KAMPER KRONIEK

1976
1. september. De tijd, dat onze oude monumenten of afgebroken of
verknoeid werden, is gelukkig voorbij! Het restant van het voormalige Cellezusterskloostertje ill de Buiten Nieuwstraat (nu wel
het Linneweversgildehuisgenoemd) is, evenals het Linnenwevers.
poortje, voortreffeIijk gerestaureerd. Ook de daarbij gebouwde
bibliotheek van de TheoIogische Hogeschool (Broederweg) is een
lust voor het oog.
De Huishoudbeurs te IIsselmuiden blijkt weer een groot succes te
zijn.
7

september. Wat ik het vorige jaar al vreesde: door de activiteiten
in de Stadsgehoorzaal is de rol van het Nut en Carillon in de Kamper gemeenschap vrijwel uitgespeeId. De eerstgenoemde vereniging
organiseert alleen nog maar filmavonden, de Iaatstgenoemde wordt
opgeheven.
De bewoners van de Hanzewijk willen wel modemisering van deze
wijk, maar voelen niets voor huurverhoging. De Overheid heeft wat
goed te maken aan dit Kamper stiefkind.

8

september. In het kader van de Hogeschooldag der Vrijgemaakten,
stromen weer meer dan dertienduizend gelovigennaar Kampen.
Gelukkig heeft onze stad kerken genoeg am hen die dag te stichten
en te sterken in hun geloof.
De Natuur- en Milieufederatie protesteert bij het Waterschap
"IJsseldelta" tegen de afgravingvan de kopkade van de oude historische Venedijk.

9

september. De dagen van ons gemeentelijk slachthuis zijn geteld.
Het vleesbedrijf J.w. van Asselt B.V. koopt het openbaar slachthuis
te Hoogeveen en verplaatst dit bedrijf naar de laatstgenoemde gemeente.
Slecht nieuws voor de Kamper honden. Vanwege de hondenpoep in
onze binnenstad alleen nog aan de lijn. Nu nog de beestjes of liever
hun eigenaren zo te dresseren, dat deze viervoeters hun behoefte
niet op het trottoir, maar in de goot deponeren.
De Kamper Broederband maakt een uitstapje naar het Duitse stadje
Siedlingshausen. De gastheren genoten van hun muziek, de gasten
van het lekkere bier en de warme worstjes.
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De dames E. van 't Oever en J. Prins, werkzaam bij
apotheek Feteris, maakten 40 jaar receptjes klaar en krijgen terecht
voordit verantwoordelijk werk een koninklijke onderscheiding.
Vooral de Kamper middenstand heeft weer stof om te discussieren!
In de zogenaamde "Oudestraatnota" wordt een lans gebroken voor
een auto-vrije Oudestraat. WeI zullen dan de verkeers- en parkeerproblemen in onze stad nog moeilijker op te lossen zijn.

11 september.

15 september. Niet minder dan 1600 deelnemers aan een zwemvierdaagsein "De Steur". Of ons bad ook in een behoefte voorziet.
16 september. Weer is in Kampen een middeleeuws monument in zijn
oude glorie hersteld. In aanwezigheidvan tal van officiele personen
met Prins Claus als eregast, wordt onze gerestaureerde Buitenkerk
opnieuw in 'gebruik genomen. Een bijzonder feestelijk gebeuren,
mede dank zij het voortreffelijke werk van het Comite dat deze
heropening voorbereidde en o.m. zorgde voor een vlekkeloze organisatie.
In de prachtig versierde kerk was eveneens een interessante tentoonstelling te bewonderen, waarbij vooral de 16e eeuwse religieuze
panelen van Mechteld toe Boecop en de familie Maler, voor dit doel
tijdelijk afgestaan door de gemeente, en een schat van oude bijbels
opvielen Hulde hiervoor aan de heer T. Teunissen en zijn medewerkers, waaronder zijn dochter! Wat particulier initiatief toch
vermag!
Een voortreffelijk geillustreerd boekje met foto's van Ton Kruithof
en tekst van Hans Wiersmatoont, hoe na de restauratie "een monument van eigen sfeer en schoonheid tevoorschijn werd gehaald
achter verf en kalk". De geschiedenis van deze kerk en haar gelovigen werd door C.N. Fehrmann vastgelegd in een werkje, getiteld
.Katholiek Kampen binnen en.buiten de O.L.V.- of Buitenkerk".
18 september. En nauwelijk had de heropening van onze Buitenkerk
plaatsgevonden, of staatssecretaris W. Meijer en onze burgervader
konden de lof zingen over onze zo juist gereedgekomen sporthal
"De Reeve". In vele opzichten zit er weer vaart in onze goede stad.
Houden zo!
20 september. Een discussie-avondover het C.D.A. toont aan, dat ook
in Kampen A.R., C.H.U. en K.V.P. wel op zullen gaan in een groter
politiek verband. Naar men in die kringen echter hoopt hechter,
maar stellig ook progressiever, dan de oude coalitie tussen deze drie
partijen die in 1926 ten onder ging.
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21 september. Jammer! Het aardige houten bruggetje
.vaart (Oosterholtseweg) te Llsselmuiden is ten dode
Smit en ten Hove, onze laatste grote sigarenfabriek,
het industrieterrein. Het gebouw in de Oudestraat
pand ,
23

over de Trekopgeschreven.
verhuist naar
wordt winkel-

september. Een delegatie uit Middelburg brengt een tegenbezoek
aan Kampen. Zeer tevreden over 't geen in Kampen al bereikt is op.
het gebied van renovatie en rehabilitatie. Een glunderende Ir. Busser!

