KAMPER KRONIEK
1969

31 augustus. Ds. A. Jonkman, benoemd tot vlootpredikant,
neemt afscheid van de Vrije Evangelische Gemeente te Kampen.
1 september. In de Mandjeswaard wordt naar aardgas geboord (maar vergeefs).
13 september. Grote muzikale show ter ere van het 75-jarig
bestaan van De Broederband.
17 september. Reiinisten herdenken het feit, dat honderd jaar
geleden de Hoofdcursus in Kampen werd gevestigd.
- De Kamper politie slaagt er in twee inbrekersbenden op te
rollen.
24 september. Ruim 11.000 mensen bezoeken de Hogeschooldag van de Theologische Hogeschool (Broederweg). Zelfs
in een drietal grote tenten waren sprekers te beluisteren.
6 oktober. Prins Bernhard brengt in zijn functie van inspecteur-generaal een bliksembezoek aan Kampen.
7 oktober. De heer G. F. J. Gunnink 40 jaar in dienst bij de
firma Siebrand.
8 oktober. Een bekend stadgenoot, de heer L. C. Wieringa,
overlijdt. De overledene was o.m. jarenlang voorzitter van
de Kamper vereniging voor Handel en Nijverheid.
9 oktober. Het Overijssels Philhannonisch Orkest concerteert
in een uitstekend bezette Stadsgehoorzaal. Soliste de pianiste
Janine van Mever. De toneelaankleding liet, als gewoonlijk,
veel te wensen over. Daar moet nodig eens wat aangedaan
worden!
14 oktober. De heer H. Welle, chef van de werkplaats van
het garagebedrijf Van de Noort, veertig jaar in dienst van
dit bedrijf.
15 oktober. Rients Gratama treedt op voor de leden van het
Nut en het Carillon.
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17-20 oktober. Eeuwfeest van het Almere College (het voorm.
Gem. Lyceum). Ruim 360 reiinisten trokken in optocht door
de stad, bezochten hun oude school en konden nog eens genieten van lessen, gegeven door de "oudjes" onder de docenten, Ze deden het nog best! Een fototentoonstelling trok
eveneens veel aandacht. Het speciaal voor de feestelijkheden
geschreven toneelstuk "Madame Jatzkowa" (naar het gelijknamige boek van Aar van de Werfhorst en bewerkt door
Jan Staal) werd in de Meerpaal te Dronten opgevoerd. Het
stuk zelf dat in Kampen speelt, en geregiseerd werd door
onze oud-stadgenoot Henk van Ulsen, oogstte veel bijval,
Ook de schooljeugdzelf werd niet vergeten: een sportmiddag
met attracties in de Meerpaal en een cabaretavond voor de
jongste leerlingen.
Hulde aan de organisatoren, waaronder in de eerste plaats
Dr. R. J. Kolman en de voor velen zo vertrouwde administrateur ten Hove moeten worden genoemd.
15 oktober.

Het C.M.J.V. bestaat negentig jaar.

20 oktober.

Dr. P. Pel vijftig jaar arts.

25 oktober. De Openbare Leeszaal organiseert een kinderboekenweek. De feestmiddag werd door niet minder dan vijfhonderd kinderen bezocht.
26 oktober. In Den Haag overlijdt onze oud-stadgenote mevr.
J. P. van de Griend-Bunk. Tijdens haar leven bekleedde zij
in Kampen veel openbare functies.
29 oktober. De kerkgenootschappen beginnen elkaar steeds
meer te vinden. Druk bezochte informatieve bijeenkomst in
de Stadsherberg, waar over het onderwerp "Experimentele
kerkdiensten" wordt gesproken.
Goede uitvoering van de jeugd van "Jubilate Deo".
30 oktober. De Raad verleent ir. C. H. Groot eervol ontslag
als directeur van Gemeentewerken.
- De Kamper "Toestebollen" luisteren een wijnfeest in de
Westfaalse vriendschapstad Soest op.
- Dr. C. Vinke neemt, wegens vertrek uit Kampen, afscheid
van zijn patienten.
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31 oktober.
manak.

Wereldspaardag en uitreiking van de Kamper Al-

1 november. Sprankelende uitvoering van "Viktoria en haar
huzaar" door St. Caecilia.
3 november. Kampen offert voor een kindertehuis op Langatabbetje in Suriname. De bazaar en verloting brachten ruim
zeven duizend gulden op.
8 november. Te Zwolle overlijdt de heer H. J. G. Scholten,
vanaf 1964 pastoor te Kampen.
9 november. Drs. F. Bannink uit Zutphen gaat het pastorale
werk van de Evang. Lutherse gemeente te Kampen op zich
nemen.
12 november. De gerestaureerde Nederl. Hervormde kerk te
IJsselmuiden wordt weer in gebruik genomen. Ook de 17e
eeuwse avondmaaltafel en de banken staan er weer in! Maar
daarover praten we niet meer!
15 november. Terecht wijdt de krant veel aandacht aan de
vele ontsierende open plekken en bouwvallen in onze stad.
Het wachten is op een struktuurplan voor de binnenstad.
Hoelang nog?
-

De Gemeentebegroting blijkt sluitend te zijn. Geen nieuwe
bmg in het vooruitzicht.

-

Expositie van de "Varfdeuze". De grote wens blijft "een betaalbaar atelier".

17 november. De heer J. Klumpje vijftig jaar in dienst van
de Kon. Sigarenfabriek Smit en ten Hove.
20 november. Het Kamper Nut bestaat honderdvijftig jaar.
Het Departement biedt haar leden een uitvoering aan, verzorgd door het "Zwarte Theater" uit Praag.
-

Wegen geldgebrek zal het Kamper drinkwater voorlopig niet
worden gefluorideerd.
..
Het nieuwe waterschap "IJ sseldelta" blijkt duur te zijn: hogere waterschapslasten voor de stadserven en landerijen,
Kampen blijkt grote behoefte te hebben aan woningen "in
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het betere genre". Er wonen al te veel voormalige Kampenaren in Hattem en omgeving.
Ook Kampen zet zich in voor Biafra. Stille protesttocht van
scholieren door de stad. Leerlingen van het Calvijnlyceum
in verzet tegen hun schoolbestuur, dat hun verbood mee te
lopen vanwege het lesrooster. Tucht en orde moet er zijn!

-

25 november.

Traditionele intocht St. Nicolaas.

28 november. B. en W. ontvangen in de Schepenzaal een internationaal gezelschap van 36 personen die op uitnodiging van
de R. K. universiteit te Nijmegen in ons land verblijven.
1 december.

De ijsclub T.O.G. krijgt een mod erne verlichting.

4 december. Onrust in de Nederl. Hervormde gemeente te
Kampen. Het hete hangijzer: Kerkbouw of niet te Brunnepe.
De zittende notabelen worden toch herkozen.
9 december. Ds. Wurmbrand, een uit gevangenschap vrijgelaten Roemeense predikant, spreekt in de stampvolle Bovenkerk over "Christendom onder de druk van het Communisme". Hij houdt helemaal niet van de machthebbers
achter het ijzeren gordijn.
10 december. Prof. Dr. J. Kamphuis draagt het rectoraat over
de Theologische Hogeschool (Broederweg) over aan Prof.
Drs. J. van Bruggen. Hij constateert eveneens een sterke stijging van het aantal studenten.
Dr. J. Douma tot hoogleraar aan deze school benoemd.
11 december. Prof. Dr. J. Kamphuis draagt het rectoraat over
de Theologische Hogeschool (Oudestraat) over aan Prof. Dr.
G. P. Hartvelt. Aan deze school studeren nu 305 studenten.
12 december. Tentoonstelling van "Vogelweelde" in de "Hanzestad".
- A.R.P. en C.H.U. besluiten voor de Kamper gemeenteraadsverkiezingen met een gemeenschappelijke lijst uit te komen.
14 december. Ds. B. Biji voorganger bij de Vrije Evangelische
gemeente te Kampen.
15 december. Blijkens een nota van B. en W. worden Zwolle
en Kampen niet meer tot het noordelijk stimuleringsgebied
gerekend.
180

