Kamper Kroniek 2009
door Ita Gunnink

Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een persoonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving, met hier en daar
een kleine kanttekening.
Januari
2-1
Melkbusknallen, vuurwerkknallen, het oude jaar is afgeschoten en
het nieuwe jaar, met de nodige schade en ongelukken, verwelkomd.
In de rubriek Rondvraag van De Stentor spraken vijf van de zes ondervraagden zich uit voor een verbod op consumentenvuurwerk. Artsen
bonden de kat de bel aan, maar of het in Kampen ooit zo ver komt?
Toch dringt het gevaar van gehoorbeschadiging door tot sommige
melkbusschutters: de verkoop van gehoorbeschermers, formaat koptelefoon, steeg opvallend.
3-1
Wijken hebben namen zoals Cellesbroek en Losse Landen, straten
benoemen we ook, maar fietspaden blijven anoniem. Daar komt dit
jaar verandering in. We kunnen in de toekomst gaan fietsen over het
Faunapad en het Sportpad, of door het Hertenlaantje.
5-1
Het jubileumjaar van de Kamper Roei- en Zeilvereniging De IJssel
startte met het in ontvangst nemen van een bijzonder geschenk.
Peter Mol uit Hoorn, die al tien jaar aan het Ganzendiep woont,
geniet van de activiteiten van de ‘Roei en Zeil’. Dat liet hij blijken
door een zelfgebouwde wherry aan te bieden. De cirkel is rond: in
1909 startte de vereniging ook met een dergelijke boot, de roemruchte Stella, die eindigde in de winkel van Jan de Graaf.
6-1
Het oude jaar eindigde met natuurijs, en het nieuwe jaar begon er
dus mee. Heel Nederland leek te schaatsen en dat betekende genieten
van Avercamptaferelen. VZOD was de eerste ijsclub die in Kampen
wedstrijden organiseerde en door het hele land werden prachtige
tochten gereden.
7-1
De Harmonisatie Reiniging, die in december nog werd beschreven
als geslaagde laatste activiteit van de fusie tussen Kampen en IJssel-
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muiden, blijkt toch minder geslaagd. Waarmee weer bewezen is dat
de laatste loodjes het zwaarst wegen. Vooral IJsselmuiden lijdt onder
de overgang van ROVA naar de gemeentelijke reinigingsdienst. Maar
ook flat- en binnenstadsbewoners in Kampen worstelen met problemen. Waar laten zij bijvoorbeeld hun oud papier?
Niet alleen diamanten huwelijken krijgen aandacht, ook het jubileum van de heren B. van Dijk en H. Jager is vermeldenswaard. Zestig
jaar zijn zij lid van de hout- en bouwbond van het CNV: daarvoor ontvingen zij een decoratie.
De Kampenaren Douwe Buwalda en Bert van der Sluijs doen aan
installatiekunst: grote driedimensionale voorwerpen op bijzondere
locaties. Veren vormen het hoofdbestanddeel. De kunstenaars hopen
dat de veren mensen op een spoor zetten om anders te kijken naar
bijvoorbeeld het kasteel Het Nijenhuis, waarin zij hun installatiekunst deze maand aanbrengen en tentoonstellen.
Het staat niet in het stratenboek, maar Kampen heeft tussen de
Oudestraat en IJsselkade een ‘Hellemanplein’. De naamgeving was
een actie van collega-ondernemers van Fré Helleman, die door de
gemeente werd omschreven als leuk en ludiek, maar het bord moet
wel weg. Zou er, als het Koepleintje weer toonbaar is, geen steentje
voor Fré gelegd kunnen worden? Maar dan ook één voor Dick Helleman, de man van de 55+ sport en ‘bejaardenactiviteitenorganisator’.
Henk Werff begon 25 jaar geleden met het schilderen van IJsselzichten. Inmiddels bestaat er een ‘Panorama Werff’, waarvan een
deel te zien is in het gemeentehuis. Kampen wordt volgens Adema
dankzij de Zuiderzeehaven het Rotterdam van het Oosten; zou deze
visionaire wethouder nu ook een link leggen met het Panorama
Mesdag? Kampen panoramastad van het Oosten?
Het is 500 jaar geleden dat Calvijn werd geboren, daarom is 2009 uitgeroepen tot Calvijnjaar. Kampen koos in 1578 voor het Calvinisme,
maar in 1854 was het moment suprême, toen Kampen werd verkozen
als vestigingsplaats voor de Theologische Hogeschool. Niet omdat de
stad toen al zo’n calvinistisch bolwerk was, maar omdat in deze stad
geen belasting hoefde te worden betaald.
Gré van der Vaart liet zich voor haar wandeling naar Santiago de
Compostela sponsoren voor het werk van Theresa in Zuid-India. De
stichting PSVS zet zich daar in voor kansarme kinderen en vrouwenemancipatie. ‘Een weg ontstaat vanzelf als er veel mensen in dezelf-
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de richting lopen’ en velen ‘liepen’ met Gré mee, zodat de weg
gebaand werd om de Stichting Meerwaarde op te richten. Een stichting die zich vooral richt op het geven van onderwijs aan 15-jarigen
in Andrapradesj.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is dit jaar met 30.000
euro gul voor Kampen. Het stedelijk museum ontvangt 10.000 euro
voor het opzetten van een multimediatour. De rest wordt verdeeld
onder de Kamper Oranjevereniging, de Stichting Grafisch Atelier
Kampen, Stichting IJsselacademie, Omroepstichting IJsselmond, de
Kamper Mandolineclub en het Kampen Boys Choir. Kampen saai? Het
Prins Bernhard Cultuurfonds denkt daar anders over.
Kampen heeft een nieuwe coalitie, maar ook een nieuwe eensgezinde
oppositie. Tijdens de installatievergadering trokken SGP en GBK vooral van leer tegen CDA en PvdA. Waarom niet verder gegaan met de
SGP als in de nieuwe beleidsverklaring geen wezenlijk nieuwe standpunten worden ingenomen? Waarom zoveel wethouders? Er is duidelijk een diepe kloof tussen coalitie en oppositie.
Woon- en bedrijfspanden in de binnenstad die met zorg zijn opgeknapt, kunnen in aanmerking komen voor de Steenbickerprijs.
Boekhandel de Rank, Oudestraat 17, en het pand van Joke en Rob
Alferink, hoek van Heutszplein - IJsselkade, ontvingen dit jaar de
begeerde gevelsteen. De prijs is voor de monumenten, maar de toekenning betekent ook een grote pluim voor Bouwbedrijf Felix, dat
beide panden renoveerde.