25 september. De recreatie-mogelijkheden worden in onze stad steeds
talrijker! 't Geheel verbouwde "Speelwerk" heropend.
Mevrouw H.J.G. Jacobze, voorzitster van de Koninkl. Nederl. Vereniging E.H.B.O. gehuldigd. Zij is twintig jaar bij dit werk betrokken en krijgt voor al dit verdienstelijke werk een lintje: ridder in de
orde van Oranje Nassau.
Uit een rapport van de Sociaal Economische Adviesraad blijkt, dat
de werkgelegenheid nog steeds Kampens zwakke plek is.
30 september. De heer M. van der Vlugt, directeur van de Flevo-Mavo,
25 jaar aan deze school verbonden.
4

oktober. De fraktie van de S.G.P. te Hsselmuiden kant zich tegen
de aanleg van een jachthaven te Grafhorst. Dan komt de Zondagsheiliging in gevaar. Erg principieel, maar is het juist je principes ook
aan anderen op te dringen?
De Kamper Bouwbond van het N.V.V. bestaat 60 jaar. Dus reeds in
1916 in Kampen actief en op de bres voor de belangen der arbeiders.

6

oktober. 't Zat er het vorige jaar al in! B. en W. van Kampen stellen voor de onroerend-goedbelasting met 20% in 1977 te verhogen.
Ook de tarieven van onze stadsdienst moeten ornhoog. Zo wordt
het leven steeds duurder.

7

oktober. Inspraakavond over de toekomst van ons "Groene Hart"
in het Calvijn Lyceum. Vol gens vele aanwezigen: veel te laat, want
dat Groene Hart is toch al grotendeels naar de knoppen.

10 oktober. Ds. J.O. Mulder, Gereformeerd predikant (vrijgernaakt,
buiten .verband), neemt afscheid van zijn gemeente. Een bewogen
kerkelijk leven: maakte als dominee twee kerkscheuringen en een
hereniging mee.

265

13 oktober. Geen aangename geurtjes meer in onze binnenstad. De
parfumeriefabriek Myrurgia (Mayazeepl) verhuist ook naar het
industrieterrein.
Een der oprichters van de Oranjevereniging te 's-Heerenbroek, de
heer B. Schilder, geridderd. Oranje in het hart en nu ook op de
borst.
19 oktober. De Kamper Almanak verschijnt. Nu a140 jaar uitgegeven
door de Bondsspaarbank (voorheen Nutsspaarbank) te Kampen.
Gratis verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt). Een unicum in
Nederland!
23 oktober.
Twee Kampenaren die zich voor de katholieke zaak
verdienstelijk hebben gemaakt! De heer G.J. Corjanus krijgt de
pauselijke onderscheiding Pro ecclesia et Pontifex en de dag daarop
wordt de heer J. Lorist, kerkmeester en penningmeester van het
R.K. Kerkbestuur, de versierselen , behorende tot het ridderschap
van St. Gregorius de Grote uitgereikt.
25 oktober, - Even buurten! Te U sselmuiden wordt de Hervormde
predikant Ds. J. van Rootselaar in de bloernetjes gezet, daar hij 45
jaar in het ambt staat.
En de fusie tussen de veilingen "Kampen en Omstreken" en
"Zwolle-Usselmeerpolders" is een feit geworden.
26

oktober.
De Kamper gemeenteraad heeft veel lof voor de Nota
Stadsvernieuwing II. Dus doorgaan op de ingeslagen weg (zolang er
tenminste in deze benarde tijden geld voor is).

29

oktober.
Te Usselmuiden heeft de opening plaats van het Hervormde centrum "De Zaaier". Een aanwinst voor de gemeente
evenals voor de muziekliefhebbers, dankzij de voor deze gelegenheid gemaakte langspeelplaat met op de hoes een fraaie reproductie
van Hendrick Avercamp's schilderij .Een gezicht op Usselmuiden".

30 oktober. Uit een krantenbericht blijkt, dat de Kerkvocgdij van de
Nederl. Hervormde kerk alhier, de Stichting .Kerk en Muziek"
buiten spel heeft gezet. Waarschijnlijk mag deze Stichting geen concerten meer organiseren in de Boven- en Broederkerk. Waar twee
kijven, hebben twee meestal schuld, maar in dit geval is de muziekliefhebber de dupe van deze ruzie.
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november. De Gemeente stelt een sociaal adviesbureau in. Goed
bedoeld maar de toekomst zalleren, dat de bevolking nu niet bepaald om een dergelijke dienst zit te springen.
De heer J.B. Keuter, hoofd van de Avercampschool, 40 jaar schoolmeester. En .Driekus" van de dialectenrubriek ,,'eij 't ook 'eurd"
heeft het geweten!
De heer L.w. de Berg van Middelburgh spreekt voor de .Vrienden
van het gemeentelijk museum" over scheepstypen van de voormalige Zuiderzee.
3

november. Wie heeft ze nog goed gekend? In Leiden viert het echtpaar Willem Werners - Elisabeth Lohman zijn 60-jarig huwelijksfeest. De heer Werners heeft nog meegeholpen St. Caecilia op te
richten.
Te Zwolle overlijdt de heer J. Afman, een belangrijk figuur aldaar
in het culturele leven en ook in Kampen tijdens zijn leven een bekende persoonlijkheid.
Als blijvende herinnering aan een geslaagde restauratie, plaatst
burgemeester van Tuinen een koker met gegevens in de vergulde
bol van de Nieuwe Toren.
Er was een tijd, dat de spreekwoordelijke zindelijkheid der Nederlanders ophield bij hun eigen lichaam. In de Hanzewijk wonen
blijkbaar nog zulke lieden. Volgens de bouwvereniging .Eenvoud"
von den in dit stadsdeel slechts een beperkt aantal huurders een
douche noodzakelijk (in, het kader van renovatie) als ze er wat voor
moesten betalen.

