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Nieuw!

door Geraart Westerink

Elke stad of gemeente van enige omvang vormt dagelijks het toneel van 
tienduizenden handelingen. Deze worden bewust en onbewust verricht, 
 geschieden spontaan of met vooropgezet doel. Sommige hebben blijvende of 
tijdelijke gevolgen, de meeste vervluchtigen binnen korte tijd zonder sporen 
achter te laten. Slechts een klein deel wordt vastgelegd in woord of beeld. 
Het SNS Historisch Centrum kan al vele jaren beschikken over het archief 
van fotojournalist Freddy Schinkel, dat elk jaar door hem wordt aangevuld 
en dat een goed beeld vormt van het reilen en zeilen in met name de IJssel-
delta. Het vormt een bijna onuitputtelijke bron voor het samenstellen van 
de jaarlijkse fotokroniek van de Kamper Almanak. Een taak die ieder jaar door 
een andere persoon wordt verricht, die zich laat leiden door zijn of haar 
 eigen voorkeuren, waarbij vaak de esthetische kwaliteit of nieuwswaarde 
van het gekozen beeld bepalend is, maar waarbij soms ook een thema wordt 
gehanteerd dat lijn in de selectie moet brengen. 
Het leek me heel verleidelijk om - niet gehinderd door enige belemmering 
- van de fotokroniek een bonte parade van fraaie foto’s te maken, wat bij 
het werk van Freddy Schinkel geen enkele moeite is. Toch heb ik gekozen 
voor een afgebakend thema. En nog wel één dat niet bij voorbaat de mooiste 
beelden oplevert - hoe vreemd dat eigenlijk ook is - namelijk de ‘scheppende 
mens’. 
Woorden als ‘scheppen’ of ‘creëren’ wekken verschillende associaties op. 
Het eerste verwijst al snel naar metafysische machten boven ons bereik 
waarmee we ons maar beter niet kunnen meten. Het tweede heeft door de 
democratisering van het kunstonderwijs en de opkomst van de vrije tijds-
besteding inmiddels een bijsmaak van veredelde huisvlijt meegekregen. Van 
beide associaties heb ik me niets aangetrokken. 
Het ontstaan van dingen, het maken van iets nieuws, het verschijnen van 
voorwerpen, objecten of situaties die er eerder niet waren wordt vaak gedre-
ven of veroorzaakt door nieuwsgierigheid en de neiging tot onderzoeken. 
Dat zijn voor mij altijd belangrijke fascinaties geweest, zeker als het resul-
taat zichtbaar is in de directe leefomgeving. De dynamiek van een samen-
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leving wordt voor een belangrijk deel bepaald door het vermogen om te 
veranderen en te vernieuwen, om grenzen te verkennen, om nieuwe dingen 
te laten ontstaan. Dat is volgens mij overigens niet uitsluitend toekomstge-
richt, met het vizier naar voren. Er mag (en moet) ook achterom gekeken 
worden. Het verleden kan namelijk een belangrijk uitgangspunt of vrucht-
bare inspiratiebron vormen voor het heden, zeker als het podium waarop 
alles zich afspeelt een historische stad en haar nabije omgeving is. Creëren 
betekent dus niet bij voorbaat slopen, of het afzinken van achterliggende 
schepen - al kan dat in sommige gevallen geen kwaad - maar anticiperen; 
voortbouwen op bestaande verworvenheden, kennis en ervaring. 
Mijn keuze voor de ‘scheppende arbeid’ is daarom heel breed, waarbij ik heb 
geprobeerd me niet te laten leiden door factoren als smaak of kwaliteit, die 
vaak subjectief en modegevoelig zijn. 
De selectie betreft uitvoeringen van muziek, dans en toneel; uitingen van 
beeldende kunst in de meest brede zin van het woord, van fotografie tot 
beelden in de openbare ruimte. De keuze brengt ‘verse’ publicaties in beeld 
en hun schrijvers. Hij is gericht op de ontworpen omgeving, waar nieuwe 
architectuur ontstaat, of zelfs nieuwe natuur, maar ook op - tot dan toe - 
onbekende zaken die tevoorschijn komen, zoals archeologische vondsten. 
Tezamen geven ze het beeld van een samenleving die beweegt en met opti-
misme de toekomst tegemoet gaat.
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Concert Kampen Boys Choir 
in de Bovenkerk in Kampen. 
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Beatles-band Her Majesty 
(uit Zwolle en Kampen) 
tijdens de theatertour 
‘Back to Abbey Road’ in de 
Stadsgehoorzaal in Kampen.  
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Startsein voor de bouw van 
het appartementencomplex 
in Onderdijks. Het complex is 
bedoeld voor jongeren met een 
licht verstandelijke of meer-
voudige handicap van stichting 
De Dijk. 
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CultuurZIEN organiseert in 
samenwerking met het Ikonen-
museum en kunstschilder 
 Wouter Berns de masterclass 
‘Ikoon & Idool’. 
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De opening van de World Press 
Photo-expositie in de Buiten-
kerk in Kampen door burge-
meester Bort Koelewijn.
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Arthur Slenk maakt kunst-
zinnige collages. Enkele 
 daarvan zijn nu op  behang 
verschenen en verkopen goed, 
met name in Japan.
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Het voormalige pand van 
Kanis & Gunnink op de hoek 
Morrensteeg/Hofstraat is bijna 
gereed na een lange renovatie. 
Projectleider Frans Fakkert 
toont de gerestaureerde gevel-
reclame. 
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Een schip in aanbouw bij 
Shipyards Peters.