Jo van ’t Zand maakte zich jarenlang op vele maatschappelijke terreinen verdienstelijk. In 1995 werd hij hiervoor koninklijk onderscheiden. Toen hij zijn laatste functie, penningmeester van het Grootburgerweeshuis, neerlegde, ontving hij tijdens de afscheidsreceptie
in het Ikonenmuseum de Kamper penning. De heer Van ’t Zand werd
door de wethouder die hem de legpenning van de gemeente Kampen
overhandigde omschreven als een icoon in het Ikonenmuseum.
Prinsessen, ministers, iedereen leest voor op de Nationale Voorleesdag. De Willem van Oranjeschool legt het accent bij de opa’s en
oma’s. Grootouders van de leerlingen zijn uitgenodigd te komen ontbijten en daarna hun kleinkinderen voor te lezen. Je eigen opa of
oma in de klas is echt iets bijzonders.
De nieuwe twirlvereniging Ambition maakte haar naam meteen waar.
Mandy Heerschop uit IJsselmuiden werd Nederlands kampioen door
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goud te veroveren op het onderdeel Super X Strut. Op het onderdeel
Baton won ze brons. Waar ambitie al niet toe leiden kan!
Het Kamper college is compleet. De PvdA vond in Marknesse de nieuwe
wethouder, Wouter Ruifrok. Hij voldeed aan de twee eisen: iets met
Kampen hebben, hij woonde hier als kind, en politiek ervaren zijn: hij
is voorzitter van de fractie van de PvdA in de Staten van Flevoland. Tien
PvdA-leden van buiten Kampen stelden zich kandidaat, de bevlogen,
enthousiaste Ruifrok werd door Kampen uitverkoren.
De jury van de Archievenprijs beoordeelt historische websites. De
Archieven.nl.prijs 2008 ging net aan de neus voorbij van de website
Kamper lijntje. Wel kreeg www.hetkamperlijntje.nl een eervolle vermelding, dankzij de fraaie vormgeving en het informatieve karakter.
De site www.entoen.nl werd winnaar.
De archieven van de Verenigde Staten worden beschermd door de
waterkering van Johann van den Noort. De Kampenaar maakt met
zijn uitvinding wereldwijd furore. Er zijn al zeventien drijvende keringen gebouwd, vooral in de VS en Australië. Waar vroeger in Australië
een parkeergarage niet ondergronds mocht worden gebouwd, is dat
nu wel mogelijk dankzij de waterkering. Van den Noort, de profeet die
in eigen Vaderland niet wordt geëerd. Gelukkig zeggen ze buiten onze
grenzen niet: ‘Kan er uit Kampen iets goeds komen?’
Zestig jaar geleden trouwden Cor Klomp en Antonia Verhoeven. Het
bruidspaar ontving ter gelegenheid van het diamanten huwelijk
bezoek van de locoburgemeester, die hun een bloemstuk en een
fruitmand overhandigde. Het vitale echtpaar zit niet achter de geraniums, integendeel, als oppas-overgrootouders betekenen zij veel in
de familie.
Mag er toch landbouwverkeer over de stadsbrug? De gemeente verbood het, maar LTO Noord tekende namens de agrariërs nogmaals
bezwaar aan, met succes, want de rechter floot het gemeentebestuur
terug. De gemeente dient het besluit nader te motiveren, omdat de
rechter niet inzag dat de route via de molenbrug minder gevaarlijk
zou zijn.
Het Shanty en Sea song programma van Omroep IJsselmond wordt
wekelijks gepresenteerd door enkele Kamper koggezangers. Voor de
100ste uitzending was een speciale presentator uitgenodigd, burgemeester Oosterhof. Die deed de toezegging op de Kamper kogge in
Bremerhaven en maakte de belofte enthousiast waar.
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Het Kamper lijntje, het enige spoortracé met slechts twee stations,
was jarenlang het lachertje, zij het winstgevend, van sporend
Nederland. Dat gaat veranderen. Het lijntje gaat vertrammen en
wordt daarmee een rolmodel voor het hele land. Het eerste tot tramlijn omgebouwde spoortracé en dat bij ons in Kampen!
Ieder weekend is het raak: onrust in de binnenstad. B en W stellen
voor camera’s aan te brengen, zodat vandalen en dronken jongeren
herkend worden. De plaatsen waar de camera’s worden opgehangen
bepalen het succes. In de Oudestraat en omgeving plus op het stationsplein zijn ze in ieder geval zinvol.

Februari
1-2
Toen de nu al legendarische Klaas Jan Mulder was overleden, ging
het bestuur naarstig op zoek naar een nieuwe dirigent voor het
beroemde mannenkoor DEV. Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure
werd een dirigent, Gerwin van der Plaats, benoemd. Hij werd gezien
als degene die muzikaal gezien in de voetsporen van zijn voorganger
kon treden. Zijn homoseksuele geaardheid was echter voor enkele
leden aanleiding voor het koor te bedanken. De meesten zijn evenwel
dankbaar verder te mogen zingen onder leiding van deze integere
dirigent.
2-2
Gezondheidsminister Klink deed tijdens zijn bezoek aan de regio ook
IJsselmuiden aan. Teunis van Dijk, de onvermoeibare voorzitter van
de Stichting Huisartsenpost Kampen, maakte van de gelegenheid
gebruik de aandacht te vestigen op de noodzaak van een huisartsenpost tijdens avond- en weekenduren. Dat bijna 50.000 Kampenaren
van vrijdagmiddag vijf uur tot maandagochtend acht uur zijn aangewezen op de post in Zwolle is onverteerbaar. De minister beloofde
een ‘second opinion’.
3-2
Moeten monumentale lindes van bijna honderd jaar oud in Wilsum
worden gespaard? Die vraag houdt de gemoederen bezig. Inwoners
van Wilsum die onder of vlakbij de bomen wonen, ondervinden er
last van en hopen op nieuwe bomen. Bomenliefhebbers van elders
willen de monumentale bomen behouden. De Werkgroep IJsseldelta
Wilsum, die het inrichtingsplan voor de dorpskern van Wilsum
maakte, wil kappen, temeer omdat de bomen nu weliswaar gezond
zijn, maar nog maar een levensverwachting van tien jaar hebben.