5

november.
Wethouder Horchner opent de openbare kleuter- en
basisschool "Willem Alexander". Geen onwettig, maar wel een
voor-wettig kind, want deze combinatie loopt vooruit op de a.s.
wettige regeling.

6

november. De heer B. de Kleine 50 jaar als decoratieschilder aan
de Operettevereniging St. Caecilia verbonden. Krijgt dan ook het
"echte" fotoboek van de gemeente.

11 november.
Een strop voor onze stad! De staatssecretaris voor
Onderwijs en Wetenschappen beschikt afwijzend op een verzoek
om vestiging van een middelbare Horecaschool te Kampen. Had
C.R.M. hierover maar te beslissen gehad. Staatssecretaris Meijer had
ons dat nooit durven aandoen.
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12 november.
De Stichting voor Gezinsvervangende Tehuizen voor
Gehandicapten op Chr. grondslag, opent te Llsselrnuiden haar

vierde tehuis, "de Meerburg".
De heer C. Diender spreekt voor de Vrienden van het Gem. museum
over de geschiedenis en de monumenten van de Buitenkerk. Een
koster met een historische knobbel!
En de heer Th.F. Rijnsberg vertelt diezelfde avond over klimaatsveranderingen voor de Nederl. Geologische Vereniging, afdeling
Kampen.
16 november. De molen "d'Olde Zwarver" zal weer maalvaardigworden gemaakt.
18 november. Uit een krantenbericht blijkt, dat een groot deel van de
oude kostbare munten, die in het begin van dit jaar door een suppoost gestolen zouden zijn, teruggevonden zijn. En waar? WeI, in
het gemeentelijke archief, waar ze thuishoorden. Een wonderlijke
geschiedenis waarvan wij het fijne weI nooit zullen horen, want op
het stadhuis zwijgt men verder over deze historie als het graf. Waarschijnlijk om te respecteren redenen, dus niet meer in wroeten.
20 november. Het reeds tijden leegstaande voormaligewinkelpand van
Jamin (Oudestraat 124-noordz. Plantage) wordt verkocht. De heer
K. van 't Ende heeft genoeg van deze strop.
23 november. Waar gaat in de toekomst ons huisvuil naar toe? Niet
naar Wijster als de heer Krans zijn zin krijgt, maar naar de afvalverwerking Rijnmond.
24 november. De Raad heeft moeite met de gewestelijke begroting
1977. Aangenomen door de Gewestraad, zonder dat een van de
Kamper gemeenteraadsleden de inhoud met zijn achterban kon bespreken. Tellen we nu al niet meer mee in Zwolle?
27 november. Een goed initiatief. Turkse kinderen krijgen in Kampen
bijlessen, opdat zij niet vervreemden van de taal en cultuur van hun
land. Ze zuIlen later toch moeite genoeg hebben om weer te wennen in hun eigen land.
De Werkgroep vormingswerk Jong-Volwassenen krijgt een crediet
van f 30.000,- ondanks de principiele bezwaren van een aantal
raadsleden die vrezen, dat dit vormingswerkte "links" georienteerd
zal zijn. Enfin, beter wat links, dan helemaal geen vormingswerk
voor deze jongeren.
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29 november. Na jaren behelpen, hebben onze R.K. kleuters een eigen
school, "De Springplank" genaamd. Gebouwd in nauwe samenwerking met de Protestants-Christelijke schoolvereniging. "Beide
stoelende op dezelfde wortels des Geloofs!"
3

december. De vier bejaarden- en verzorgingshuizen te Kampen hebben een wachtlijst van 650 personen , Mijn vrouw en ik hopen nog
lang fit te blijven.
Aan de Rijksuniversiteit te Groningen promoveert tot doctor in de
Wis- en Natuurkunde de heer L. Menninga, zoon van de Kamper
accountant R. Menninga.

4

december. Prof. Dr. C. Trimp draagt het rectoraat van de Theologische Hogeschool (Broederweg) over aan Prof. Dr. J. Douma.

7

december. De heer G.J. Winkelman, grossier in vlees, koopt ons
voormalige openbaar Slachthuis.

9

december. De debatten over onze gemeentebegroting 1977 beginnen. Een der wethouders, de heer Bastiaan, staat niet achter het gehele begrotingsontwerp van B. en W. Deze edelachtbare heeft al
eerder dwars gelegen.
AIle partijen komen, zoals gebruikelijk, met hun op- en aanmerkingen maar ...

