief oefent bij Ventura wil je meer dan jaarlijks
optreden in de Stadsgehoorzaal en meewerken aan Kerst in Oud
Kampen. Dankzij de directie van Coelenhage in Wezep is dat moge-
lijk. Ventura gaat shows verzorgen tijdens de maaltijd in het restau-
rant. De opmaat tot de groei van een regionale musicalcultuur?

5-11 Zestig jaar getrouwd! Namens de Kamper bevolking trok de burge-
meester er weer op uit om het echtpaar Van Kalsbeek-van Wilsum
met hun diamanten huwelijk geluk te wensen.

5-11 De pluut HK 61 moet weer in de vaart komen, volgens Aalt van de
Hul en Hendrik Jan Vos. Vijf jaar krijgen zij van de Koggewerf om het
verwaarloosde schip daar te restaureren. Gebouwd in 1889 is het het
vaartuig waarmee het langst (1962) werd gevist op de voormalige
Zuiderzee. Willem van Mek was de eerste eigenaar, toen ging Arie
van Kees ermee vissen en de laatste eigenaar was dove Piet. Allemaal
bijnamen zoals die welig tierden in vroeger tijd.

6-11 Serviceclub De Ronde Tafel heeft in samenwerking met De Olifant
een sigaar op de markt gebracht en probeert hiermee veel geld bijeen
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te brengen voor de bouw van een school in India. De eerste
‘Tafelsigaar’ werd geproefd door Hans Wiegel. Deze maakte van de
gelegenheid gebruik door op humorvolle wijze andere rokende poli-
tici de revue te laten passeren. Van Churchill via Den Uyl naar Van
Agt, om te besluiten met dominee Zandt, die de sigaar van CHU-poli-
ticus Beernink verder oprookte.

7-11 De tweede helft van de vorige eeuw kende Kampen drie fameuze
horecaondernemers: Joop Diender van De Unie, Wim de Kleine van
De Blokhut en de deze week overleden Ab Koek van Het Centrum.
Het café van Ab Koek en zijn vrouw Coby was vóór het kantinetijd-
perk de thuisbasis van V.V. Kampen. Ab Koek zal ook herinnerd wor-
den als één van de oprichters van de carnavalsvereniging en trouw
bestuurslid van Sint Caecilia.

7-11 Jarenlang verzamelde Bert Renes alles wat aan het koningshuis
 gelieerd is. Toen zijn Oranjehuis aan de Vloeddijk gevestigd was,
kwamen er 1.500 bezoekers per jaar. De verzamelaar wordt ouder en
vindt dat hij afscheid moet nemen van zijn collectie. De gemeente
Kampen heeft geen belangstelling, dus hoopt hij de collectie in één
keer via Marktplaats te verkopen.

8-11 Het verblijf van de Ark van Noach was, ondanks de politieke strub-
be lingen die eraan voorafgingen, een groot succes, 32.000 bezoekers.
Het lijkt zelfs leeg aan de boorden van de IJssel nu de ark er niet
meer ligt. Het is alsof het grote schip hoorde bij de Koggewerf.

8-11 THOR, Tot Heil Onzer Ribbenkast, bestaat binnenkort honderd jaar
en is daarmee de oudste gymnastiekvereniging in Kampen. Begonnen
met zeventien ongehuwde mannelijke leden, groeide zij uit tot een
vereniging die een avond verzorgde, een honderdjarige waardig. Dat
de sport in Kampen stevig geworteld is, blijkt uit het feit dat vier
clubs eerder een dergelijk jubileum vierden: schaakclub O & O, dam-
club SSS en de schaatsverenigingen TOG en VZOD.

10-11 De protesten tegen het rookverbod in de horeca worden landelijk
steeds heftiger. In Kampen ziet men de positieve kant van het rook-
verbod, dat redelijk wordt nageleefd. De terrassen, die normaal op 1
november moeten sluiten, mogen open blijven. De burgemeester
gedoogt en zal de Algemene Politie Verordening aanpassen.

11-11 Kampen gaat bricken, dat betekent dat er met het mobieltje of met
een brickkaart voor het parkeren betaald kan worden. De meters
zijn verrijkt met borden waarop een nummer staat. Boetes worden
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voorkomen en alleen reële parkeertijd wordt afgerekend plus een
klein percentage voor de organisatie Yellowbrick. Bijzonder is dat in
Kampen met de brickkaart ook getankt kan worden.