4-2
De Buitenkerk moet worden gerestaureerd, maar dat kan alleen als
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de problemen van de scheefzakkende toren zijn opgelost. De kerk
was er eerst en in de 15de eeuw, honderd jaar later, kwam de toren.
Leunde de toren aanvankelijk tegen de kerk aan, later helde hij ervan
af. Kerk en toren zijn niet op hetzelfde fundament gebouwd en dat
geeft, zeker in Kampen, letterlijk en figuurlijk altijd problemen. Het
fundament van de toren wordt nu versterkt; zo komt er hopelijk een
eind aan het trekken aan de kerk.
Twaalf sporters werden genomineerd voor de titel sportvrouw,
sportman en sportclub van het jaar. Sportman 2008 werd Gerben
Last, tafeltennisser; sportvrouw: Willy Kanis, drievoudig nationaal
kampioen baanwielrennen. Het korfbalteam D1 van Wit-Blauw mag
zich de sportploeg van het jaar noemen. Atlete Stéphanie Beuling
werd als aanstormend talent geëerd en de veelzijdige sportman Jan
Westendorp ontving tot zijn verrassing de Uitstralingsprijs. Tevens
werden op deze dag in het Gouden Sportboek van Kampen, waarin
sinds 2004 (inter-)nationale kampioenen vermeld zijn, achttien namen
en teams toegevoegd, zodat het boek nu 67 namen bevat.
Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN) was absoluut geen liefde op het
eerste gezicht, het was een verstandshuwelijk. Zaten de steden elkaar
vroeger nogal eens dwars, nu, na bijna tien jaar huwelijk, zijn er
resultaten van het samengaan zichtbaar. De vertramming van het
Kamper spoorlijntje, het toeristisch merk IJsseldelta, routes door het
Nationaal Landschap, de Hanzelijn: op velerlei gebied wordt (liefdevol) samengewerkt.
Rein Kloppenburg, die jaren als straatagent in Kampen werkte en
eindigde als de voorlichter van de politie, is liever gelukkig dan rijk.
Hij hoopt, nu hij prepensioen heeft, gelukkig te blijven op zijn zorgboerderij/minicamping aan de Kattewaardweg. Hij is ervan overtuigd
dat deze combinatie een schot in de roos is. De anders-begaafde
bewoners van de appartementen, die hij bouwde in de boerderij en
nu verhuurt via Philadelphia, werken overdag bij IMpact (vroeger I en
M en daarvoor de Werkplaats). Buiten werktijd hebben de bewoners
contact met de kampeerders, iets wat door beide partijen op prijs
wordt gesteld.
De Kampenaar Henk Krans is vandaag tachtig jaar en in plaats van
presentjes te ontvangen, geeft hij cadeaus weg: enkele schilderijen,
maar ook een collectie zilverwerk uit de 18de en 19de eeuw schenkt
hij aan het Stedelijk Museum Kampen. Oude Kamper relikwieën
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blijven nu voor de stad bewaard. Daarom feliciteren we niet alleen
Henk Krans, maar ook de stad Kampen.
Drie dagen voor zijn 98-ste verjaardag overleed in de VS de ereburger
van Kampen, professor dr. Willem Johan Kolff. Deze grootste Overijsselaar aller tijden redde met zijn kunstnier, waarvoor hij in
Kampen de basis legde, miljoenen levens. In Amerika ontwikkelde
hij de hart-longmachine en daar vond deze bevlogen man het kunsthart uit. Ook werkte hij aan kunstoren en kunstogen, vandaar de
suggestie: ‘Mocht zijn tempo afnemen, dan vervangen we wat versleten is gewoon met wat hij zelf gemaakt heeft.’
Het jubileumjaar van de tennisvereniging KJLTC is begonnen. In
1900 waren er vier tennisclubs, alleen KJLTC overleefde. Dankzij de
jeugd? De jubilerende vereniging was de enige club die jeugd toeliet.
Een bewijs voor de stelling: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.
Tonny Zweers en Hans Brouwers werden wegens hun grote verdiensten benoemd tot erelid.
Professor Herman Ridderbos (1909-2007) werd honderd jaar geleden
geboren, iets waaraan de theologische universiteit Oudestraat aandacht besteedde met een symposium, voorafgegaan door een
Ridderboswandeling. Wandelen tussen school, kerk en uitgeverij: Herman
Ridderbos (1909-2007) herdacht is de titel van het fraaie boekje waarin de
wandeling wordt afgebeeld en beschreven. Gert van Klinken en Jaap
van Gelderen schilderden op unieke wijze een bijzonder man.
Een kunstacademie oprichten in 1978 is één, maar de zorg voor afgestudeerden is een andere zaak. Tijdens de studie is er gezamenlijkheid, maar afgestudeerden leidden een eenzaam bestaan. Het
Grafisch Atelier Kampen, opgericht in 1983, voorzag dan ook in een
behoefte. Het 25-jarig atelier heeft een goede naam opgebouwd en
viert zijn jubileum met twee exposities. Producties en affiches zijn
in het Walkate Archief te bewonderen en prentkunst in de Synagoge.
Het feest wordt in maart afgesloten met het verschijnen van het
boekwerk Zilver. Vijfentwintig jaar Stichting Grafisch Atelier Kampen, samengesteld en vormgegeven door de werkgroep van het Grafisch Atelier en
geschreven door Geraart Westerink.
De IJsselmuider natuurfotograaf Marinus Wieten is door het toonaangevend Amerikaans natuurmagazine Nature’s Best onderscheiden
met een eerste prijs. De kroon op zijn werk. De winnende foto Frozen
Lake nam hij tijdens de laatste vorstperiode op het Veluwemeer bij
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Elburg. Dat hij geen eendagsvlieg is, blijkt uit zijn nominatie voor
een wedstrijd van Art Limited in Engeland.
In de Boven Nieuwstraat maar ook op het net (www.tisanders.nl) zijn
bijzondere maskers te zien. Tineke Hulsman maakt de maskers en
andere voorwerpen van klei. Zelf zegt ze hierover: ‘Mijn werk en maskers reflecteren mijn emoties, die al naar gelang mijn reactie op de
buitenwereld variëren tussen “des duivels” en “vreedzaam”.’
Het nieuwe Stedelijk Museum Kampen gaat Kamper koppen tonen.