18 december.
... traditiegetrouw wordt de conceptbegroting toch
aanvaard, zij het 's nachts om 4 uur! Geen overeenstemming over
de begroting van de Plantsoendienst.
Toch een slechte nacht voor de burgemeester: de raad weigert een
eenmalige subsidie voor zijn ooilam, de Llsselacademie. Geen Ilsselacademie dus? De raad kan beschikken, maar de burgemeester blijft
wikken! Friezen zijn zeldzaam koppig, als zij menen gelijk te hebben. Let maar eens op!
Dank zij een actie van de Flevo-Mavo heeft het comite .Kerst-Inn"
geen financiele zorgen meer.
20

december. Het College van B.w. gaat accoord met de ontwerpovereenkomst van een tweede IJsselbrug met de directie Overijssel
van Waterstaat. Langzaam maar zeker komt onze tweede brug in
het verschiet.
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23

december. Spijtig voor de heer Krans, maar ons huisvuil gaat tech
naar Wijster.
De heer J.M. Mensink (K.V.P.) bedankt als raadslid en wordt opgevolgd door de heer J.D. Bossink.

Ie en 2e Kerstdag. Bijzonder geslaagde .Kerst-Inn" in de Stadsgehoorzaal.
Te Elburg overlijdt de heer D.J. Hidma, journalist bij de Elburgse
krant, maar in de vijftiger jaren in deze functie werkzaam bij het
Kamper Nieuwsblad, toen nog de .Jcrant van Van Heerde". Destijds
een echte nieuwtjesjager.
30

december. De burgemeester mijmert in de krant na over de gebeurtenissen in 1976. Terecht trots op de nieuwe sporthal, de ChI.
sociale academie, het nieuwe archief in wording en last but not
least, de renovatie van onze binnenstad.
De Kamper schilder Harm Jan Kok exposeert te Zwolle bij de firma
Ansingh.
1977
januari.
Zowaar een rustige oudejaarsnacht
Comrnissaris Verkerk tevreden!

in onze goede stad.

5

januari,
De Kamperzeedijk
centrum.

8

januari, Bijna alle Pelleboerianen en hun verwanten in de Buitenwacht bijeen om een exemplaar in ontvangst te nemen van het
kostelijk geillustreerde familieboek van het geslacht Pelleboer,
samengesteld door S. van Ittersum-Pelleboer en J.D.J. PelleboerHuizinga.

9

januari.

11 januari.
muiden.

heeft ook een nieuw gemeenschaps-

De heer J. Baer 40 jaar besteller bij de Kamper posterijen
De heer H.E. Vermeij 40 jaar bij de brandweer te IJssel-

13 januari. Toch een nieuwe Openbare leeszaal en bibliotheek op het
Muntplein? Monumentenzorg gaat in ieder geval accoord met een
gewijzigd plan voor een gebouw op deze plek.
Maar de bouw van het nieuwe Almere College is uitgesteld tot 1980.
Pecunia causa!
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14 januari. Jubileumconcert
ding van Klaas J. Mulder.

van D.E.V. in de Bovenkerk onder lei-

18 januari. De heer G. Snoeijer te Llsselmuiden 50 jaar in dienst bij de
Kamper firma G. Rietman.
Ons Kamper "natuurtalent" Bas Mazur exposeert in het bekende
Amsterdamse artiestencafe Eijlders.
21 januari. De vereniging "Onze Tuin" bestaat 25 jaar.
En D.E.V. recipieert ter ere van haar 60-jarig bestaan.
De heer Paddinge benoemd tot directeur van Huize Engelenberg te
Ilsselmuiden.
26 januari. In het jaar 1976 was Kampen een van de droogste plekjes
van Nederland. In de zomer van 1977 wellicht een van de natste!
27 januari. Hoe heeft onze burgervader het weer voor elkaar gekregen:
de Kamper raad komt terug op haar besluit om de I1sselacademie
geen eenmalige subsidie te geven. Van Tuinen's troetelkind heeft
weer levenskansen. AIleen de P.v.d.A. wilde aan deze herroeping
om principiele redenen niet meewerken.
Maar de stemmen staakten in de raad over de deelneming van de gemeente aan een Centraal Antennesysteem. WeI krijgt het Kampereiland in 1977 aardgas.
Onze gemeente-archivaris Drs. D. van der Vlis houdt een boeiende
lezing over Schokland en de Schokkers voor de Museumvrienden.
En de journalist Dick Houwaert spreekt voor genootschap "Nederland-Israel" over "Israel en de Arabieren". Geen bewonderaar van
de Israelitische "havikken", de staat Israel moet begrip tonen voor
de eisen der Palestijnen. Er is moed voor nodig, dit in het openbaar
te zeggen!
4

februari, Kampen heeft ,weer een "Commissie Kunst op School".
Haar voorgangster werd na de tweede wereldoorlog nog gesticht
door het Carillon.