16 december. Installatie van het bestuur van het nieuwe waterschap "IIsseldelta". Dit besluit tot aankoop van "Villa
Poortenaar" .
De heer J. Dokter neemt de Stadsherberg over.
18 december. Drs J. P. Lettinga benbemd tot buitengewoon
hoogleraar aan de Theologische Hogeschool (Broederstraat).
De door B. en W. ingediende Monumentenlijst wordt niet
zonder meer door de Raad geslikt. Verscheidene eigenaars
van de bewuste panden zijn niet gehoord.
19 december. Ds. J. Plomp promoveert te Amsterdam aan de
Vrije Universiteit op een proefschrift, getiteld "De kerkelijke
tucht bij Calvijn".
.
20 december. Douwe Egberts verwerft een meerderheidsbelang in de Kon. Sigarenfabriek Smit en ten Hove.
24 december. De krant vermeldt het overlijden van Zr. D. Koezen, oud-hoofdverpleegster van de Engelenbergstichting.
1970

1 januari. Het College van Curatoren van de Theol, Hogeschool (Oudestraat) aanvaardt het rapport van de commissie
"Interne democratisering". De Civitasraad wordt het hoogste
beleidsorgaan.
15 januari. De service-clubs van Kampen en Dronten organiseren opnieuw een druk bezochte voorlichtingsavond voor de
leerlingen van de middelbare scholen te Kampen en Dronten.
De Raad van Kampen nu weI accoord met de Monumentenlijst.
- Computermisere bij de Nutsbedrijven. Grote achterstand bij
het innen der geiden. Renteverlies!
- De loswal De Greene zal aanzienlijk worden uitgebreid.
21 januari. Heropening van de gemoderniseerde Stadsherberg.
Deze is in ieder geval een stuk gezelliger geworden,
22 januari. De pianist Jan Wijn concerteert onder auspicien
van het Nut en het Carillon in de Stadsgehoorzaal. Voortreffelijk spel, maar slechts 75 toehoorders.
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29 januari. Nog steeds verhitte discussies over de bouw van
een electrische Centrale in het gebied van de IIsselmond.
De natuurbeschermers blijven protesteren tegen de geprojecteerde plaats.
30 januari.

Zaalconcert van de .Broederband".

6 februari. Eindelijk is de Geert van Wou-school gemoderniseerd, maar het Hoofd, de heer G. de Jager had toch Iiever
een nieuwe school gehad.
9 februari. De betekenis van Kampen als garnizoensstad gaat
steeds meer achteruit: ook het garnizoencommando wordt
opgeheven.
- Te Yelp overIijdt onze oud-stadgenoot de heer G. Bruggink,
een bekend figuur tijdens zijn leven in de Kamper muziekwereId.
12 februari. Onder auspicien van het Nut en het Carillon
voert Theater het bIijspel "Het vergeetboekje" op.
13 februari. TentoonsteIIing van de jonge, maar bloeiende numismatische kring "Moneta Campensis".
18 februari. Werktijdverkorting bij Berk, met aIs gevolg onrust onder het personeeI.
- Dr. J. S. Wiersma vraagt ontslag uit zijn functie van geneesheer-directeur van het Stadsziekenhuis.
B. en W. zijn niet tevreden over de voortvarendheid van de
Kamper stedebouwkundige.
19 februari. Het nieuwe zwembad zal minstens 4Yz miljoen
gulden gaan kosten.
26 februari. De heer W. van Koldam, rector van het Almere
College, pleit voor een nieuw schoolgebouw.
Het Overijssels Philharmonisch Orkest concerteert in Kampen. Subliem speI van de violist en soIist Maurits van den
Berg.
Ook de Kamper Raad keert zich tegen het geprojecteerde
trace van de 380 kV hoogspanningslijn Lelystad IIsselmond.
Vreugde bij de natuurbeschermers!
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28 februari.
-

In de omgeving van Kampen hoog water.

De firma Hoogstraat aan de Energieweg gaat kunstnieren
bouwen in licentie van een Amerikaanse maatschappij.
3 maart. Kampen krijgt een creatief centrum. Voorlichtingsavond in de Stadsherberg. Maar de gemeente zal over de
brug moeten komen.
8 maart. De Doopsgezinde gemeente te Kampen heeft een
nieuwe voorgangster, Da. E. Hardorff-Dijkstra uit Steenwijk.
9 maart. Tentoonstelling van grafisch werk van Ko Oosterkerk in de aula van de Theologische Hogeschool (Oudestraat).

10 maart. Mej. E. J. A. Bremer, onderwijzeres aan de Mgr.
Zwijsensschool, 40 jaar bij het onderwijs.
12 maart. Sara Strumphler (harp) en Henk Vos (fluit) concerteren onder auspicien van het Nut en het Carillon in
de Stadsgehoorzaal. Beschamend geringe belangstelling voor
deze beide voortreffelijke kunstenaars.
17 maart. Een stukje oud-Kampen verdwijnt: het pothuisje
hoek Geerstraat-Burgwal wordt afgebroken.
-

De secretaris-generaal van C.R.M. opent officieel de dagverblijven voor gehandicapte kinderen in huize "Meerburg" en
huize "Klimop". Dank aan het particuIiere initiatief en vooral aan de Kamper Lionclub.

19 maart. Rumoer in de Civitasraad van de Theoloische hogeschool (Oudestraat): de student Kees Bakker staat op de
candidatenlijst der C.P.N. voor de Provinciale Staten en wil
tevens in de Kamper Raad! "Foei", zeggen velen. Kan (en
mag) een gereformeerde theologische student ook communist zijn? Vroeger stellig niet, maar nu ... ?
23 maart. Geslaagde uitvoering van de Kamper.Muziekschool.
- Nog steeds de nood in Biafra. Een liefdadigheidsconcert
(vreselijk woord) brengt ruim duizend gulden op.
-

Zaalconcert van de Christelijke muziekvereniging .Volharding" onder leiding van de nieuwe dirigent H. Heldoom,
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26 maart. De Kamper Raad debatteert over seksliteratuur en
condooms. De S.G.P.-fraktie wil de verkoop verbieden, maar
vindt weinig steun. Burgemeester Berghuis heeft nog nooit
een condoom gezien, maar acht ze nuttig om jonge meisjes
na een slippertje niet met de gebakken peren te laten zitten; de daders zelf draaien meestal niet op voor de gevolgen. Zo zijn de mannen. Een reporter van de N.C.R.V.: "geweIdig, wat een man"!
- "Grote Avond" van het CaIvijnIyceum. De leerlingen blijken
bijzonder creatief te zijn!
2 april. De Bond van Kermisbedrijfhouders verzoekt het gemeentebestuur de kermis ook op zondag na 13 uur open te
stellen. En dat in Kampen! Geen kans!
4 april.

De Kamper E.H.B.O. bestaat 75 jaar.

7 april.
door!