377

Openingsavond van de 
Music Club Kampen 
(voorheen ’t Haasje) aan de 
Flevoweg bij Roggebotsluis.



378

Hooiberg bij de 
museumboerderij op 
het Kampereiland.



IJsselfront van Kampen, gemaakt 
door Jan Schilder, aangebracht 
in de centrale hal van de nieuw-
bouw van Huize Margaretha aan 
de Burgwal.
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Het koor Arise uit Kampen 
bestaat veertig jaar, met al 
die tijd dezelfde dirigent: 
Wolfried Kaper.
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Michel Buhrs, kwartier maker 
citymarketing, met het nieuwe 
stadslogo.
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Robert Flier wil op het 
Muntplein in Kampen het 
allereerste centrum in Europa 
voor lyofilisatie realiseren: Een 
alternatieve, milieuvriendelijk 
wijze van lijk bezorging.



Juwelier (vader en zoon) Tausch 
uit Kampen maakt al 25 jaar 
de Gouden Ganzeveer die eind 
april wordt uitgereikt aan een 
vaderlandse topper op literair 
gebied.
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Cursusavond gevelstenen 
maken van CultuurZIEN en 
Atelier Hanzestad.
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Bouke Peterson exposeert 
foto’s in de Gemeentelijke 
Expositieruimte.
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Met geld van Stichting  Kamper 
Struikelstenen wordt het 
 boekje Kinderen verhalen van 
de oorlog van Jaap van Gelde-
ren (r) en Daan van Driel 
opnieuw uitgegeven.
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Evert Schilstra (r) onthult 
 samen met wethouder  Sybren 
Gerlofsma (SP) een kunstwerk 
van Robbie Cornelissen. Het 
werd door Lyempf aangeboden 
aan het Stedelijk Museum.
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Festival Kampvuur in 
Music Club Kampen 
(met Douwe Bob).
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Gerrit Schaafsma schreef 
een boek over gitarist Berry 
Selles (r).
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Openbaar Onderwijs Kampen 
(OOK) bouwt een school in 
 Onderdijks in Kampen, die 
de naam Villa Nova krijgt.
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Oprichter/dirigent Jan Quintus 
Zwart van koor Voices uit IJssel-
muiden tijdens een jubileum-
concert.
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Het Full Color Festival in 
het stadspark van Kampen.
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Egbert Jan Boerma, van 
EGthout meubelmakerij en 
vormgeving, aan het werk.
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Angela Huisman uit Kampen 
heeft een spannende thriller 
geschreven. 
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Opgravingen bij Margaretha 
aan de Burgwal in Kampen. 
Hoofdarcheoloog Michael 
Klomp bij een 14de-eeuwse 
vloer.
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Voor de landelijke Dag van de 
Architectuur was afgelopen 
zaterdag het gebiedsatelier in 
het oude stationsgebouw open-
gesteld.
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Repetitie van zeemanskoor 
De Ketelbinken in het 
verenigingsgebouw TOG
in Kampen. 
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Muzikantencollectief 