Vanachter de ramen van het gebouw en vanaf de muren kijken dertig
mannen en twaalf vrouwen je aan. Een bonte verzameling hele, halve
en zijdelingse Kampenaren die allemaal aanleiding vormen voor een
herinnering, een verhaal.
Æbe Poutsma is bekend door zijn heemtuinwandelingen, maar ook
door zijn tafeltje naast zijn voordeur aan de Broederweg, waarop
honing en seizoenproducten staan uitgestald. De prijs staat erbij en
omdat er geen verkoper is, doe je het geld door de brievenbus. Maar
‘door herhaaldelijk beschaamd vertrouwen’ (lees: diefstal) is zelfbediening niet meer mogelijk. Aanbellen dus als je ecologische jam of
honing wilt kopen.
Luchtfoto’s worden vanuit vliegtuigjes of helikopters gemaakt. Paul
Kaandorp doet het anders. Hij hangt een radiografisch bestuurbare
camera aan een kleine heliumballon en maakt daarmee geluidloos
vanaf geringe hoogte haarscherpe foto’s. De fotograaf en de opdrachtgever kunnen op de grond, via een beeldscherm, bepalen hoe de foto
wordt genomen. Stille luchtfotografie: goedkoper, milieuvriendelijker en scherper. Kaandorp tekent ervoor in Gelderland, Overijssel
en Flevoland!
Drie generaties lang verkochten Reumers vis aan Kampenaren. Sinds
1870 bestaat het verkooppunt bij de Stadsbrug, al had het toen
bepaald een andere uitstraling dan het huidige paviljoen. Vanaf
januari zwaait de Chinese familie Lin er de scepter. Naast namen als
Berk, Smit en Ten Hove, Kanis en Gunnink, Boele, verdwijnt nu ook
de naam Reumer uit ondernemend Kampen.
De strijd tegen fietsendiefstal, die sinds begin van dit jaar gevoerd
wordt, heeft succes. De Rijksdienst voor het Wegverkeer beschikt
over een register waarin framenummers van gestolen fietsen zijn
opgenomen. Dit register wordt door stadstoezicht en politie geraadpleegd wanneer er aangifte wordt gedaan van diefstal of wanneer zij
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ergens een ‘verdachte’ fiets aantreffen. Ook kopers kunnen het
register raadplegen. Advies: controleer het framenummer bij aankoop van een tweedehandsfiets, want als de fiets in het register voorkomt, is de koper een heler, met alle gevolgen van dien.
Betty Bartels, officieel directiesecretaresse van Philadelphia Zorg
IJsselwelle, maar in de praktijk manusje-van-alles, heeft afscheid
genomen van ‘haar’ gehandicapten. Op tournee langs de locaties van
IJsselwelle ontmoette zij tot haar verrassing bij het Zalkerveer Sint
Nicolaas, die haar bedankte voor haar jaarlijkse inspanning om hem
en zijn Pieten er pico bello uit te laten zien.
Het huwelijk dat in 2003 werd gesloten tussen Polderpoort, belast
met de ontwikkeling van het Melmerpark, en de gemeente Kampen
kent weinig perioden van geluk. Wel of geen autoboulevard, grootschalige detailhandel al dan niet toestaan, hoeveel kantoren mogen
er komen, krijgt McDonald’s een vergunning? Procesmanager Henk
Kroes, een man die kan bogen op langdurige en brede ervaring, moet
het stroperige proces vlottrekken.
Maçons met mededogen: de politieke en maatschappelijke invloed van de
vrijmetselarij op de samenleving is de titel van het boek dat historica Iet
Erdtsieck schreef. Het beschrijft de vrijmetselarij in Kampen. Ze portretteert zeven mannen die belangrijk waren voor de vrijmetselarij in
de stad. ‘Mannen met eruditie, die iets goed willen doen’, zo omschrijft Erdtsieck de leden van de loge, die in 1770 werd opgericht.
De Bottermarck, ook onder het echtpaar Klappe altijd in voor iets
nieuws, serveert à la Springer. Eigenaar Etienne van den Burg serveert maaltijden op borden waarop het door de gemeente Kampen
aangekocht Springerschilderij staat afgebeeld. Het bord mag na het
diner meegenomen worden en kost dan 25 euro, ‘schoon aan de
haak’.

Maart
2-3
De jeugdtheateropleiding Ventura heeft de oude school aan de Dr.
Damstraat verlaten en geniet nu van licht en ruimte aan de
Noordweg. De gemeente kon met betrekking tot de school kiezen
tussen geld (projectontwikkelaar) en cultuur (Ventura). Ze koos voor
cultuur. Dankzij vele vrijwilligers en sponsors onderging het gebouw
een metamorfose. Een geschilderd portret van Lieftink houdt vanuit
de hal zicht op alles wat er in het gebouw gebeurt. Hij is de man die
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25 jaar geleden met musicalactiviteiten begon. Zijn initiatief mondde 12½ jaar geleden uit in de oprichting van Ventura. Een culturele
instelling die echt bij Kampen hoort.
Als je wortels hebt in Zutphen, Zwolle en Deventer ken je de Hanzesteden en ben je in Kampen op zijn plaats. Stan Petrusa is de nieuwe
directeur van het Stedelijk Museum Kampen, Kroaat van geboorte,
studeerde hij etnologie en filosofie in zijn geboorteland en vervolgens antropologie in Nederland. Hij is op de hoogte van het museale
en culturele klimaat van Kampen en hoopt op een dialoog tussen
heden en verleden. Als de voortekenen niet bedriegen, is het nieuwe
museum onder een goed gesternte ontstaan.
Trouwen ‘op het stadhuis’ is vanaf 1 april niet meer mogelijk.
Huwelijkssluitingen kunnen vanaf die datum plaatsvinden op zeven
locaties, waaronder het nieuwe Stedelijk Museum. Meer dan vijftig
paren reserveerden de zaal in het Oude Raadhuis. Niet in de Schepenzaal, maar in de nieuwe Hanzezaal, de Gouden Trouwzaal, zullen de
huwelijken worden gesloten. Ongetrouwd aan de achterzijde naar
binnen, getrouwd aan de voorzijde, na poseren op de prachtige
bordestrap, er weer uit.
KOV, de Kamper Oranje Vereniging, bestaat honderd jaar en Henk de
Koning maakte een film. Een film over Kampen voor Kampen en de
Kampenaren. Met veel toewijding construeerde hij met behulp van
vele beelden een verhaal. Een feest van herkenning werd het voor de
toeschouwers. Uit het Kampen van de vorige eeuw spreekt een krachtige Oranjegezindheid.