9

februari, Voor buitenstaanders onbegrijpelijk! Het Hervormd kerkkoor krijgt een standje van de Centrale Kerkeraad van de Nederl.
Hervormde kerk te Kampen, wegens zijn deelnerning aan een kerkdienst van de Gereformeerde kerk (synodaal) en wel, 0 schande, op
een tijdstip dat ook Nederl. Hervormde kerkdiensten werden
gehouden. Een fel antwoord van de voorzitter van dit koor: de
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Centrale kerkeraad heeft ons niets te gebieden of te verbieden.
Ons zo rijke gemeentelijke oud-archief heeft eindelijk een waardig
onderkomen na jarenlang in de spelonken van het Oude Raadhuis
te zijn ondergebracht. In tegenwoordigheid van tal van autoriteiten
wordt het nieuwe gebouw aan de Molenstraat geopend.
De arbeidsonrust in Nederland ook voelbaar in Kampen. Zogenaamde prikacties in verscheidene bedrijven.
11 februari. Afscheid van de heer A. Gussekloo, die o.m. jarenlang op
zo'n voortreffelijke wijze onze plantsoenen verzorgde.
16 februari. Onze oud-stadgenoot (en mijn oud-leerling) Thijs Fransen
promoveert aan de Technische Hogeschool te Enschede. AI op
school een uitblinker; kreeg in 1959 de ereprijs van het gem.
Lyceum, o.m. dank zij twee tienen voor wis- en natuurkunde op
zijn eindlijst. Proficiat Dr. Thijs Fransen!
Het raadslid, de heer K. van 't Ende, is boos, erg boos zelfs. Werd
niet gekozen als vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad van
Commissarissen van de "Centrale Antenne Inrichting BV.", terwijl
hij zelf n.b. een der initiatiefnemers van dit systeem in Kampen is.
18 februari. Drs. K. Schipper aanvaardt een lectoraat aan de Theologische Hogeschool (Oudestraat) met een rede, getiteld "De gemeente als lee rgemeenschap".
En Prof. Pierre Courthial, hoogleraar in de gereformeerde theologie
te Aix en Provence, brengt een bezoek aan zijn geestverwanten in
de Broederstraat.
25

februari. De heer D. Prins, adjunct-directeur
gaat met pensioen.

van de Hanzeschool,

maart. "Grote avond" van het Calvijn lyceum. Een geslaagd proprogramma met muziek, tonee1 en cabaret.
Aan lezingen in Kampen geen gebrek, Drs. Reinders spreekt voor
de .Vrienden van het gem. museum" over scheepsarcheologie.
Een oude kwaal! Uit een ETIO-rapport blijkt dat Kampen nog
steeds een grote uitgaande pen del heeft. Ook dit jaar zullen we wei
de 30.000 inwoners niet halen.
4
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maart. Twee zeer bekende Kampenaren zijn niet meer in ons midden. In het academisch ziekenhuis te Utrecht overlijdt de heer
B. Douwes, public relations functionaris van de Nederl. Heidemaat-

schappij. Een zeer sociaal voelend mens, die o.m. een belangrijke
rol heeft gespeeld in het Kamper Bejaardenwerk, de Vrijmetselaarsloge .Le profond Silence" en de Rotaryclub Kampen.
Een verlies voor onze stad is ook het overlijden van zuster G.J.A.
van de Noort, hoofdverpleegkundige A, een begrip voor een ieder
die, op welke wijze ook, wel eens iets met ons ziekenhuis te maken
heeft gehad.
6

maart. De Vrij Hervormde (Presbyteriaanse) gemeente te I1sselmuiden heeft weer een predikant, namelijk Ds. G. Taveme, afkomstig uit Hoogeveen.

12 inaart. Het geloof dat bergen verzet! Ds. F. Mullegt de eerste steen
voor een gereformeerde kerk (vrijgemaakt, binnen verband) te
I1sselmuiden. 't Benodigde geld werd door de slechts 82 lidmaten
van dit kerkgenootschap bijeengebracht.
13 maart. Twee Turkse families gaan elkaar in het openbaar te lijf.
Ten gevolge hiervan helaas een dode.
De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Kampen bestaat 70
jaar. Tegen de verdrukking in toch stand gehouden. Haar voorgangers hebben het, althans in kerkelijk verband, in dit orthodoxe
stadje nooit gemakkelijk gehad.
15 maart. Onze nog altijd zieke Burgemeester krijgt het eerste kievitsei van Albert Plender en als rechtgeaard Fries weet hij deze traditie
te waarderen.
16 maart. Opening van het nieuwe belastingkantoor aan de President
Kennedylaan. Deze dienst is hiermee gelukkig voor Kampen behouden. Ais we toch belastin,g moeten betalen, dan maar 't liefst in

onze eigen stad.

-

18 maart. Kampen heeft nu ook een C.D.A.
22 maart. De NV. Sallandsche Bank bestaat 80 jaar. Het bijkantoor
te Kampen werd op 28 juni 1915 geopend. Jarenlang is de heer
H.A. Ekker directeur van deze instelling geweest, nu de heer
D.B. Buys.
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23 maart. Op tachtigjarige leeftijd overlijdt in "De Vijverhof" mevr.
J,G,C. de Boer-van Zanten, weduwe van de heer W.H. de Boer, in
leven gyrnnastiekleraar, Zij heeft zich vooral op maatschappelijk
gebied zeer verdienstelijk gemaakt.
31 maart. Ten gevolge van verkeerde zuinigheid, moet het zwembad
"De Steur" nu al worden verbouwd. Maar ook energiebesparing
door warmte terugwinning.
De heer J. Vreugdenhil, hoofd van de school der Gereformeerde
Gemeente, gaat met pensioen en krijgt zeer terecht een .Jintje".
Wordt opgevolgd door de heer 1. Bart.
april. Wegens gebrek aan geld, besluit het bestuur van de Oranjevereniging geen jaarlijkse bejaardentocht meer te organiseren. Opnieuw is Kampen een traditie armeL
4

april.

De RK.-bouwbond

te Kampen viert zijn 60-jarig bestaan.