12-11 Het kloppend winkelhart van Kampen vertoont hartritmestoornis-
sen met 34 lege winkelpanden. Zal de beneden-Oudestraat zich her-
stellen als de woningbouw in Brunnepe zich verder ontwikkelt? Aan
de andere kant gaat het beter. De Geerstraat straalt nieuw elan uit.
De Wibra belooft een trekker te worden; het Sleutelhuis Kampen, dat
eerst een ander pand op het oog had, verlegde daardoor koers naar
de Geerstraat.

13-11 De herdenkingsplaquette in de Prinsenstraat is een vast punt in de
route van de stille tocht. In steen gegraveerd staan de namen van drie
Kampenaren die weigerden werkzaamheden ten behoeve van de
Duitse Wehrmacht te verrichten en daarom werden gefusilleerd. Nu
de commotie om de juistheid van de drie namen is verstomd, is er
rumoer om twee nieuwe namen: Jan Kool en Johannes Schreuder.
Hen trof, tien dagen later, hetzelfde lot en hun namen dreigen te
worden vergeten. Op aandringen van Anton Mensink, die als zestien-
jarige de schoten hoorde, kreeg Iet Erdtsieck de raad zo ver dat er,
ondanks het afwijzend advies van het 4 mei- comité, een extra plaat
met de twee namen bevestigd wordt. 

14-11 De Kolffkamer is terug in het voormalige Stadsziekenhuis. De werk-
kamer van dokter Willem Kolff ademt de sfeer van 1943. Hier is de
kunstnier geboren. De pionier zelf was niet bij de opening aanwezig,
noch zijn toenmalige student-assistent professor Van Noordwijk, die
eind oktober overleed. In de kamer staat de replica van de eerste
kunstnier opgesteld, de basis voor de geavanceerde apparatuur die nu
in vele ziekenhuizen over de hele wereld wordt gebruikt. De belang-
stelling voor het ‘museum’ is zo groot dat arrangementen worden
aangeboden en men al van medisch-historisch toerisme spreekt.

15-11 Gait van der Weerd en de Broederband horen zeventig jaar bij elkaar.
Meer dan een halve eeuw is hij al spelend lid, een kwart eeuw was hij
penningmeester. Reden voor de muziekvereniging de jubilaris met
een oldtimer van huis te halen en het echtpaar met muzikale bege-
leiding naar het verenigingsgebouw De Notenkraker te rijden.

15-11 Sinterklaas arriveert in Kampen met een hippe pet, zijn werkmijter,
op zijn hoofd. De echte mijter waaide over boord, maar gelukkig
bracht de Knuffelpiet hem terug. Opvallend was het grote aantal



367

Pieten dat Sint begeleidde, meer dan honderd. Het eerste cadeau was
voor de burgemeester, een vliegretour naar Spanje, waar het echt-
paar met hun kinderen hun veertigjarig huwelijk gaat vieren en daar
ongetwijfeld de Sint tegenkomt.

17-11 Er moet een aanvalsplan drugs en drank komen. Hiervoor is Jurjen
Bakker aangetrokken als procesmanager. De oud-officier zal de ope-
ratie met militaire precisie uitvoeren. Net als bij defensie: eerst
inlichtingen inwinnen en dan een verstandige operatie uitzetten.
Toch voelt hij nu al de spagaat tussen wet en realiteit. Laat dat nu net
de reden zijn van de benoeming.

18-11 Eén van de gevaarlijkste wegen in Nederland is veranderd in de veilig-
ste. Een voorbeeld voor de N-wegen in ons land. Loftuitingen van
minister Eurlings, die aanwezig was bij de oplevering van de verbrede
N50. Hij beloofde door te gaan en stelde vijftien miljoen euro beschik-
baar voor het traject tussen Kampen en Ramspol.

19-11 De Stichting Vluchtelingenwerk Kampen bestaat twintig jaar.
Marian Stoffer stond aan de wieg van de organisatie en is nog steeds
actief binnen de inmiddels tot Cares omgedoopte organisatie. Cares:
een tussenstop tussen het leven in het oude land en een nieuw
bestaan in Kampen. Met behulp van veel vrijwilligers probeert Cares
belemmeringen voor de vluchtelingen weg te nemen, zodat integra-
tie mogelijk is. Vrijwilligers zijn er genoeg, zeker ook doordat
Kampen een grote kerkelijke achterban heeft van waaruit veel men-
sen gemotiveerd zijn om dit werk te doen.