Sinds 1990 zijn er door stormen en boomziektes 83 bomen verdwenen uit het plantsoen, gelukkig zijn er meer dan vijftig nieuwe
geplant. Het beplantingsplan liet lang op zich wachten, maar nu
wordt ‘de tuin van Kampen’ bonter en mooier, doordat er vooral
bomen zijn aangeplant die kleurschakering geven.
Danny de Boer (18) uit IJsselmuiden oogst op zijn racemotor internationaal veel lof. Sinds kort heeft hij een opvolger in zijn woonplaats,
de elfjarige Ricardo Brink. Deze jongen, kennelijk besmet met het
racevirus, is nu al motorfanaat. Vanaf zijn zevende jaar neemt hij
deel aan de Pitbike-klasse. Dit jaar racet hij, met dispensatie van de
KNMV, om de juniorcup in Assen.
De jaarlijkse uitvoering van muziekvereniging De Volharding was
een aangename verrassing. Onder leiding van de nieuwe dirigente

10-3

11-3

12-3

13-3

14-3

16-3

Henrite Rusch werd in relaxte sfeer muziek gemaakt. De musici
boden een uitgebalanceerd programma van mooie zoete, opvallend
zuivere klanken. Een sprankelend verrassend concert!
De lokale Omroep IJsselmond verliet het centrum van de stad om
zich buiten de stadsmuren te vestigen aan de Cellesbroeksweg. De
omroep draait volledig op vrijwilligers en het bestuur zag hierin een
goede mogelijkheid om aan teambuilding te doen. De hele klus werd
met enthousiasme door de twintig vrijwilligers geklaard. Dankzij
het team medewerkers en de nieuwe apparatuur is Omroep IJsselmond een stap verder richting professionalisering.
De weg naar schone energie is geplaveid met bezwaren. Dat blijkt nu
de gemeenteraad de vijf windmolens langs de N50 niet ziet staan.
Molens van 158 meter hoog passen niet in de IJsseldelta. Een gebied
dat nota bene valt onder het Nationaal Landschap. Advies van milieudeskundige Stomphorst aan de bestuurders: betrek de weidsheid van
het landschap bij de uiteindelijke besluitvorming.
In de huizen van zorgcentrum IJsselheem exposeren Kamper (amateur)kunstenaars. Een prima initiatief waar zowel de artiesten als de
bewoners van genieten. Na jaren schilderen in eenzaamheid het
resultaat delen met vele anderen is een groot goed. Dat geldt ook
voor de bewoners, die iedere twee maanden weer kunnen genieten
van andere kunstuitingen. Het werk van drie schildervriendinnen
hangt in de Vijverhof, terwijl dat van Anny Lichthart en Dicky
Schaeffer in respectievelijk de Amandelboom en Myosotis te bewonderen valt.
Krijgt de expositie van Kamper maquettes, die de heer Koers in zijn
schuur op het Kampereiland tentoonstelt, concurrentie van het
Ichthus College? Tweedejaars leerlingen maakten met allerhande
materialen maquettes van belangrijke bouwwerken in de stad. Paula,
Daniëlle, Arnout en Dennis behaalden met hun Vispoort en het
Koggeschip van ijsstokjes de hoogste score: 9,5.
Een ‘vederen curiosum’, zo mag je het tafereel in Wilsum wel noemen. Vier ransuilen wonen sinds twee jaar in de coniferen aan de
Westenbergstraat. Rianne Fix geniet van haar ‘huisdieren’. Ze heeft
zelfs het gevoel dat de dieren haar langzamerhand herkennen, maar
zij is dan ook sociaal-pedagogisch werker.
De Nederlandse Zeezeilvloot (548 schepen), verenigd in de Vereniging van Beroepschartervaart bevindt zich in zwaar weer. Dat geldt
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vooral voor de tachtig schepen die varen op buitenlandse bestemmingen. In Duitsland en Denemarken gelden voor de bruine vlootschepen dezelfde regels als voor ferry’s en cruiseboten. Onmogelijk
en onnodig, volgens de schippers. Op deze manier wordt een hele
bedrijfstak onmogelijk gemaakt, maar loopt ook volgens de museumdirecteuren het cultureel erfgoed gevaar.
De twee oudste actieve leden van Go Ahead zijn 65 jaar. Sportieve
pensionado’s! Bijzonder, want het betreft hier de eeneiige tweeling
Frits en Gerrit de Munnik. Beide mannen spelen in het achtste team
en samen zijn ze meer dan honderd jaar lid van de voetbalvereniging.
Schaatsen kunnen ze ook: drie maal reden ze de Elfstedentocht. Ze zijn
ongetwijfeld de sportiefste tweeling van Kampen en verre omgeving.
De bunker aan de IJssel verschoot weer van kleur. Nadat voetbalverenigingen zich manifesteerden is het nu de beurt aan de honderdjarige Kamper Oranje Vereniging. Het bestuur schilderde de bunker
oranje en plaatste er een gouden kroon op. ‘Kampen kleurt Oranje’ is
het jubileumthema. Er zullen dus wel meer oranje-uitingen volgen.
Sélinde Bosman uit Genemuiden en Femke Sijbesma uit Willemsoord mogen de regio vertegenwoordigen op de provinciale voorleesfinale. Ze lieten zeven voorlezers achter zich, onder wie Saartje
Lagerweij uit Kampen, die als voorleeskampioen van de Morgenster
mocht deelnemen. Kampioen werd ook auteur Francine Oomen,
want vijf deelnemers lazen voor uit een boek van deze schrijfster.
Het Stedelijk Museum Kampen is geopend met trompetgeschal.
Waar de buitenkant van het oude stadhuis is verfraaid met een mooi
bordes, is de binnenkant getransformeerd in een prachtig museum.
Aan de hand van de thema’s water, bestuur, geloof en oranje presenteert de stad zich op indrukwekkende wijze.
Sail Kampen 2010 werpt zijn schaduwen vooruit. Soms pakken zich
donkere wolken samen, dan weer komt de zon er voorzichtig door.
Alles draait om de rust op paaszondag: wel of geen kermis, beperkte
decibellen, of volledige stilte. Gelukkig hebben B en W en het Sailbestuur weer vertrouwen in elkaar en kwam er een (voorlopig?) compromis uit de bus.