5

april. De verkiezingen werpen hun schaduwen vooruit. Verscheidene prominente politici ontdekken opnieuw ons stadje. Stemmen
winnen maar!
Drie raadsleden uit I1sselmuiden, waaronder de heer J. Sangers,
kunnen zich niet verenigen met de situering van onze toekomstige
nieuwe IJsselbrug, vanwege te vrezen kwalijke verkeersontwikkelingen in de I1sselmuidense dorpskem. Zij willen procederen!
WeI ja, en Kampen nog langer wachten op onze tweede brug.

13 april. 't Zat in de lucht. Ook in Kampen is een actiecornite gevormd tegen het gebruik van kemenergie. Hun goed recht, maar de
dames en heren zullen dan ook de weg moeten wijzen hoe ons energieprobleem op te lossen als onze fossiele brandstof op is. En daar
is haast bij !
14 april. In Zwolle overlijdt zuster Josephine van de Kamper Zusters
van Liefde van Tilburg. Een unieke en sociaal zeer bewogen vrouw,
o.m. de ziel van het comite Buitenkwartier. Het wordt stil in het
kloostertje in de Buiten Nieuwstraat! Deze religieuze gemeenschap
telt nu nog maar 5 leden.
15 april. Nu haar man ziek is, heeft mevr. van Tuinen het druk. Zij
opent de tentoonstelling van de Kamper Vrouwenadviesraad en de
volgende dag speldt zij de heer D.J, Karel de eremedaille in goud
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van de Oranje-N assau-orde op de borst ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de Bouwbond van het N.K.V.
22/23 april. "Grote avonden" van het Almere College in Dronten en
Kampen. Van alles wat en geheel zelfstandig door de leerlingen verzorgd.
27

april. De Kamper afdeling van de Lions brengt een set ansichten
aan de man ten bate van een aantal instellingen met een sociaal doel.

28

april. Wie zou het hem misgunnen? Hans Wiersma, redacteur van
het Nieuw Kamper Dagblad, wordt ridder in de Orde van OranjeNassau. Een zeer veelzijdige journalist en - gelukkig! - ook een
kritische, zij het dan ook steeds in opbouwen de zin. Proficiat Hans!
Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd Prof. Dr. J. Plomp;
zilveren en bronzen medailles voor de heer en mevrouw J. van VeenBos, de heer Westerink en de heer 1. Riezebos te IIsselmuiden.

30 april. En moeten wij nog vermelden dat de Koninginnedag te Kampen zelf evenals in Brunnepe en IIsselmuiden traditioneel uitbundig
werd gevierd?
mei, Een feestdag voor "rood" Kampen en voor de vrouw van
staatssecretaris W. Meijer een dubbele, want zij was die dag jarig!
Een aantal Joegoslaven brengt een bezoek aan Kampen. Willen
o.m. wijnstokken planten in de buurt van Dronten. En dat in ons
klimaat! Nee, voor mij geen "polder"wijn.
3

mei. Het echtpaar Th. Goosen-Mulder 40 jaar getrouwd.

4

mei. Dodenherdenking! De belangstelling wordt minder. De oudgedienden worden schaars en voor vele jongeren is de Tweede
Wereldoorlog een gebeurtenis uit een ver verleden geworden. We
leven snel!

5

mei. Europese kampioenschappen volleybal in onze mooie sporthal.

9

mei. Ds. A.H. Sonnenberg, Nederl. hervormd predikant, emeritus.

10 mei. In verband met hun rehabilitatie- en renovatieplannen brengt
de gemeenteraad van de Duitse stad Wittelich met een aantal
hoofdambtenaren een bezoek aan Kampen.
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De Technische school krijgt een afdeling voor individueel technisch
onderwijs.
11 mei. Het echtpaar G. Pompert-van Putten 55 jaar getrouwd. Jarenlang heeft de heer Pompert altijd even vriendelijk en opgewekt
onze straten schoongehouden.
14 mei. De laatste originele bakkerskar verdwijnt in Kampen, bakker
Chr. Nijland zet haar defmitief op stal.
16 mei. Milieuperikelen in Brunnepe. Mysterieuze dood van vele tropische vogels en ander gevederd gedierte. Zijn de Berkfabrieken de
schuldigen?
20 mei. Kamper schaaknacht in de Stadsherberg. Volgens de voorzitter, de heer A.J.E. van Zaalen, alleen mogelijk door de medewerking van drie categorieen van gekken, namelijk zij die het willen
organiseren, zij die het geld verschaffen en zij die een hele nacht
willen schaken. Aile drie I categorieen waren blijkbaar in Kampen

aanwezigen het geheel werd dan ook een daverend succes.
25 mei. Uitslag van de.rnet zoveel spanning tegemoet geziene verkiezingen voor de Tweede kamer, echter wel wat op de achtergrond
geraakt door de actie van de Moluksejongeren bij De Punt.
Grote winst voor de P.v.d.A., wat minder voor de V.V.D. Het
C.D.A. stelde zijn kiezers enigszinsteleur. De kleine partijen leggen
het loodje met uitzondering van D'66, die een merkwaardige "come
back" liet zien.
Percentages in Kampen: C.D.A.36,1%, P.v.d.A. 29.7% en V.V.D. 8%.
26 mei. De raad gaat accoord met de Watersportnota. Het voorstel
van B. en W. om de Pietershoeve te verkopen wordt teruggenomen.
27 mei. Dr. H.M. Mulder, rector van het Johannes Calvijn lyceum
gaat met pensioen en neemt afscheid van zijn leraren en leerlingen.
Een voortreffelijke schoolleider en een zeer gelovigmens die steeds
trachtte te handelen en te leven naar het Evangelie. Moge hij nog
lang genieten van zijn pensioen!
6
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juni. Onze Avond-vierdaagsestart met een record aantal deelnemers. Maar helaas na afloop van dit gebeuren, geen feestelijke intocht. De Kamper muziekcorpsen 1aten dan verstek gaan, te wijten