20-11 Het oude en nieuwe land, Overijssel en Flevoland, zijn door de beide
Commissarissen van de Koningin verbonden door een tunnel onder
het Drontermeer. De Hanzelijn, Zwolle – Lelystad, zal het vestigings -
klimaat in Kampen verbeteren. Ook zal de lijn een ommekeer bete-
kenen in het vertrekoverschot van de groep tussen de 25 en 49 jaar,
aldus de Kamper wethouder. De Drontermeertunnel is de eerste
treintunnel in het Noorden die onder het water doorloopt, achthon-
derd meter duisternis.

21-11  Een Ikonenmuseum vereist als geen ander museum rust. Die rust is er
nu de Timmertoren is omgebouwd tot expositieruimte. Dankzij de
gemeente, fondsen en sponsoren werd de uitbreiding gerealiseerd en
kunnen bezoekers in alle rust genieten van de tentoonstelling: ‘Hemelse
helpers’, Engelen op Ikonen. Kampen heeft een museum met nationale
en internationale uitstraling, en dat dankzij particulier initiatief.
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22-11 Zelfbouwers zitten goed in Kampen. De gemeente geeft veel parti-
culiere kavels uit, waardoor in Kampen landelijk gezien de meeste
huizen in privé-opdracht worden gebouwd. IJsselmuiden spant hier-
bij de kroon. Projectmatige bouw leidt tot eenheidsworst, zelfbouw
geeft vrijheid.

24-11 Wethouder Markusse geeft de pijp aan Maarten en de SGP levert
geen nieuwe wethouder. Dat betekent einde coalitie PvdA, CU en
SGP, een coalitie die toch al smal was na het uittreden van GBK. Over
de Sport- en beweegnota denken SGP en PvdA zo verschillend dat een
breuk niet te vermijden was. De PvdA vindt dat zij al te veel water bij
de wijn deed en de SGP acht de PvdA intolerant. Daarbij kwamen ook
nog de problemen in de Koekoek, kortom crisis in Kampen.

25-11 De buurtbus Hattem - Zalk - Kampen - Wilsum rijdt twintig jaar en
Diederik IJssel was er als oprichter, opleider, vrijwilliger en chauf-
feur al die tijd intens bij betrokken. Vijftig vrijwilligers zorgen ervoor
dat inwoners van de vier plaatsen via een mooie route naar het cen-
trum van Hattem en Kampen vervoerd worden.

26-11 Dat men niet alleen aan de levenden, maar ook aan de doden denkt,
blijkt uit het vele werk dat gedurende vier jaar is verricht aan de
begraafplaatsen. In Kampen waren 3.500 plaatsen, er is nu ruimte
voor 2.300 graven bijgekomen. Er is rekening gehouden met de Turkse
gemeenschap: moslims worden immers begraven met het aangezicht
naar Mekka. In IJsselmuiden, waar de kapel eerder een opknapbeurt
kreeg, is een urnenmuur geplaatst.

27-11 Kampen gaat haar historische canon plaatsen op de waterkering bij
het Van Heutszplein. Wat moet er wel en wat niet in opgenomen wor-
den? De meningen lopen uiteen en historici zien het hele idee niet
zitten. Komt als klap op de vuurpijl raadslid Luc Bomhof, die voor-
spelt dat de canon een buit wordt voor metaaldieven. Wordt vervolgd?

28-11 Op het Berkterrein zijn woningen verschenen en binnenkort start de
bouw van de woontorens; toch blijft iets van de oude glorie zichtbaar.
De directeurswoning is gerestaureerd en dat gebeurt ook met de por-
tierswoning, een ontwerp van architect Broekema. Een deel van een
productiehal blijft bewaard, zodat de herinnering aan Berk Kampen,
ooit de grootste werkgever van de stad, niet volledig verdwijnt.

29-11 De Vloeddijkkazerne, het neo-renaissance gebouw van Quintus, is
nu een pand waar de verbeelding aan de macht is. Dat straalt het ook
uit dankzij een grote lamp van kunstenaar Ton Zwerver en maker
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Ton Derksen. Als het gebouw in de toekomst ook nog aangelicht
wordt door de Stichting Lichtplan Kampen, zal van een metamorfose
sprake zijn zonder dat de stijl is aangetast.