De uitbreiding van het verpleegtehuis Myosotis gaat

9 april. Vertegenwoordigers van de Kamper jeugd spreken
met B. en W. over de jeugdzorg in Kampen. Vele wensen!
En ze namen geen blad voor de mond!
11 april. Grote Ayond van het Almere College. Wanneer brengen de leerlingen zelf weer eens een groot toneelstuk op de
planken, zoals in het verleden zo vaak het geval was?
12 april. C. J. M. V. "Gedenk het Woord" bestaat 50 jaar en
houdt "Open Huis" in het Jeugdgebouw aan de Oudestraat.
- De actiegroep "Vi" is roerig en eist de Vloeddijkkazerne als
jeugdcentrum. "Vi" stelt B. en W. zelfs een ultimatum! Andere tijden, andere zeden!
13 april. Inaugurele rede van Dr. C. Trimp als hoogleraar aan
de Theologische Hogeschool (Broederweg).
16 april. Onze stadgenoot, de heer J. Keuter, heeft een alleraardigst boekje voor de jeugd over de Verenigde Naties geschreven.
17 april. Kampen werd 25 jaar geleden door de Canadezen
bevrijd.
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20 april. "Handel en Nijverheid" en "St. Nicolaas" gaan op
in de nieuwe "Ondernemingsvereniging Kampen".
21 april. Kampen houdt haar draaiorgel! Offer een dubbeltje
of een kwartje als "De Witte Poort' , door de stad rijdt!
23 april. Bezield en muzikaal verantwoord concerteert de
C.O.V. "Immanuel" in de Bovenkerk onder leiding van
Klaas J. Mulder.
- Weer seks in de Raad! Dolle Mina's bieden de raadsleden een
(gelukkig verpakte) condoom met een strikje aan. Maar geen
condoomautomaten in specifieke overheidsgebouwen. We
houden ons inwoneraantal immers op peil, dank zij een hoog
geboortecijfer!
De Raad, niet zo erg geschrokken, debatteert over het ultimatum van de "Ui" groep.
Onze vroede vaderen besluiten tot de instelling van een ereburgerschap. De eerste ereburger van Kampen zal Dr. W. J.
Kolff, hoogleraar te Salt Lake City zijn, die in Kampen zijn
eerste kunstmatige nier ontwikkelde.
- En ten sIotte: Kampen heeft eindelijk dan toch een Hockeyclub!
24 april. De "Ui" groep gaat tot daden over en bezet de
Vloeddijkkazerne. De burgemeester stelt de Jeugdherberg in
het vooruitzicht, die opgeheven zal worden. Het plaatselijk
bestuur van de Jeugdherberg weet van niets! Een vreemde
geschiedenis.
- De Balletgroep van Hannie Dokter geeft een stralende uitvoering!
25 april.

Jubileumuitvoering van de Kamper Mandolineclub.

28 april. De Kamper "synodalen" proberen tot een betere
verhouding te komen met de Kamper "vrijgemaakten". Komt
aan deze broedertwist nog eens een einde?
30 april. In Huize Margaretha overlijdt mevr. A. G. EkkerEylders, echtgenote van wijlen de bekende Kamper bankier
Ekker.
- Koninginnedag in Kampen weer uitbundig gevierd.
Drie inwoners van Kampen en Llsselmuiden koninklijk 011185

derscheiden: Wethouder P. Vinke, Mej. E. Nijenhuis en de
heer J. Klumpje.
4 mei. Dodenherdenking. Terecht wijdt de krant grote aandacht aan onze 32 joodse stadgenoten, die in Duitsland in
concentratiekampen omkwamen.
5 mei. Bevrijdingsfeesten. Ook de actiegroep "Vi" roert zich
en tijdens het defile klinkt de yel: "sporthal, sporthal".
10 mei. K.H.C. promoveert naar de tweede klas!
Het doktersechtpaar D. Woudstra-C, M. Woudstra-van As
dertig jaar arts.
12 mei. Tentoonstelling van werken van Paul Citroen in de
Koornmarktpoort.
13 mei. De Kamper kerkgenootschappen gaan samenwerken:
oprichting van een oecumenische Beraadsgroep. Natuurlijk
doen ze niet allemaal mee. Wat niet is, kan komen!
14 mei. Ook tijdens de Theologische Hogeschooldag (Oudestraat) komt het lidmaatschap van de C.P.N. van student
Bakker ter sprake. De stemming varieert van "smijt hem er
uit" tot "misschien wordt hij nog weI eens wijzer". De tijden veranderen weI: een week lang is de Theologische Hogeschool min of meer een cultureel centrum, waar filmvoorsteIIingen worden gegeven, exposities worden gehouden en
een kunstmarkt plaats vindt. Wat zou Calvijn daar van zeggen?
15 mei. De heer A. Siebrands 40 jaar in dienst van het stadsziekenhuis.
19 mei. Plechtige ontvangst van onze eerste ereburger Prof.
Dr. W. J. Kolff ten stadhuize. Natuurlijk bezocht deze ook
zijn oude ziekenhuis.
26 mei. De oud-Gereformeerde gemeente heeft na vele jaren
weer een voorganger: de heer W. Schinkelshoek. Wie herinnert zich nog zijn voorganger, Ds. Zwoferink?
28 mei. In het plan Fievowijk III zullen 229 woningen worden gebouwd: geen hoogbouw! Gelukkig maar.
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-

Bij wijze van proef zullen op de Oudestraat, tussen de Plantage en het Muntplein parkeermeters worden geplaatst.
Restaureren is duur! De hemieuwing van de Buitenkerk zal
ruim 3 miljoen gulden gaan kosten.

29 mei. De Bejaardensocieteit voor alle gezindten in de Prins
Bernhardschool in gebruik genomen.
3 juni. Gemeenteraadsverkiezingen! Forse winst voor de Gereformeerde kiezers (vermoedelijk dank zij de populariteit
van de bekwame wethouder Veldman), verlies voor de ARPC.H.U.-combinatie, winst voor de C.P.N. (de student Bakker is nog niet bekeerd). Met een stem meer, zou de P.v.d.A.
een zetel meer, maar de K.V.P. een zetel minder gehad hebben. Dus vraagt de P.v.d.A. herstemming aan. Aanvankelijk
zonder succes, maar de aanhouder zal winnen.
5 juni. Lijs en Bosch openen een nieuw gebouwencomplex op
het industrieterrein Haatlandhaven,
.
8 juni. De heer B. Knol, pedel aan de Theologische Hogeschool (Oudestraat) neemt met zijn echtgenote afscheid van
deze instelling.
10 juni. Kampen krijgt een Raad voor Bejaardenzorg. Een 10ffelijk particulier initiatief.
11 juni. Kampen geschokt door het plotseling aftreden van
burgemeester Dr. W. P. Berghuis wegens gezondheidsredenen. Hiermede is een wel zeer abrupt en tragisch einde gekomen aan de carriere van een man, die niet aIleen een zeer
bekend vooruitstrevend politicus was, maar ook als burgemeester van Kampen getracht heeft de belangen van deze
stad op een goede en eerlijke wijze te behartigen. Wethouder
P. Vinke voorlopig loco-burgemeester.
16 juni. Expositie van de beeldhouwer
Koornmarktpoort.

Carel Visser in de

19 juni. De loco-burgemeester opent de huishoudbeurs "Kampen '70".
20 juni. Mej. J. Reumer en de heer H. Brouwers tenniskampioenen van Kampen. De jeugd presteerde helaas weinig.
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23 juni. Dank zij de lening van een miljoen gulden, verstrekt
door de Kamper Nutsspaarbank, kan nu eindelijk met de
bouw van een overdekt zwembad worden begonnen.
-

Kampen wil weer een zeehaven van betekenis worden. B. en
W. willen betere vaargeulen in het Ilsselmeer en de Ifsselmond.

29 juni. Burgemeester Berghuis neemt afscheid. De vele goede en hartelijke woorden die gesproken werden, zullen hem
deugd hebben gedaan.
En wie wordt nu Kampens nieuwe Heer?
2 julio Reorganisatie bij Berk. Een aantal personeelsleden
zullen moeten worden ontslagen.
-

Een groep bejaarden uit de Duitse stad Soest brengt een bezoek aan Kampen.
8 julio Kampen wordt door een wolkbreuk getroffen. Vooral
de Ebbingestraat en de Groenestraat hebben het zwaar te
verduren.