Ook Kampen deed mee aan de Natuurlijk Schoon-week, de grote landelijke opruimactie. Jong en oud trokken erop uit om zwerfvuil te
verzamelen. Kinderboerderij Cantecleer was het startpunt. Volgens
de beheerder, Hanjo IJkhout, draait het niet alleen om opruimen,
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maar ook om het buiten zijn en de ervaring de vogeltjes te horen
fluiten.
Iedere Kampenaar heeft tijdens het weekeinde kunnen genieten van
het nieuwe Stedelijk Museum. Ondanks de perfecte organisatie betekende dat soms wachten in een rij. Ook dat hadden de organisatoren
voorzien, want er stonden levende standbeelden voor het gebouw,
met dank aan Ventura. Jaap Stam, professor Kolff, juffrouw Hendriks
en anderen stonden urenlang roerloos en maakten de tongen van de
wachtenden los.
Het team Kampen binnen de politie IJsselland heeft een nieuwe chef,
een Zwollenaar, Pieter van der Linden. Hij koos voor onze stad omdat
de combinatie van stadse elementen en platteland hem aanspreekt.
Zijn credo: een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht, hoopt hij
met het enthousiaste Kamper team in praktijk te brengen.
Nog (?) geen huisartsenpost in Kampen, wel een uitbreiding in de
polikliniek. De urologen van de Isalaklinieken streven ernaar de zorg
dicht bij de patiënt te brengen en gaan twee morgens spreekuur houden in de Kamper vestiging, waar men ook beschikt over röntgen-,
echo- en laboratoriumfaciliteiten.
Omdat het kraken en vervolgens bewonen van een leegstaand pand
tegenwoordig onder bepaalde voorwaarden is toegestaan, ontstaan
anti-kraakinitiatieven. Het pand wordt dan tegen een lage prijs verhuurd met een opzegtermijn van twee weken. Myosotis (Burgwal)
werd vanuit die optiek geruime tijd bewoond en nu ook het oude
Stentor-kantoor aan de Oudestraat. Misschien hangt de bewoner er
wel, als vanouds, een krant voor het raam.
Annie Boer, inwoonster van Spoolde, met wortels in Kampen, won
het Groot Kamper Dictee. De Kampenaren Ben Riesebos en As van
Enk werden tweede en derde. Dat het dictee actueel was in deze tijd
van recessie blijkt uit de zin: ‘Wie zien geld wil zien verstôêven, die
köch tebak, andelen of dôêven.’
De gemeente had tot nu toe de verantwoordelijkheid voor het Openbaar Onderwijs Kampen, terwijl het bijzonder onderwijs een verenigingsvorm met een bestuur kent. Het gevolg was dat het openbaar onderwijs zich vaak een ondergeschoven kindje voelde. Dat is
voorbij, nu de stichting OOK is opgericht. Ook voor het openbaar
onderwijs een bestuur, dat zich ten doel stelt de vijf scholen op de
kaart te zetten.
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Twee Kamper sportsterren, die zelf nooit de publiciteit zoeken, staan
in de schijnwerpers. Hillie Koops ontving de d’Oscar, de jaarlijkse
vrijwilligerswaardering van de korfbalvereniging DOS. Hillie vervult
veel belangrijke functies binnen haar vereniging, ze werd omschreven als ‘stille kracht’ en ‘goeie ouwe’. Ook Willy Kanis houdt niet van
toeters en bellen, zij wil gewoon hard fietsen en dat deed ze in Polen.
Ze behaalde zilver tijdens het wereldkampioenschap sprint. Een
goede stap in de richting van een Olympische medaille?
Het is nog geen Koninginnedag, toch is Gerard Casius uit IJsselmuiden al onderscheiden door de Majesteit. Omdat hij zich als vriend
van het Militaire Luchtvaart Museum al jaren inzet om de collectie te
completeren, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

April
1-4
1 april, geen grap deze keer, maar een stunt, waar de Kamper Oranje
Vereniging voor zorgde in haar jubileumjaar. Alle lampjes van de
Stadsbrug werden omhuld met oranje plastic. Kampen kleurt Oranje
werd even werkelijkheid.
2-4
De Wereldwinkel bestaat 25 jaar en dat vierden de vrijwilligers door
duiven los te laten in de Oudestraat. Wat begon met het verkopen
van ‘eerlijke’ producten groeide uit tot een echte cadeauwinkel, waarbij de zekerheid bestaat dat het geld terechtkomt bij de mensen die de
producten maakten. Zijn producten waarbij dat niet het geval is dan
per definitie oneerlijk?
3-4
Of je nu in de polder rijdt of langs de N50, de werkzaamheden aan
de Hanzelijn, die in 2012 gebruiksklaar is, zijn overal zichtbaar. Het
landschap wijzigt voortdurend ingrijpend, bijvoorbeeld door het
nieuwe station Kampen-Zuid dat bij de Venedijk wordt gebouwd en
waarvoor burgemeester Oosterhof en wethouder Boerman de eerste
steen legden.
4-4
Onder de vele Passionen waarvan in Kampen te genieten valt, zorgde
het kleinkoor Arise voor een bijzondere uitvoering. Onder leiding
van de dirigent, Wolfried Kaper, die sinds de oprichting (1974) aan
het koor verbonden is, deden de zangers de harde kerkbanken van de
Buitenkerk vergeten. Ondersteund door het Kampen Boys Choir en
het Ensemble Conservatoire zongen de Arise-leden op unieke wijze,
rechtstreeks uit de ziel.
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Het bestuur van de Stichting WegVanKunst in Kampen organiseerde
tijdens het museumweekend weer een kunstroute. Op twintig locaties
exposeerden 29 kunstenaars. Naast het nieuwe Stedelijk Museum trok
de Buitenkerk veel bezoekers. Daar hing werk van Théodore Stravinsky,
inderdaad de zoon van de grote Russische componist.
De Bypass, de toekomstige verbinding tussen de IJssel en het Vossemeer, die Kampen moet vrijwaren van overstromingen, houdt de
gemoederen weer bezig. Hans Hartong, adviseur waterbeheer en waterveiligheid, stuurde een volgens zijn zeggen ‘dramatische’ oproep naar
het bestuur van Kampen. Hij schrijft dat de stad een eiland wordt,
omringd door dijken. Na de aanleg van de Bypass is de stad vijf maal
onveiliger. Bij een dijkdoorbraak zal de schade vele tientallen miljoenen bedragen en enkele honderden mensen zullen omkomen. En
dat terwijl het kunstwerk door Rijkswaterstaat gepresenteerd wordt
als noodzakelijke bescherming tegen overstromingen. Vaart de Raad
blind op Rijkswaterstaat of hebben de fracties de moed om vraagtekens te zetten bij de toekomstplannen?