December
1-12 Joep Roth wekte via advertenties de indruk een nieuw type auto te

gaan onthullen. Het werd een heel klein autootje, ontworpen door
kunstenaar Ben Marsman, onderdeel voor zijn nieuwe logo. Roth
probeert met zijn ATK (Auto Techniek Kampen) en zijn theater De
Kofferbak met succes techniek en creativiteit te combineren. 

2-12 De chef-kok van de Vier Jaargetijden is sinds kort eigenaar van het
restaurant. Richard en Bianca Rosink nemen het met hun zaak op
tegen de horeca op de Plantage. Zij verwachten op hun unieke loca-
tie aan de IJssel niet zo zeer uitgaanspubliek als wel de gewone eter
binnen te halen. Het terras en de grote zaal op de eerste verdieping
bieden de mogelijkheid voor thema-avonden. De eerste avond, Salsa,
was een succes. Terwijl de politiek worstelt met de evenementennota,
zorgt de horeca er voor dat het goed uitgaan is in Kampen.

3-12 Ter gelegenheid van zijn veertigjarig lidmaatschap van de Kamper
vogelvereniging Vogelweelde en dus ook van de Nederlandse bond,
ontving Jan Heldoorn de bondsspeld en een zilveren schaal en pen.
Maar de grootste onderscheiding was het behalen van de titel
Meester zanger 2008. Zijn harzers, de vogels die de jubilaris al jaren
kweekt, zongen ‘het hoogste lied’.

4-12 De kogel is door de kerk: de coalitie bestaat niet meer. Zijn de
Kampenaren nu radeloos, de raad redeloos en Kampen reddeloos?
‘Nee’, zegt gemeenteraadslid Ruud Töller, ‘Kampen heeft 500 ambte-
naren, die zonder raad en college gewoon door kunnen werken.
Neem dus de tijd om consensus te bereiken’.

5-12 Het waterschap Groot Salland zorgt niet alleen voor het water -
beheer, maar toont ook zijn maatschappelijke betrokkenheid. Het
biedt jongeren met een licht verstandelijke handicap die onder
reclassering staan een stage aan, en werkt daarbij samen met de
jeugdreclassering en Frionzorg.

6-12 Breedtesport Kampen probeert met de actie Sport Impuls clubs aan
te sporen nieuwe projecten te starten, waardoor zoveel mogelijk
doelgroepen gaan sporten. Er waren drie inzendingen en alle werden
gehonoreerd. Voetbalvereniging KHC startte met G-voetbal, waardoor
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kinderen met een verstandelijke en/of geestelijke handicap kunnen
trainen en deelnemen aan de KNVB-competitie. De activiteit werd het
hoogst gewaardeerd, 1200 euro. Gymnastiekvereniging THOR, die
begon met ropeskipping, een veredelde vorm van touwtjespringen,
ontving daarvoor een beloning van 500 euro. De acrogroepen van de
gymnastiekverenigingen Wilhelmina en IJGV nodigden leden en oud-
leden, ongeacht leeftijd, uit deel te nemen aan een speciaal voor hen
opgerichte afdeling. De jury waardeerde de samenwerking tussen
twee clubs en het contactzoeken met oud-leden positief met 300 euro.

8-12 Het valt niet mee de jeugd te bereiken met de faciliteiten die de stad
biedt. Organiseert de Stichting Jongerenwerk Kampen een Flavour
Night voor Turkse en Nederlandse meisjes van 15 tot en met 21 jaar,
komen er alleen Turkse meisjes! Bouw je een skatebaan in het Groene
hart, komen daar 20-plussers, die ‘zich volspuiten’, al valt dat volgens
anderen best mee.

9-12 Dankzij Marcel Sleurink, die op negenjarige leeftijd zeeverkenner
werd en zich daarna twintig jaar als vrijwilliger inzette bij de Martin
Gasman groep, bloeit de scouting groep Kampen. Zorg voor de jeugd,
zorg voor het gebouw, zorg voor zomerkampen, Marcel tekent ervoor.
Reden om hem de Vrijwilligersprijs 2008 toe te kennen.