10 julio Mej. J. Eigeman neemt afscheid als adjunct-directrice
van het Kamper Stadsziekenhuis, waaraan zij zo vele jaren
haar beste krachten heeft gewijd.
13 julio De krant maakt melding van het overlijden van de
heer C(as) van Ommen, die zich tijdens zijn leven op diverse gebieden van de plaatselijke samenleving verdienstelijk
heeft gemaakt.
15 julio Minister Bakker opent de nieuwe Ketelbrug. Een
fraaie constructie, die welIicht het verkeer over de Kamper
brug ook enigszins zal ontlasten. Laten we het maar hopen.
16 julio De eerste Kamper Ui-(t)-dag blijkt een groot succes
te zijn.
20 julio Wie wordt burgemeester van Kampen? De Kamper
raadsfractievoorzitters geven hun visie op dit probleem tijdens een gesprek met de Commissaris van de Koningin te
Zwolle. Tal van namen circuleren al in de stad. Animo genoeg: er zijn niet minder dan 14 sollicitanten!
- De heer D. Huisman 40 jaar in dienst van de Kamper P.T.T.
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21 julio In de Wielerronde van Kampen verslaat Gerrit Leferink, Jan Slot en dat moet een hele prestatie zijn.
22 julio De heer B.
Uitgeverij Kok.

o. A.

M. Gerdes 25 jaar in dienst van de

25 julio Ir. Jan Berk 40 jaar bestuurslid van de Kamper Nutsspaarbank en sinds 1943 voorzitter. Hij zag deze bank niet
aIleen groot worden, maar hij maakte deze nuttige instelling
ook groot!
30 juli. Geen optimistische geluiden in het jaarverslag van de
industriele maatschappij Berk-Beccon.
3 augustus. Alleen leden van de ZC '37 mogen hun jachten
nog in de kolk Seveningen meren, anders vervuilt ons zwembad daar nog meer.
4 augustus. Op 71 jarige leeftijd overlijdt de heer J. W. Siebrand, oprichter van J. W. Siebrand NV, nu een miljoenenbedrijf. Het Kamper Sportpark en de voetbalclub K.H.C.
hebben aan deze self-made man, waarop zelden te vergeefs
een beroep werd gedaan, veel te danken.
6 augustus. De heer J. Knol, Chef Algemene Zaken, 25 jaar
in dienst van de gemeente Kampen.
-

Niet minder dan 10-15000 bezoekers op de Kamper Ui-(t)dagen. De middenstand was dan ook best tevreden.
7 augustus. Het kon niet anders: de Evangelische Omroep
moest wel een uitzending wijden aan de goede en zo gelovige stad Kampen. Heel Nederland kon het Hervormde Kerkkoor onder leiding van Willem Hendrik Zwart beluisteren
en zien.

11 augustus. Vierenveertig vooraanstaande
Japanners
ren ons stadje kennen. Nu de keizer nog op bezoek?

Je-

27 augustus. De Kamper Jeugdherberg is ter ziele. Het plaatselijk bestuur werd geheel buiten de besprekingen tussen B.
en W. en de Jeugdherbergcentrale gehouden. Weinig elegant!
-

De krant meldt dat het stadsziekenhuis een psychiatrische afdeling krijgt.
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28 augustus.
heel uit.

Het pand hoek Marktgang-Hsselkade brandt ge-

1 september. De heren A Fien (C.H.U.), W. H. Dalsem
(P.v.d.A) en drs. S. Horchner (AR.P.) worden tot wethouders gekozen. De benoeming van een vierde wethouder
(de heer Veltman) blijft onzeker.
In kringen van het Openbaar onderwijs ziet men liever
niet, dat de heer Horchner, die leraar aan het Calvijn lyceum is, de portefeuille van Onderwijs krijgt. Maar deze trekt
zich daar niets van aan en accepteert deze portefeuille toch.
-

Mej. A van Dijk neemt afscheid als kraamverzorgster. Met
haar hulp zagen niet minder dan 3400 baby's het levenslicht!
8 september. Dr. J. Douma en Drs. J. P. Lettinga aanvaarden
hun ambt als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool
(Broederweg).
9 september. Te Kampen overlijdt de bekende schoolarts C.
P. van Leersum. Aan een welbesteed leven kwam te vroeg
nog een einde. De overledene speelde een belangrijke rol op
kerkelijk en sociaal gebied; dank zij zijn onvermoeid streyen kreeg het Johannes Calvijnlyceum een nieuw gebouw en
het Rode Kruis heeft eveneens bijzonder veel aan hem te
danken.

10 september. De Kroon vernietigt het besluit van de Kamper
gemeenteraad om het drinkwater te fluorideren. Een succes
voor de heren S. van Marion en R. A Toller, maar spijtig
voor de voorstanders van een goede tandverzorging.
12 september. Kampen gist, maar de Kroon beslist nog steeds:
in Den Haag fluistert men, dat Drs. S. van Tuinen, burgemeester van Dokkum, een goede kans maakt om burgemeester van Kampen te worden. Menigeen fronst het voorhoofd:
een rasechte Fries (dus bijna een buitenlander) en al 59 jaar,
zou dat nu de ideale burgemeester zijn? Afwachten maar!

-
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Wethouder Fien opent het nieuwe gebouw van het "Leger
des Heils" in de Boven-Nieuwstraat.
De Vrijmetselaarsloge "Le profond Silence" bestaat 200
jaar. Deze loge werd in 1770 door de bekende Kamper se-

cretaris en staatsman J. A. Uitenhage de Mist gesticht. Ook
de Kamper Vrijmetselaars gaan met hun tijd mee: geen geheimzinnigheid meer, de tempeI wordt aan aIle bezoekers getoond en de symboliek verklaard. Maar die rokcostuums, al
of niet versierd met sjerpen, waren toch nog lekker ouderwets. Maar je kwam er weI van onder de indruk!
14 september. Loco-burgemeester A. Fien slaat de eerste paal
in de grond voor de bouw van 229 woningen in de Flevowijk III. Vestigt U in de toekomst in Kampen, op een goede
woning behoeft U niet lang te wachten.
15 september. De heer D. Bruins 40 jaar in dienst bij de
Kamper P.T.T.
- De heer Veltman wenst niet VOOl' een vierde wethouderszetel in aanmerking te komen. Jammer!
Gedeputeerde J. Thomas opent de expositie "Mens en Natuur" in de Koornmarktpoort.
19 september. Ret creatief Centrum ,,'t Speelwerk" aan de
Burgwal opent zijn deuren. Wat een enthousiast particulier
initiatief vermag.
26 september.
50 jaar.

De Kamper korfbalvereniging Wit Blauw bestaat

27 september. Ds. P. Lok doet zijn intrede bij de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt groep Stadsgehoorzaal Op kerkelijk
gebied is en blijft Kampen toch een unieke stad.
29 september. De meerderheid van het College van B. en W.
is het niet eens met het voorgestelde trace van de beruchte
380 kV-hoogspanningslijn van Lelystad naar Overijssel. De
II sselcentrale krijgt een hele kluif aan ons!
30 september. Uit alle windstreken trekken de Vrijgemaakte
Gereformeerden weer naar Kampen om hun Hogeschool aan
de Broederweg moreel te steunen.
1 oktober. Ret Overijssels Philharmonisch Orkest concerteert
in de Stadsgehoorzaal. Solist de cellist Robert Dispa.
-

Na langdurige discussies besluit de Raad niet accoord te gaan
met het meerderheidsvoorstel van B. en W. omtrent het ge191

plande trace van de 380 kV. hoogspanning. Een onpopulair
ding, maar ergens zal hij toch helaas de natuur moeten ontsieren.
-

Het aantal wethouders wordt voorlopig tot drie teruggebracht. Zonder de heer Veltman misschien toch niet zo voordelig.
3 oktober. De openingstentoonstelling van het Creatief centrum werd in een week door 1300 bezoekers bezocht.
Lichttaptoe op de Nieuwe Markt.
8 oktober. Bereits alte Kameraden: de Kamper Raad brengt
een tweedaags bezoek aan de vriendschapsstad Soest in Duitsland.
9 oktober.
50 jaar.