aan een conflict tussen hen en het organiserende comite. Een nare
cen tenkwestie!
11 juni. Z.C. '37 bestaat 40 jaar.
Onze schoolarts, C. Bieshaar, schiet uit zijn slof! Hekelt in zijnjaarverslag de steeds toenemende verzuiling op onderwijsgebied in zijn
district. Terwijl het aantal leerlingen practisch gelijk bleef, steeg in
zijn rayon het aantal kleuterscholen van 18 tot 31! In Kampen

kwamen er 9 kleuterscholen bij!
13 juni. Te Utrecht overlijdt de heer G.A. van Schaick, emeritus pastoor van Usselmuiden.
16 juni. Te Bussum overlijdt in de ouderdom van 92 jaar (!) de heer
M. Fernhout, van 1919 tot 1923 burgemeester van Kampen. De
eerste van een lange rij Gereformeerde (en A.R.)-burgemeestersvan
onze stad. Zou deze traditie worden gehandhaafd als burgemeester
Van Tuinen in 1978 (helaas) met pensioen gaat?
21 juni. Uit een krantenbericht blijkt, dat ter gelegenheid van de
Kamper Ui(t)dagen geen historische tentoonstelling in de aula van
de TheologischeHogeschool(Oudestraat) georganiseerdzal worden.
Op het laatste moment geen medewerking van het gemeente-archief.
27 juni. Staatssecretaris W. Meijer opent een cultureel centrum voor
onze Turkse stadgenoten. En de Openbare bibliotheek heeft nu
ook Turkse leesboeken.
Blijkens een krantenbericht krijgt de N.V. Siebrand te Llsselmuiden
het ook moeilijk. Ontslagvoor 23 man.
julio De heer K. Schilder publiceert een kostelijke genealogievan
het Overijsselsgeslacht Sleurink (c. 1692-1976).
Het informatiebureau van de gem. Kampen blijkt geen succes te
zijn: 26 bezoekers in een half jaar! Goed bedoeld, maar-jammervan
de tijd daaraan gespendeerd.
7

juli. Opening van de eerste Kamper Ui(t)dag met een Spaans
cachet. (dat mag nu Spanje op weg is een democratie te worden.)
Onze onvermijdelijke koe hang weer aan de toren en de officieel
uitgenodigde Spaanse consul-generaal, de heer J. Ayesta begreep
natuurlijk niets van het aardig historisch spelletje dat tijdens de
openingsplechtigheid achter het Raadhuis werd opgevoerd. Mis277

schien maar goed ook, het speelde in de tijd van Alva, onzalige nagedachtenis.
Onze burgemeester natuurlijk wel, ik zag hem grinniken toen beweerd werd dat het Pruisische huursoldaten waren die in 1568 mer
in gamizoen lagen. Hij en zijn vrouw maakten trouwens een angstig
ogenblikje mee , toen de paarden van het rijtuig, waarmee zij plechtig kwamen aanrijden, plotseling op hol dreigden te slaan. Volgens
de krant zouden het ook Friese paarden zijn geweest, dus eigengereide beestjes ...
Maar verder was deze eerste Ui( t)dag zeer geslaaagd, ook voor het
Walkate archief, dat door meer dan 150 personen werd bezocht.
Gedurende het jaar 1977-'78 za! de heer T. Teunissen gouverneur
van het 15ge district van Rotary Nederland zijn.
11 julio Na vele eeuwen het definitieve einde van de Kamper vissersvloot. De laatste Kamper kotter K.P. 25 "Jentje" (eigenaar Martin
Worring) voor goed aan de wal. Toch wel een historisch gebeuren!
14 juli. Tweede Kamper Ui(t)dag en we zijn nog steeds op de Spaanse
toer. Herman Snoeyink wint de 5e Kamper Ui(t)ronde.
De fotograaf Coen Admiraal exposeert in de Koommarktspoort.
21 julio Derde Kamper Ui(t)dag. Oostenrijk centraal! Vandaar het bezoek van een deputatie uit Michaelsbeuern met aan het hoofd de
burgemeester F. Ehrgartner. En in het bijzijn van de Oostenrijkse
consul-generaal W. Schoemaker wordt achter ons Oude Raadhuis
plechtig de Oostenrijkse vlag gehesen. Aan een Oostenrijker, Maximiliaan van Habsburg, hebben we onze keizerskroon te danken.
Maar dat is lang geleden.
Een bekend figuur verdwijnt van de Plantage. Na 47 jaar ijsies te
hebben verkocht legt Klaas Opgelder het bijJtje er bij neer.
28 julio Laatste Kamper Ui(t)dag. Tal van festiviteiten met als slot een
daverend vuurwerk. Op het laatste moment moest helaas de zogenaamde .Plantagejeugd" nog zo nodig voor relletjes zorgen ,
augustus. Rector H.M. Mulder neemt nu ook afscheid van het bestuur van het Johannes Calvijn lyceum en vele oud-leerlingen.
De Chr. muziekvereniging .Euphonia" te Wilsum bestaat 60 jaar.
3
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augustus. De heer H.W. van den Hove, verwoed verzamelaar van
oude Kamper ansichten, publiceert een kostelijk boekje "Kampen
in oude ansichten II" als vervolg op de uitgave van de heer J. Don.