Sinds burgemeester Verburg veertig jaar geleden de weekmarkt in
IJsselmuiden opende, is het een blijvend succes. Dat is bijzonder,
omdat de markten in Kampen en Zwolle krimpen. Hoe dat komt?
Wat is het recept? Geen kramen, iedere marktkoopman heeft zijn eigen
wagen, slechts één aanbieder per branche en de markt is een verlengstuk van het winkelcentrum, wat gezelligheid, klantenbinding en
vertrouwen geeft.
De Kamper Oranje Vereniging is jarig, dus verfde de honderdjarige
vereniging de bunker oranje en zette er een gouden kroon op. Vandalen
vernielden echter binnen veertien dagen de kroon. Er komen bewakingscamera’s in Kampen, advies: richt er ook één op de bunker!
Weer een kogel door de kerk: Kampen houdt twee zwembaden.
Sonnenberch in IJsselmuiden blijft open en De Steur wordt nieuw
gebouwd. Kinderen en gehandicapten uit IJsselmuiden hoeven de
brug niet over om te zwemmen. Goed nieuws ook voor het Gehandicaptenoverleg Kampen-IJsselmuiden, een organisatie die zich al 25
jaar inzet voor mensen met een fysieke beperking.
Waar in iedere stad het bezoek daalt, wordt Kampen steeds aantrekkelijker voor toeristen. Kampen heeft het, Kampen is een leuke stad
om te ontdekken, aldus kenners. De Kamper Ui(t)dagen, Kerst in Oud
Kampen, WegVanKunst, het Koggentreffen, maar ook het funshop-
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pen, allemaal zaken die de toerist weet te waarderen. Dat blijkt niet
alleen uit een onderzoek, maar het bewijs leveren ook de kampeerwagens die in (te?) groten getale op het Berghuisplein een plekje vinden.
Vijf woontorens zouden er in het Berkpark langs de IJssel komen.
Van twee was de bouw al gestart. De recessie noodzaakt de aannemer
pas op de plaats te maken. Alleen de Michiel de Ruiter wordt gebouwd,
de bouw van de Jacob van Heemskerk is stilgelegd. Een tegenslag voor
de projectontwikkelaar, maar vooral voor de vele Kamper senioren, die
hun oude dag dachten door te brengen met het uitzicht op de IJssel.
Matthew de Zoete, een Canadese zanger met Nederlandse (IJsselmuider) roots, treedt op in de Stomme van Campen. Zijn album
Bottom of the World is goed ontvangen en hij toert nu door WestEuropa. Een bijzondere zanger, die zijn leven als artiest afwisselt met
het werken op de boerderij van zijn vrouw in Canada.
Drie jonge Kamper filmmakers, Jelle Tigchelaar en Jasper en Vincent
Kars, stichtten het bedrijf Atticmovieproductions en zijn daarmee
succesvol. Dat bleek tijdens de Kunstbende, waar zij met hun film
Asiel Overijssel in de categorie Film en Animatie de eerste prijs in de
wacht sleepten.
De blikvangende palingboot bij de Stadsbrug zou al tien jaar illegaal
liggen te drijven. Het schip ligt op studpalen en niet afgemeerd aan
de kade en dus is er een bouwvergunning nodig. Dit werd toevallig
door een gemeenteambtenaar ontdekt. Eigenaar Reumer vertelt echter dat de gemeente zelf de palen plaatste, waarop de burgemeester
zegt bereid te zijn naar een gezamenlijke oplossing te zoeken.
Tot de jaren vijftig waren volkstuinen voor velen een ‘must’, daarna
werd het een lust. Volkstuinieren werd een vorm van openluchtrecreatie. Door de recessie lijkt er een opleving van de volkstuinen aanstaande. Bij Tuinlust in IJsselmuiden groeit de belangstelling en tussen de grijze hoofden zie je nu jeugdige schoffelaars hun perceeltje
bewerken om er groenten en aardappelen op te kweken.
Misschien komen er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in
Kampen twee partijen bij, SP en D66, zeker is dat Kijk op Kampen
afhaakt in 2010. KoK werkt dus niet mee aan de versnippering van de
politieke arena. Bovendien ziet de vertrekkende partij dat de inwoners
van Kampen beter voor zichzelf opkomen. Overigens kon de jonge partij (drie jaar) ook geen nieuwe kandidaten vinden. Einde ‘Kijk’.
De onroerendezaakbelasting zorgt in het Kamper buitengebied voor

opschudding. Doordat het gebied in 2007 in handen is van Kampereiland Vastgoed N.V. gelden andere regels. Grond en opstallen worden meegenomen bij het bepalen van de aanslag. Zestig bewoners
vinden dat hun onrecht is aangedaan. Ton Kruithof ontving een rekening die maar liefst 256 procent hoger was. Gerrit van ’t Hul kwam
er dus met 100 procent genadig van af.
18-4 Het rozenbruggetje is na een afwezigheid van twee maanden weer
teruggeplaatst in het plantsoen. Bruidsparen kunnen nu zonder risico
hun elegante posities innemen, waarna de fotograaf het geheel vastlegt. Naast het bordes van het oude stadhuis en het Schokkermonument heeft Kampen er een fotogeniek punt voor toeristen en bruidsparen bij.
20-4 Comazuipen, een woord dat Van Dale nog niet kent, duidt op jongeren die zich te buiten gaan aan overmatig veel drank en daardoor
met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belanden. Een zorgelijke ontwikkeling. Daarom probeert ook Kampen het drankgebruik
onder jongeren terug te dringen. Eerst met de focus op sportkantines,
daarna op de keten. Minder drank, meer scoren, luidt het motto.
21-4 De Frits de Zwerverprijs, een initiatief van de IJsselacademie in
Kampen, is bedoeld om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
levend te houden. Jaap Bosman uit Genemuiden en Hélène de With
uit Rutten schreven de bekroonde opstellen onder de titel Het vrije
woord? en Verraden. Opvallend is dat alle inzenders leerlingen zijn
van protestantse scholen. Stellen openbare scholen andere prioriteiten in hun lessen?