De Postduivenvereniging "de Luchtbode" bestaat

14 oktober. Kampen en Usselmuiden brengen ruim f 13.000
op voor een nieuw hospitaalschip voor het Rode Kruis.
20 oktober. De K.V.P. en de P.v.d.A. zuIlen moeten loten om
de betwiste raadszetel.
22 oktober. In Usselmuiden wordt het gezinsvervangende tehuis "De Schelp" geopend.
23 oktober. De Kamper amateurvereniging
"Vier engelen voor Eduard" op.

"De Kat" voert

24 oktober. De jeugd van Jubilate Deo toont dat zij heel wat
in haar mars heeft.
26 oktober. De staatssecretaris Mr. J. H. Grosheide opent het
fraaie nieuwe gebouw van het Calvijnlyceum. Ais voormalige buren verheugen wij ons hierover, maar ... zijn oak wel
een beetje jaloers! Terecht werd hulde gebracht aan dokter
van Leersum, die zoveel heeft bijgedragen tot de bouw van
deze fraaie school die ontworpen werd door het architektenbureau Kristen en Oord.
28 oktober. En aIs maar discussies over de hoogspanningslijn:
openbaar gehoor over deze kwestie in de .Buitenwacht". We
kunnen in Kampen dat ding niet meer zien, maar zullen er
toch aan moeten geloven.
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29 oktober. Steeds meer inspraak: de Kamper Raad besluit
tot instelling van een Sport- en Recreatieraad.
De heer F. J. E. van der Werdt neemt afscheid als secretaris van de Kamper Oranje-vereniging, waarvan hij sinds
1947 bestuurslid was.
31 oktober. Ter gelegenheid van haar 150 jaar bestaan, geeft
de Nutsspaarbank een rijk geillustreerd jubileumboekje uit,
samengesteld door Prof. Dr. W. Jappe Alberts en Dr. C. N.
Fehrmann. Er verschijnt geen Kamper Almanak hetgeen wel
werd betreurd, maar je kan niet alles hebben. Maar het jubileumboekje is weggevlogen!
3 november. De Loco-burgemeester A. Fien installeert de
Raad voor het Bejaardenwerk.
5 november. Rouge ou noir: rood wint, de P.v.d.A. krijgt een
zesde raadszetel en de K.V.P. verliest er een,
3-7 november. Kampen op de voorpagina van de landelijke
pers. De stad zit zonder electriciteit door het afbreken van
een bovenstuk van een hoogspanningsmast op het Kampereiland tijdens een hevige storm. Ret normale leven is dagenlang ontwricht: improviseren maar, zoals in de laatste oorlogsweken. Tal van journalisten bezoeken onze "spookstad".
De industrieen Iiggen stil, de schooljeugd heeft vrij (hetgeen
ze niet betreurt). De komst van een reusachtige generator
uit Duitsland brengt ten slotte uitkomst.
B.B.-funktionarissen bleken onbereikbaar te zijn (een muis
met een staartje), maar B. en W. en de Nutsbedrijven waren
fantastisch. De Commissaris van de Koningin prijst en misprijst: hij had onmiddeIIijk gewaarschuwd moeten worden.
7 november. St. Caecilia brengt weer licht in de duisternis:
een uitstekende opvoering van de opera "Martha" als pleister
op aIle wonden.
9 november. De kogel is door de kerk: Kampen heeft een
nieuwe burgemeester en het is inderdaad Drs. S. van Tuinen,
burgemeester van Dokkum. Deze voormalige geschiedenisleraar is lid van de Anti-Revolutionaire partij (daar zijn we in
Kampen allang aan gewend) en lid van de Eerste Kamer
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(maar daar zal hij voor bedanken). In ieder geval een man
met een grote culturele belangstelling en dat is al veelbelovend.
11 november. Geen kerkscheuring ditmaal, maar kerkvereniging. De Christelijk Gereformeerde kerk en de Vrijgemaakte
kerk (buiten het verband) vinden elkaar weer na 78 jaar.
Wie volgt?
17 november. Voor het laatst klaproosdag! Maar we zullen
de gevallenen niet vergeten.
- Prof. Dr. W. D. Jonker, hoogleraar aan de Theologische H\)geschool (Oudestraat), in deze functie benoemd aan de Theologische kweekschool van de Universiteit van Stellenbosch
(Zuid-Afrika),
- Interessante T.V.-documentaire over de IJsseldelta, waarin
de helaas verontrustende milieu-verontreiniging duidelijk tot
uiting komt.
24 november. In het isolement ligt onze kracht niet meer: ook
Kampen wil meedoen aan een regionale adviesraad voor de
sociaal-economische ontwikkeling van West-Overijssel, inclusief de N.O.P. Noordwest Overijssel en een aantal Gelderse gemeenten.
- Drs. S. van Tuinen als burgemeester gemstalleerd. Ben goed
en geestig spreker en een man die weet wat hij wil.
7 december. Hij kan meteen in het brugprobleem duiken,
want uit de gemeentebegroting blijkt, dat de aanleg van het
gedeelte Rijksweg 50, en de in deze weg geprojekteerde
oeververbinding over de IJssel ten noorden van Kampen, nog
lang op zich zal laten wachten.
- Aan de Hogeschool (Broederweg) draagt Prof. J. A. van
Bruggen het rectoraat over aan Prof. Dr. C. Trimp.
10 december. Prof. Dr. G. P. Hartvelt draagt het rectoraat
Theologische Hogeschool (Oudestraat) over aan Prof. Dr.
J. Plomp.
16 december. De Kamper Harmonie A.M.D.G. concerteert in
de Flevokerk. Voortreffelijk werk van het Jeugdorkest!
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22 december. Adjudant M. Koers neemt na 25 jaar trouwe
dienst, zoals dat heet in de wandeling, afscheid van het Kamper Politiecorps. Een verlies!
25-27 december. De interkerkelijke werkgroep "Nu en Morgen" organiseert tijdens de Kerstdagen een bijzonder geslaagde Kerstherberg in de Bovenzaal van de Hanzestad.
Kerkelijk Kampen is op de goede weg.
26 december. Het Kamper Mannenkoor D.E.V. durft het zelfs
aan een modern koorwerk, "Job" genaamd in de Bovenkerk uit te voeren en de uitvoering kan bijzonder fraai worden genoemd.
30 december. Weer een oude getrouwe weg bij de politie: na
37 jaar politiedienst neemt adjudant M. Wielinga afscheid
van het Corps.
1971
1 januari. Kampen heeft 29.058 inwoners (in 1970 28.902).
We groeien dus weer, maar (te) langzaam, want er is nog
steeds een vertrekoverschot. Geen automaten dus, anders
gaat ons geboorteoverschot ook nog naar beneden en halen
we nooit de dertigduizend inwoners.
- Burgemeester van Tuinen zal de portefeuille stadsontwikkeling, industrialisatie, milieubeheer, volksgezondheid en regionale zaken gaan beheren. Hieruit blijkt wel dat het burgemeestersambt geen sinecure is. Drs. Horchner behoudt 011derwijs, zeer tot ongenoegen van de P.v.d.A.
9 januari. De heer W. Kalter vijftig jaar aan de Hsselmuidense veiling verbonden.
15 januari. We spuien eens lekker in het openbaar al onze
grieven: discussieavond in de Stadsherberg over de geruchtmakende nota (uitgebracht door F.J.G.) "Kampen stroomafwaarts". Toch wel eens nuttig!
17 januari. De befaamde en altijd jong blijvende Wiener Sangerknaben concerteren in Kampen. Technisch bijna volmaakt,
maar een beetje afgezaagd.
.
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21 januari. Prof. Dr. A. M. Hugo spreekt in de aula van de
Theologische Hogeschool (Oudestraat) over het rassenprobleem in Zuid-Afrika. Deze Zuid-Afrikaanse hoogleraar is
stellig geen voorstander van rassendiscriminatie. Gelukkig
maar. Toch was een diepgaander betoog over dit moeiIijke
probleem bevredigender geweest. Hoe moet de oplossing
zijn?
22 januari. Nu kunnen we er echt in gaan geloven: het nieuwe
Kamper zwembad wordt voor f 2.337.600 aanbesteed.
27 januari. De talentvolle Kamper schilder en tekenaar Jan
Adolf van Dijk exposeert zijn werk in de bar "The art Inn".
28 januari. Zij het met enige pijn, besluit de Kamper raad toe
te treden tot de regio Zwolle. Al sinds de middeleeuwen
wantrouwen we de bedoelingen van die stad aan de overkant van de IJssel altijd nog een beetje. Mr. Reinders voelt
er dan ook meer voor zich op de IJsseldelta, de N.O.P. en
OosteIijk Flevoland te orienteren, In die gebieden kijken ze
altijd nog wat tegen onze oude stad op.
- De P.v.d.A.-man moet nog steeds niets hebben van een wethouder van Onderwijs die tevens leraar aan het Calvijnlyceum is.
We gaan ook in het Raadhuis de Derde Wereld steunen: alleen rietsuiker in de kopjes koffie en thee. Je pro eft het
verschil niet en doet een goed werk.
24 januari. De gerestaureerde Broederkerk weer in gebruik genomen. Maar zoals gewoonlijk, de kosten vallen tegen:
f 865.000! Enfin, het Rijk betaalt het leeuwenaandeel.
1 februari. De heer H. J. Held, procuratiehouder van de
Sallandsche bank, 50 jaar in dienst van deze instelling.
2 februari. B. en W. van Kampen willen zich niet in een ivoren toren opsluiten. en buigen zich over de kritiek die tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door F.I.G., in de Stadsherberg werd geuit. En nu maar schiften.
-
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De graden en getuigschriften van de Kamper Hogescholen
worden wettelijk erkend.