8

augustus. Kampen krijgt nu ook zogenaamde verkeersbrigadiertjes.
Geslaagde zwemvierdaagse te I1sselmuiden.
De heer H.M. Otter te Hoogeveen koopt de "Jaminpanden" aan de
Plantage.
De zwemvierdaagse te IJsselmuiden start met een ballonvaart.

10 augustus. De"J aminpanden", hoek Oudestraat-Plantage , zullen
verbouwd worden tot 4 winkels en 12 wooneenheden.
Dit jaar zijn B. en W. van Kampen wei content met de wijze waarop
de begroting voor het jaar 1978 van het gewest Zwolle gepresenteerd is. Nu de heren daar blijkbaar wat geleerd hebben, stemmen
zij er mee in.
Te I1sselmuiden nog steeds menigsverschillen over de gevolgen voor
deze gemeente van de te bouwen tweede I1sselbrug. De burgemeester meent dat de omstreden doorbraak , die nog steeds door dit
dorp is gepland , wei van de kaart zal verdwijnen. "Eerst zien, dan
geloven " is het commentaar van de tegenstanders.
11 augustus. De zogenaamde "Moedermavo" blijkt in Kampen een
groot succes te zijn. De cursus begon met 24 deelneemsters, 6 vielen al spoedig af maar 18 gingen met vlag en wimpel over naar de
tweede klas.
De stichting "Kerk en Muziek" krijgt f 3000,~ subsidie van de gemeente.
Tot haar grote verontwaardiging is de Federatie Nederlandse Vakverenigingen niet welkorn op de Huishoudbeurs te I1sselmuiden.
Zou dat iets met de politieke kleur van het F.N.V. te maken hebben?
13 augustus.
Vijftig bezwaarschriften tegen het "Ontwerp-bestemmingsplan 2e I1sselbrug" worden te I1sselmuiden ingediend, maar
(gelukkig) zijn veertig gelijkluidend. We schreeuwen hier in Kampen om een tweede brug, geachte opposanten.
16 augustus.
Onze stadgenote Beatrice Kluivers exposeert in het
Rijksmuseum Twenthe te Enschede. Dus op weg naar groter bekendheid.
De gemeente-architect van I1sselmuiden, de heer W. Trieller, gaat
met pensioen.
17 augustus. Weer een stap verder! De raad van 11sselmuiden aanvaardt
met 10~5 stemmen het "Ontwerp-bestemmingsplan 2e Ilsselbrug".
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De leefbaarheid in de Hanzewijk blijft een omstreden zaak. De heer
C .A. Kranenburg is het niet eens met de verbeteringen die de voorzitter van de Wijkraad, de heer C. Wiersma, in dit stadsdeel voorstaat.
De afd. van de V.V.D. te Kampen is boos, dat de "verkiezingsavond"
niet in de Stadsherberg, maar in de Stadsgehoorzaal plaats yond.
23

augustus. De melkfabriek "De Delta" verdwijnt, maar "Van Heel"
breidt het bedrijf uit met een derde melkpoedertoren.

24 .augustus. Zal ook de Lutherse kerk aan de Burgwal worden gerestaureerd? Stellig ook een interessant monument, in 1843 door Nic.
Plomp gebouwd.
25

augustus. Het gemeentebestuur van het Turkse Muradiyi bedankt
de vele Kampenaren (door middel van een brief aan ons gemeentebestuur) voor alle verleende hulp na de aardbevingsramp.
Opnieuween stap vooruit! De Kamper raad is het unaniem eens met
het "Ontwerp-bestemmingsplan 2e IJsselbrug".
Mej, I.H.L. Allon 40 jaar verbonden als onderwijzeres aan de EbenHaezerschool te IJsselmuiden. Voor deze jarenlange toewijding be-

loond met de gouden draagmedaille, verbonden aan de orde van
Oranje Nassau.
2,7 augustus, 't Speelwerk krijgt een tweehoofdige directie. De heer
H. Nusmeier "organisatorisch" directeur en de heer W. van 't Oever
blijft zich (natuurlijk) bezig houden met de interne zaken.
Nog steeds is niet uitgemaakt of de Berkfabriek schuldig is aan vergiftigingsverschijnselenin Brunnepe.
29 augustus. Na onze succesvolleUi(t)dagen, feestweken in IIsselmuiden. Goed voorbeeld, doet volgen!
30 augustus. Kampen wordt een echte monumentenstad. Het door
If. Roebbers te Deventer zo fraai gerestaureerde Linnenweversgildehuis (feitelijk een rest van het voormalige middeleeuwse St.-Anna
klooster) en de daarbij zo voortreffelijk aangepaste nieuwbouw,
ontworpen door de architect V. v.d. Stelt, worden overgedragen
aan de Theologische Hogeschool Vrijgemaakt.
Wanneer onze burgemeester bij zulke gelegenheden moet spreken,
is hij op zijn best! Geen wonder, dank zij zijn gevoel voor cultuur
en historie, spreken wij tegenwoordig niet alleen in Kampen dierbaar over ons roemrijk verleden, maar tonen ook door daden dit
waardig te zijn!
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