10-12 Op de dag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
vierde Amnesty International het 60-jarig bestaan. Ook in onze stad
liepen weer inwoners met fakkels onder het motto ‘vlammen voor
vrijheid’.

11-12 De zorgindicatie wordt beter omdat een commissie gaat beoordelen
wie snel een zorgwoning nodig heeft. Vertegenwoordigers van vijf
instanties, waaronder het Wmo-loket, vormen het Servicepunt zorg-
woningen. Tot nu toe gold het distributiemodel, waar de aanvragers
op een lijst kwamen die van boven naar beneden afgewerkt werd. Dat
is veranderd, niet meer: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’,
maar ‘hoe hoog is de nood’. 

12-12 De burgemeester wil niet doorwerken na zijn 65-ste, daarom acht hij
het beter op 63-jarige leeftijd (1 september 2009) met pensioen te
gaan. Zijn opvolger kan dan ingewerkt zijn vóór de raadsverkiezingen
in 2010. Een burgervader die zijn vertrek aankondigt, een coalitie die
opnieuw tot stand moet komen, alles woelt hier om verandering,
maar de subsidie voor de restauratie van de Nieuwe Toren is definitief
toegezegd.
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13-12 De Stichting IJsselwelle biedt verstandelijk gehandicapten verschillen-
de dagbestedingen aan. Zij doen dagelijks zinvol werk op de kwekerij
De Stormgieter, bij het Zalker voetveer, in de kadoshop Kadoku en in
het Zoddehuus. De dierenweide Het Zoddepark is opgeknapt en is
nu aantrekkelijker voor IJsselmuidenaren en scholen om een kijkje
te nemen. Dat is ook integratie!

15-12 ‘Nog even een Zwartedijkje doen’, is een uitdrukking die elke Kampe -
naar kent. In het rondje komt nu een knip door de aanleg van de
Hanzelijn. Aanleiding voor de werkgroep Zwartendijk weer in actie
te komen onder het motto: ‘Tot hier en niet verder’. Met gedichten
en zang gaven inwoners van Kampen blijk van hun betrokkenheid.

16-12  Starters op de woningmarkt hoefden niet naar het Onderdijks te
 kijken. Van woningen beneden twee ton had men daar nooit
gehoord. Door een ‘drietrapsraket’ verandert dat. Er worden 75 goed-
kope woningen (eerste trap) gebouwd. Gegadigden krijgen een kor-
ting via WoonGarant en hebben recht op een starterslening (tweede
en derde trap). Wethouder Wieten realiseerde met zijn medewerkers
de plannen in een recordtijd door procedures naast elkaar in plaats
van achter elkaar uit te zetten. Dat zoiets niet eerder werd bedacht!

17-12 Eeuwenlang moesten inwoners van de gasthuizen werken, want voor
niets gaat de zon op. Hoe anders is dat in Myosotis. Hier is de over-
gang gemaakt van moeten naar mogen meedoen. Bewoners mogen
met elkaar de maaltijd bereiden, dat betekent inkopen, voorbereiden
en koken. Sjaak Kaashoek maakte er een mooi schilderij van.

18-12 De eerste paal van de vijf appartementengebouwen op het Berk -
terrein is geslagen. Het hoogste 43 meter, de overige vier 25 meter
hoog. Klinkende namen krijgen deze landmarks: Michiel de Ruiter,
Jacob van Heemskerk, Witte de With, Maarten Tromp en Piet Hein.
Deze zeehelden zullen de skyline van Kampen voorgoed veranderen.

19-12 Het sluitstuk van de fusie tussen Kampen en IJsselmuiden wordt het
genoemd: de samenvoeging van het inzamelen van huisvuil. Liefst
30.000 containers worden omgewisseld; IJsselmuiden heeft de primeur,
daar is de klus geklaard. De binnenstadbewoners wachten met angst en
beven op de afronding in Kampen. Zij vrezen dat de verminderde
dienstverlening tot veel zwerfvuil zal leiden.

20-12 De Stichting Welzijn Senioren Kampen (SWSK) ontving als eerste in
de wijde omgeving het landelijk certificaat Vrijwilligerswerk: Goed
Geregeld!. Alleen aan organisaties die hun vrijwilligersbeleid goed
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op orde hebben, wordt dit keurmerk uitgereikt. Vrijwilligheid is
geen vrijblijvendheid, dat blijkt uit de manier waarop de SWSK haar
werk vormgeeft.