5 februari. Het gaat goed met de scheepswerf Peters. Het
motorvrachtschip "Inez" (volgens een geheel nieuw systeem)
te water gelaten.
9 februari. De Openbare leeszaal bestaat 50 jaar. Dr. R. J.
Kolman beschrijft de boeiende geschiedenis van deze prachtige instelling in een uitvoerig krantfmartikel.
11 februari. De Amsterdamse beeldhouwer Johan Polet, die
de moderne beelden aan de gevel van ons stadhuis vervaardigde, overlijdt op 77 jarige leeftijd in Amsterdam.
15 februari. Ook de Kamper huiseigenaren en bezitters van bedrijfspanden moeten, zeer tot hun ongenoegen, betalen aan
het nieuwe waterschap "IJsseldelta". Nog altijd geldt: "die
het water deert, die het water keert".
16 februari. In de Eerste Kamer wordt nog eens aangedrongen op het bouwen van een tweede brug bij Kampen. Of
het helpen zal? ... zij zal ongeveer 25 miljoen gulden gaan
kosten (en later natuurlijk nog veel meer).
23 februari. Voor de leden van het Nut en het Carillon concerteert het Amsterdams kamerorkest met als solist Herman Krebbers. Sublieme muziek die elke muzikale Kampenaar had moeten gaan horen.
25 februari. We houden vol: de Raad besluit in beroep te gaan
tegen de beslissing van de minister van Economische Zaken om aan de IJ sselcentrale goedkeuring te verlenen voor
de bouw van een Kv-station te Ens en de 220 Kv-lijn over
het Kampereiland.
- De Raad vindt, dat de regenten van het Grootburgerweeshuis te zuinig zijn met hun geld en royaler voor de Kamper
jeugd moeten zijn. De regenten zijn op hun tenen getrapt,
zij dragen de Kamper jeugd een warm hart toe, maar voelen niets voor potverteren.
25 februari. In 1970 passeerden ruim vijf miljoen auto's de
Kamper brug.
Het Stedelijk Orkest concerteerde in de Stadsgehoorzaal.
Grote Ayond van Utile Dulci, de schoolvereniging van het
Calvijnlyceum. De leerlingen toonden opnieuw veeel initiatief.
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2 maart. Het echtpaar D. Nijenhuis-v.d, Streek 65 jaar getrouwd.
- Bnkele raadsIeden willen het gemeentelijk Ianderijenbezit,
dus ook het Kampereiland verkopen. Groot is de rentabiliteit
inderdaad niet, maar B. en W. voelen er gelukkig niets voor
een eeuwenoud bezit van de hand te doen.
26 maart. Dr. J. C. de Moor promoveert tot doctor in de letteren op een proefschrift, getiteld: "The seasonal Pattern in
the Ugaritic Myth of Ba'iu. According to the version of
Ilimilku". Ben onderwerp voor fijnproevers.
31 maart. We kunnen het nog niet begrijpen: "onze" juffrouw
Hendriks gaat met haar zuster Kampen verlaten. Wij zullen haar niet meer door onze straten zien stappen, traktaatjes uitdelend en Gods Woord verkondigend. Op haar manier
misschien, maar meende het zo goed. Juffrouw Hendriks,
we zullen U missen, we hadden respekt voor U al hebt U
ons niet kunnen overtuigen. Onze welgemeende wens is: een
gezegende oude dag voor U en Uw zuster!
- Ben geslaagde reclame voor onze mooie stad: de gemeente
Kampen verrast met een fraaie uitgave "Kampen in miniatuur".
- Minister Bakker bezoekt Kampen (de Kamerverkiezingen
naderen!). Over vier jaar kan er misschien over een nieuwe
brug bij Kampen serieus gepraat worden. Niet erg hoopvol. Het kost de partij van Zijne Bxcellentie vast stemmen
in Kampen.
- Ook Drs. den Uyi komt eens poolshoogte nemen. Ook hij
heeft grote belangstelling voor de vele problemen waarmee
we worstelen. Maar we willen daden, geen beloften of troostwoorden.
- Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting constateren tal van fraktievoorzitters met groot misnoegen, dat B.
en W. nog steeds niet met een struktuurplan voor de binnenstad op de proppen zijn gekomen. Hoelang moeten we
nog tegen gaten en bouwvallen aanzien? Ook andere bekende problemen worden aangesneden: de tweede brug, een
sporthal, jeugdzorg. .Binnen een jaar een struktuurplan",
belooft de burgemeester.
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Zonder veel morren wordt de gemeentebegroting aanvaard.
1 april. De heer D. Strijbos, hoofddirecteur van de Kamper
Nutsspaarbank, 25 jaar in dienst van deze instelling.
8 april. We willen onze Theologische studenten niet missen:
het College van B. en W. is eventueel bereid kosteloos grond
ter beschikking te stellen, als de Theologische Hogeschool
(Oudestraat) in Kampen een nieuw gebouw zet. Althans indien de Raad daaraan zijn goedkeuring geeft, maar dat doet
hij weI. We zijn wat trots op onze twee Hogescholen.

13 april. Weer ministerieel bezoek! Wat staan we in een goed
blaadje bij de hoge heren in Den Haag, nu de verkiezingen
voor de deur staan. Minister B. J. Roolvink is van mening,
dat ook na 1972 Kampen zal blijven behoren tot de zogenaamde "harde kerngemeenten".
19 april. Wethouder Fien slaat de eerste paal voor het overdekte zwembad in de grond. Beter laat dan nooit.
20 april.
leerd.