 Lorrainville maakt opnames 
voor hun tweede cd in de 
Stadsgehoorzaal.
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Het levensgrote hoofd van de 
17de-eeuwse magistraat Jan 
Beeldsnijder. Aangebracht aan 
de zuidgevel van het Stedelijk 
Museum door kunstenaar 
Henk Nyenhuis.
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Vrijwilligers zijn bezig met het 
beplakken van de Social Sofa 
aan de De La Sablonièrekade.
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Bep Schilder uit Kampen met 
haar boek De Poort, De Paljas 
en het Meisje.
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Atelier van de Stichting 
 Ateliervoorzieningen 
 Kunstenaars Kampen (STAKK) 
in een voormalige school aan 
de  Ebbingestraat. Op de voor-
grond Timon Schellingerhout 
en Susanne Wolf. Op de achter-
grond fotograaf Rob Roos.
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Jet van Blokland en Frans 
Leenderts bij de fundamenten 
voor het nieuwe dorpshuis in 
Zalk. Beeldend kunstenaar  
Van Blokland werkt aan een 
festival ter gelegenheid van de 
opening.
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Bouwactiviteiten voor het 
 nieuwe woonzorgcomplex 
 Margaretha. 
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Wim Stalknecht omringd door 
een verzameling eigen werk.
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Het tweede Internationaal 
Hoorspelen Festival in ’t Ukien. 
Martin-Jan van Santen won de 
Gouden Grindbak.
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Verbouw Van Heutszkazerne 
tot Stadskazerne. 
Gefotografeerd vanaf de 
Buiten Nieuwstraat.
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Gerrit de Munnik uit 
Kampen schreef een boek over 
Vietnamese vluchtelingen.



409

De IJsselbunker bij Kampen 
wordt ingezet voor de Zwarte 
Pieten discussie.
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Er wordt hard gewerkt aan 
een geluidsscherm/geluidswal 
tussen de Mr. J.L.M. Niersallee 
(Molenbrug) en Het Onderdijks.
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Theaterkoor Caecilia speelt in 
de Stadsgehoorzaal de musical 
Amerika Amerika van Jos Brink 
en Frank Sanders.
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Hannie Diender is van 
 hobbykunstenaar professional 
geworden (inmiddels tien jaar 
geleden). 
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Gebiedsatelier Bolwerk in het 
oude stationsgebouw van het 
Kamperlijntje. Van links naar 
rechts: Francois Goosen, Wim 
Duitman, Janita Stoel, Ernst 
Hupkes, Helma van den Berg 
en Jasper Tiemens.
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Mieke Koenen, de biografe 
van Ida Gerhardt, gaf een lezing 
in de Gouden Zaal van het 
Stedelijk Museum.
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Aan de Frieseweg 4 in Kampen 
is sinds jaar en dag scheeps-
werf Kroes Bootbouwer 
 gevestigd, gespecialiseerd in 
nieuwbouw en onderhoud van 
klassieke houten zeilschepen. 
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De bouw van het nieuwe 
winkelcentrum aan de 
Dr. Damstraat in de Hanzewijk 
is begonnen.