22-12 De negende editie van Kerst in Oud Kampen (KIOK) werd dankzij de
leiding van Ventura en 700 vrijwilligers een succes. Maar liefst
100.000 bezoekers genoten van het evenement. De organisatoren leren
ieder jaar, het geheel verliep dan ook nagenoeg foutloos. Dat belooft
wat voor 2009, de tiende KIOK!

23-12 In het Illinois Institute of Technology presenteerde Barack Obama
zijn regeringsfunctionarissen voor wetenschap en techniek. Als
achtergrond gebruikte hij de daar gebouwde replica van de eerste
kunstmatige nier van prof. Kolff. De toekomstige president van de
Verenigde Staten kreeg zelfs een korte uitleg. Welke burgemeester
had het steeds over ‘Kampen opstuwen in de vaart der volkeren’?

23-12 Weer een diamanten bruiloft. Het echtpaar Dekker-de Zwart trouw-
de zestig jaar geleden in Scheveningen, maar omdat de bruidegom
Brunnepe miste, vertrokken ze al snel naar Kampen. In die tijd een
hele stap, want Scheveningers trouwden niet met ‘buitenlanders’, en
dan ook nog het eigen dorp verlaten! Er waren zestig jaar geleden
zelfs tranen bij de achterblijvers.

24-12  Om het oude te behouden moeten de Kamper Kogge en de Koggewerf
met hun tijd meegaan. De kogge heeft een motor gekregen,
waardoor de mogelijkheden zijn vergroot zonder dat de authenti-
citeit is geschaad. De Koggewerf heeft dankzij Electrabel de beschik-
king over drie tweedehands houtbewerkingmachines, waarmee de
vrijwilligers oude schepen kunnen onderhouden en repareren.

25-12 Rond de kerstdagen is er in Kampen veel te beleven op muzikaal
gebied: koren, samenzang, concerten. Voor uitvoerenden en publiek
is het genieten in de decembermaand. In 2002 ontstond het Kampen
Boys Choir. Dit jaar verzorgde het koor onder leiding van Bouwe
Dijkstra een perfect kerstconcert. Je was in de Bovenkerk, maar waande
je in een oude Engelse kathedraal.

27-12 Het CDA gaat weer deel uit maken van de Kamper coalitie en levert
twee wethouders, Treep en Adema. Samen met de PvdA en de CU
moeten de verkiezingen van 2010 worden gehaald. Wethouder De
Goede (PvdA) zal de rit niet uitzitten, zijn portefeuille werd, voor zijn
gevoel buiten zijn medeweten, tijdens de besprekingen met het CDA
leeggeroofd. De partij moet op zoek naar een opvolger. Het jaar 2008
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is geen politiek jaar om trots op te zijn: drie wethouders vertrokken,
de coalitie verbroken en dan ook medio 2009 nog een nieuwe burge-
meester.

29-12 Vuurwerk zorgde al vóór de jaarwisseling voor een drama. Vier jon-
gens (12-15 jaar) staken vuurwerk af bij een weiland waarin drie
paarden liepen. De dieren raakten in paniek, de hengst Duckie brak
drie benen en moest worden afgemaakt. De straf voor de jongens was
even toepasselijk als effectief: ze moesten naar het dode dier gaan
 kijken en zo de gevolgen van hun daad onder ogen zien.

30-12 Kampen heeft sinds 1975 een beschermd stadsgezicht. De Erfgoed -
inspectie vindt echter dat het beleid in Kampen hier geen recht aan
doet. ‘Kampen doet onvoldoende op het gebied van cultuurhistori-
sche monumenten’, valt in het rapport te lezen. Maar de inspecteurs
constateren ook dat er voldoende kennis bij de gemeente is. B en W
trekt het zich aan en gaat aan de slag, er komt een actuele Erfgoed -
nota.

31-12 Ook de gemeente heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar:
 zuiniger omgaan met energie. De bodem van Kampen is geschikt
voor KWO (Koude- en Warmteopslag), waarbij het grondwater als
warmtebuffer wordt gebruikt. Nieuwbouwprojecten kunnen hier
hun voordeel mee doen. Bovendien komt er een subsidieregeling
voor particuliere woningbezitters. Het staat allemaal in het milieu-
beleidsplan.