De Kamper sport- en recreatieraad wordt geinstal-

22 april. Onze Bovenkerk wordt steeds mooier. Monumentenzorg besluit om de kooromgang ook zijn middeleeuwse balustrade terug te geven.
- Na de geuite critiek op hun beleid, bedanken vier van de
vijf regenten van het Grootburgerweeshuis. Dat hadden de
critici niet bedoeld.
De Raad besluit opnieuw de Cellebroederpoort aan de studentensocieteit te verhuren. Maar de heren moeten wel voorzichtig zijn met dit kostelijke monument. Niet meer met piano's smijten.
29 april. Kampen gaat ter stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ondanks al dat ministrieel bezoek geen grote
verschuivingen. WeI krijgen de Middenstandspartij en DS. '70
opmerkelijk veel stemmen.
30 april. Natuurlijk vieren we Koninginnedag weer uitbundig, met als hoogtepunt de lampionoptocht.
- Helaas komt op deze schone dag onze stadgenoot de heer R.
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Visser door een laffe en volkomen zinneloze moord om het
leven.
1 mei, De heren Ir. J. Berk en J. Schrader, voorzitter en
vice-voorzitter van het bestuur van de Nutsspaarbank, besluiten zich terug te trekken als bestuursleden wegens hun
leeftijd.
3 mei. In het Sophia ziekenhuis te Zwolle overlijdt de bekende operazanger Theo Bayle die als zangpedagoog aan de
Kamper muziekschool verbonden was.
4 mei. Dodenherdenking bij het monument van Hildo Krop.
Zij, die de Duitse tijd hebben meegemaakt, vergeten niet.
6 mei. In het kader van het vijftigjarig bestaan van de Openbare leeszaal vertelt mevrouw A. M. de Moor-Ringnalda
over het ontstaan van een boek voor de oudere leden.
- In de Koornmarktpoort gevarieerde expositie van creatief
werk.
- Jan Spijkerman exposeert in ,,'t Speelwerk".
- Te Kampen overlijdt de heer A. J. Knipmeyer, verkoopleider bij J. W. Siebrand NV en een verzetsman van het eerste uur in de Tweede Wereldoorlog. Duizenden heeft hij
destijds laten onderduiken in de Noordoostpolder die toen
nog in cultuur gebracht moest worden. We denken met diep
respekt terug aan het werk van deze dappere man in de donkere oorlogsdagen.
- Einde van de computernarigheid bij de Nutsbedrijven. We
krijgen nu de allerbeste! 't Heeft de gemeente weI geld gekost! En de directeur z'n zenuwen.
11 mei, Een twintigtal radio-journalisten bezoekt Kampen.
- Prof. Dr. Runia benoemd tot hoogleraar aan de Theologische
Hogeschool (Oudestraat).
13 mei. Hogeschooldag (Oudestraat). Er zijn studenten die
zelfs deze bescheiden viering onnodig achten.
- Het motorschip "Inez" gebouwd door de scheepswerf Peters blijkt tijdens een proeftocht aan aIle eisen te voldoen.
Gelukkig voor ons, dat de Dedemsvaart dichtgegooid werd.
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14 mei. De nieuwe Kamper fotocIub "Phoenix" is haar naam
waardig. Expositie van goed en artistiek verantwoord werk
in 't Speelwerk.
20 mei. De familie Van der Vegt doet 175 jaar de was voor
Kampen en U sselmuiden.
22 mei. De Muziekschool bloeit, maar komt niet uit en verhoogt, zonder voorafgaande waarschuwing, het lesgeld drastisch. Geen stijl, vinden velen.
Opnieuw een voortreffelijke uitvoering van Jubilate Deo in
de Bovenkerk.
27 mei. De sluis in de bovenmond van de Burgel, kan wegens slibafzetting voor de deuren, niet meer geopend worden. De Burgel dreigt opnieuw een open riool te worden. En
we hebben juist meer dan een miljoen gulden uitgegeven om
dat ongedaan te maken.
B. en W. van Kampen handhaven hun voorstel om de Oudestraat in de maanden augustus en september op vrijdagavond en op Zaterdag voor het rijverkeer af te sluiten.
Ook Kampen zal in de toekomst plastic zakken gebruiken
voor het ophalen van huisvuil. BevaIt goed, minder gesjouw
voor de huisvaders.
3 juni. De heren E. Tromp en A. Veltman bedanken voor
hun raadslidmaatschap. Jammer, vooral de heer Veldman
zal als financieel expert worden gemist.
Het Amerikaanse Thiel College uit Pensylvania zingt in de
Bovenkerk. Amerikaanse perfektie, gepaard gaande met een
uitstekend muzikaal gevoel.
De gedeputeerde Dr. H. Schoenmaker installeert in Kampen
de werkgroep "Tweede oeververbinding Kampen". Zou het
helpen? Frappez, frappez toujours!
4 juni. Nog een buitenlands koor in Kampen: in de Burgerwalkerk zingt de Cardiff Canton Zanggroep van het Leger
des Heils.
5 juni. De Usselcentrale gaat bij Kampen twee- nieuwe hoogspanningsmasten bouwen die hopelijk elke storm zullen kunnen weerstaan. Toch maar een kleine kaarsenvoorraad aanhouden.
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8 juni. Begint het vet wat van de ketel te raken? Het aantal
werkzoekenden wordt in Kampen hoger, de vraag naar ar-beidskrachten geringer.
10 juni. De Kamper Avondvierdaagse blijkt weer een groot
succes te zijn. Bijna 3000 deelnemers volbrachten de tocht.
15 juni. Een niet-allerdaags gebeuren: het echtpaar C. Boom
en M. A. Boom-Dillen 60 jaar getrouwd!
16 juni. Zuster George 40 jaar werkzaam bij het R.K.-onderwijs.
- Voorlichting over het bestemmingsplan "Buitengebied". De
natuurliefhebbers kunnen gerust zijn, het plan kent grote
waarde toe aan het landschapschoon rondom de stad.
19 juni. Ter gelegenheid van de jubilea der muziekverenigingen "Volharding" en het "Kamper Trompetterskorps", davert Kampen van een groots opgezette taptoe. Geen protesten, zoals in Delft: er doen geen militairen mee, weI aardige majorettes.
20 juni. Ds. J. van Wier bevestigd als Nederl. hervormd predikant.
22 juni. Eerste bijeenkomst van de Kamper sportraad. Tal van
wensen worden op tafel gelegd en het ziet er naar uit, dat
vele gerealiseerd zullen kunnen worden.
-

De Kamper muziekschool heeft een tekort van f 172.000.
Zal de gemeente zich over deze zo nuttige instelling moeten
ontfermen?

-

Burgemeester Van Tuinen opent het Hervormd verzorgingshuis "De amandelboom". Om de woorden van onze burgervader te gebruiken, onze ,,65-plussers" kunnen binnen zijn
voor de bui losbarst. Binnenkort ook zij die geen lid van de
Nederl. Hervormde kerk zijn, want een verzorgingshuis voor
aIle gezindten is in aanbouw.

24 juni. De Kamper P.v.d.A.-fraktie attakeert weer eens wethouder Horchner naar aanleiding van diens weI wat ongelukkige uitlatingen t.O.V. een katholieke huismoeder die een
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openbare kleuterschool haar diensten had aangeboden. Een
huismoeder hoort in haar gezin en een katholieke onderwijzeres alleen voor een klas met katholieke kindertjes. B. en
W. stellen de P.v.d.A.-fraktie gerust: bij het Openbaar onderwijs wordt niet gelet op geloof en de gehuwde vrouw is
daar ook welkom (brengt zelfs vaak, uitkomst).
De Raad gaat accoord met "open jeugdwerk" in het gebouw van de voormalig Jeugdherberg.
,,'t Rode Contakt" zet zijn aanvallen op wethouder Horchner voort. Hun zaak natuurlijk, maar de man is ook net
nieuw in 't vak!
25 juni. Promotie-bijeenkomst van het Almere College. De
rector is dankbaar, dat het oude gebouw zo wordt opgeknapt,
maar een nieuwe school zou toch nog welkomer zijn, want
I~~ school groeit sneI: 470 leerlingen!
26 juni. Ds. G. Visee neemt afscheid van de Vrijgeroaakte
Gereformeerde Gemeente (buiten verband). Stellig een markante voorganger!
29 juni. In het Zwarte meer, een bekend natuurgebied, liggen een aantal kruitschepen. Stiekem daar voor anker gegaan met Duitse munitie aan boord! Het regent protesten:
we laten de vogels in dit mooie natuurreservaat niet verjagen.
1 julio De krant vermeldt het overlijden van het oud-raadslid, de heer J. V. d. Weerd.
"AIs er binnen afzienbare tijd geen nieuw gebouw voor de
Openbare Leeszaal en bibliotheek komt, dreigt inhouding
van de Rijkssubsidie", weet de secretaris, Dr. Kolman te vertellen. Het kabinet Biesheuvel kon er wel eens anders over
denken!
2 julio Van Joodse zijde wordt er op aangcdrongen, dat ook
in Kampen een gedenkteken wordt geplaatst als herinnering
aan de in de oorlog weggevoerde en vermoorde Jocdse stadgenoten. Een sympathiek idee!
3 julio Uit het verslag van ,,'t Speelwerk" blijkt, hoezeer deze
nieuwe instelling reeds een begrip in Kampen is geworden.
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6 julio Het archief van de Theologische Hogeschool (Oudestraat) wordt in het stadsarchief ondergebracht. Wie maakt
een goede inventaris?
8 julio Het is vrijwel zeker, dat de voormalige Koornmarktkazerne een noodbehuizing van de Theologische Hogeschool
zal worden.
10 julio Sjouke Visser uit Meppel exposeert in de Koornmarktpoort.
- In verband met de naamgeving in Flevowijk III, zijn ook
suggesties van de burgerij welkom. Eerst een goede naam
voor dit stadsdeel.
15 julio Begin van de (bijzonder geslaagde) Kamper Ui(t)dagen. Maar die koe zag ik al een keer aan de toren hangen.
Voorlopig dus niet meer. Grappig zijn de Kamper Uien wel,
maar de vreemdeling behoeft niet voortdurend aan de vermeende domheid van ons voorgeslacht herinnerd te worden.
Dat was niet zo dom en de huidige Kampenaar is ook niet
dom.
- Verder verheugend, dat het Gemeente Archief en het Walkate Archief gezamenlijk een topografische tento onstelling in
de Theologische Hogeschool verzorgden.
16 julio Uit de "Statische Documentatie van de gem. Kampen"
blijkt, dat niet minder dan 21,6 % van het personeel der
Kamper industrieen buiten de stad woont. En 237 Kampenaren vertrokken in 1970 naar Oost-Flevoland!
De werkeloosheidcijfers waren in 1970 gunstig, maar de
bevolking veroudert.
27 julio De Evangelische Omroep komt de zingende kelner
Theo Versteeg filmen. Maar zijn liedjes worden niet uitgezonden: niet evangelisch genoeg ..
1 augustus. Intreden van Ds. J. Baayens, gereformeerd predikant. Zegt, dat er weI eens wordt beweerd, dat dominees
uit de tijd zijn. In Kampen beslist niet!
2 augustus. Goed werk! Stadgenoten bezorgen de eerste diepvriesmaaltijden bij bejaarden.
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-

Dr. Wiersema slaat de eerste paal voor een psychiatrische
afdeling van het stadsziekenhuis in de grond.

5 augustus. De heer Kalveria honderd jaar. Burgemeester van
Tuinen kwam ook feliciteren, maar het drong te laat tot
"opa" door, dat die vriendelijke man de burgervader was.
Zo'n nieuw gezicht ook!
- Een Roemeense dansgroep luistert de Kamper Ui(t)dagcn
op.
7 augustus. De afsluiting van de Oudestraat op vrijdagavond en op zaterdag een feit. Gelukkig voor nu reeds
protesterende winkeliers, blijft het een proefneming.
12 augustus. De Provinciale Staten van Overijssel protesteren
tegen het besluit van de minister van Economische Zaken
om de investeringsmaatregelen voor de kernen Zwolle en
Kampen op te schorten. Dank zij deze gunstige premieregeling kreeg Zwolle er 1800 arbeidsplaatsen bij en Kampen 400.
14 augustus. De Christelijke Kamper muziekvereniging "Volharding" bestaat 50 jaar.
24 augustus. Het blijft de Kamper Nutsspaarbank goed gaan.
Uit het jaarverslag blijkt, dat het tegoed van de spaarders
nog steeds stijgt, De Kamper Almanak kan er voorlopig dus
nog wel af.
25 augustus. Prinses Beatrix en Claus brengen een bezoek
aan Ifsselmuiden en Kampen. Zoals zovele Kampenaren
staken we de vlag uit, we zijn en blijven koningsgezind. Een
oude Kamper traditie trouwens. AIleen in de Patriottentijd
was het anders, maar dat is al zo lang geleden en tijdens
Napoleon zagen we al het verkeerde daarvan in.
De Prins en Prinses gebruikten de lunch (bij echt kaarslicht)
in onze mooie schepenzaal. Zo ontvingen we vroeger daar
ook vorstelijke gasten! Burgemeester Van Tuinen is niet voor
niets van huis uit historicus!
26 augustus. Wethouder Horchner heeft het weer verbruid.
De P.v.d.A. vindt, dat hij het te druk heeft om ook nog regent van de Ver. Gasthuizen te worden. De meerderheid
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van de Raad deelt de bezwaren van de P.v.d.A.-fraktie niet,
maar wethouder Horchner houdt zijn benoeming in beraad.
Niet leuk ook, zoveel kritiek te krijgen, als je je wilt uitsloven voor de gemeenschap.
De Kamper Open bare scholen krijgen hun televisietoestellen. Wethouder Horchner vindt het prachtig: nu kan men
in het onderwijs .Jeuteraars voor de klas" verder terugdringen. De heer van Dijk moet niets van deze "gaapkasten"
hebben, want door middel van die "duivelskasten" kan zelfs
sexuele voorlichting op het scherm komen. Hoewel zelf ook
.Jeuteraar voor de klas", vind ik Kampen toch een kostelijk
stadje. Waar maak je zo'n debuut mee?

-

31 augustus. Mevrouw van Heerde onthult het beeld "Job"
bij het stadsziekenhuis, vervaardigd door de beeldhouwer C.
Kneulemans. Terecht merkt burgemeester van Tuinen op,
het gelukkig te vinden, dat. het beeld nu reeds discussies oproept. Een echt kunstwerk doet dit altijd en zeker dit interessante beeld. Wie het van nabij wil bekijken, mag over
het gras lopeno Het Hoofd van de Poltitie heeft geen bezwaar!
2 september. De krant maakt melding van het overlijden van
Mr. J. van Melle, in leven notaris te Kampen en geruime
tijd president-kerkvoogd van de Nederlands hervormde
Kamper gemeente.
3 september. De Theologische Hogeschool (Oudestraat)
blijft in Kampen. We zouden haar ook niet willen missen.
We willen elke vreemdeling vol trots blijven vertellen, dat
Kampen niet minder dan twee Hogescholen heeft. Nu nog
een paar miljoen voor een nieuw gebouw. Zou het Biesheuvel
lukken die zijn geloofsgenoten te bezorgen?
Nog een beeld onthuld. Een borstbeeld van wijlen J. W.
Siebrand, een moderne zakenman die het niet als Job verging, daar hij een verstandig man was.
9 september. Wethouder Horchner verdedigt in Den Haag
het Kamper standpunt inzake de plannen van de IJsselcentrale met betrekking tot het onderstation en de hoogspanningslijnen over het Kamper grondgebied. Geen gemakke206

lijke taak voor een geschiedenisleraar die zich dan ook een
David voelde ten opzichte van de Goliath van de modeme
technologie. Maar destijds won David toch maar! Zal het
wonder zich herhalen? Ook deze wethouder heeft, net als
David, een sterk geloof!
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