22-4 De campingbeheerders Malcorps en Vinke zijn op zijn zachtst gezegd
ontstemd over de oneerlijke concurrentie van de gemeente door
gratis onbeperkt campers toe te laten op het Burgemeester Berghuisplein. Vijf mogen er staan, met Pasen stonden er wel veertig. De
gemeente doet niets aan handhaving, mede omdat de twee campings
niet als alternatief worden gezien. Waarom geen voorbeeld nemen aan
Urk. De havenmeester int daar niet alleen het liggeld bij de schepen,
maar ook het staangeld (tien euro per nacht) van de campers.
23-4 Aan de Race of Classics doen zestig klassieke zeezeilschepen mee, zes
hiervan komen uit Kampen. De bemanningen worden samengesteld
uit studenten. Als dan de eerste en derde plaats bezet worden door de
Kamper gebroeders Postuma met de Hendrika Bartelds (Erasmus
University) en de Abel Tasman (scheepsbouwkundigen Delft) is het
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duidelijk dat Kampen meetelt als haven voor zeezeilschepen.
Het merendeel van de assistentes van Telefoonpost Zwolle, die voor
verschillende huisartsenposten in de regio werkt, slaagde voor het
triage-diploma. Triage is het Franse woord voor sorteren. De assistentes, allen al gediplomeerd als verpleegkundige of doktersassistente,
hebben blijk gegeven over voldoende communicatieve vaardigheden
en medische kennis te beschikken om de urgentie van hulpvragen te
beoordelen en vervolgens prioriteiten te stellen.
Doordat rederijen ontdekken dat Kampen aantrekkelijk is voor toeristen ligt nu ook de ‘witte vloot’ steeds vaker aan de IJsselkade. Meer
dan honderd passagiersschepen kiezen dit jaar voor onze Hanzestad;
dat betekent volgens wethouder Adema 20.000 toeristen. Wanneer de
kade wordt uitgebreid, hoopt hij zelfs op 30.000 bezoekers per jaar.
‘De oude stam’, de Broederband heeft een jonge loot: Brobando, een
op Braziliaanse salsa geïnspireerde slagwerkgroep. Onder de papaplu
van de 115-jarige schuilen nog twee muzikale activiteiten: een klarinetchoir en het saxofoonkwartet De Kamperfoelies. Alle groepen,
waaronder veel jongeren, werkten mee aan het jaarlijks concert. Het
gaat goed met de hoogbejaarde Broederband, want wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst.
Als schoonmaker in het zwembad beginnen, in de avonduren studeren, zweminstructeur worden en vervolgens duizenden kinderen de
zwemkunst bijbrengen, dat is in een notendop het leven van Bé van
Kleef. De markante badmeester gaat na meer dan 35 jaar met pensioen
en zal dan zijn tijd besteden aan zijn duiven en aan het repareren van
klokken.
In zijn laatste ambtsjaar mocht burgemeester Oosterhof vijftien inwoners verblijden met een lintje. Mevrouw A. Woudenberg-de Vries werd
door haar verdiensten voor de plaatselijke vrouwenemancipatie lid in
de orde van Oranje Nassau. Ook de dames H.B. Schaafsma-Van Hulst,
G. Schuurman, H. de Maar-Nieuwenhuis, F. van der Zwaag en de heren
H. Brummel, J. Huls, J. Berghuis, B.C. Steen Redeker, H. Schaapman,
R. Kloek, G. Knol, en J. van Gelderen ontvingen wegens hun maatschappelijke en/of kerkelijke inzet deze onderscheiding. W. Withaar
mag zich ridder noemen en T.F.J. Tromp officier in de Orde van Oranje
Nassau.
Koninginnedag 2009 begon stralend. De muziekkorpsen trokken
door de stad, de schoolkinderen brachten hun aubade op de Nieuwe

Markt, totdat het drama zich voltrok in Apeldoorn. Een man reed
met zijn auto door de toeschouwers en de afzetting heen om tot stilstand te komen tegen het hek van de Naald. De open bus met de
leden van de Koninklijke familie was zijn doelwit; er vielen acht
doden en vele gewonden te betreuren. Uiteraard werden de feestelijkheden in Apeldoorn afgelast. Enkele andere steden volgden dit
voorbeeld. Het bestuur van de Kamper Oranje Vereniging besloot de
activiteiten door te laten gaan. Een besluit waarover uiteraard zeer
verschillend werd gedacht.
Mei
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De Nacht van de vier Koninginnen werd het hoogtepunt van het
eeuwfeest van de Kamper Oranje Vereniging. Doordat de organisatoren op gepaste wijze aandacht besteedden aan de gebeurtenissen
in Apeldoorn, accepteerden de bezoekers het doorgaan van het evenement. Een perfecte collagevoorstelling, een megatheaterspektakel, een
feest van herkenning voor de Kampenaren.
De Kamper scholier Manon Slob won dit jaar met haar gedicht
‘Steeds opnieuw’ de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, uitgeschreven
door het comité 4 en 5 mei. Daardoor mocht zij tijdens de nationale
herdenking op de Dam haar gedicht voordragen voor de Koningin en
het Nederlandse volk.
Ook op 5 mei stond een Kamper meisje landelijk in de belangstelling.
Linda van Bemmelen was met haar clip Vogelvrij één van de drie winnaars van de wedstrijd Clips voor de Vrijheid. Zij verbond vrijheid
met het kwetsbare jonge leven, verbeeld door een breekbaar ei en
kuikentjes. Vrijheid kenmerkt zich door het beschermen van het
tere, was haar motto bij het maken van haar clip.
De ‘verdwijnziekte’ treft ook de Kamper imkers. Van de honderd
bijenvolken zijn er vijftig zoek. Als de imkers het moeilijk hebben,
betekent dat ook voor de fruittelers zwaar weer. De fruitbomen en
aardbeienplanten zijn afhankelijk van de bestuiving door bijen.
Aardbeienkweker Kalter moet zijn toevlucht nemen tot hommels,
maar die bestuiven minder precies dan bijen en de struiken leveren
daardoor minder mooie aardbeien op. Naast alle hightech van deze
tijd, computergestuurde verwarming en voeding voor de planten,
blijken bijen nog steeds een centrale rol te spelen.
De Orde van Weefsters is te zien als een vrouwelijke tegenhanger
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van de Vrijmetselaars, echter met een eigen organisatie en met eigen
rituelen en gebruiken. Ook met eigen symbolen als wol, draad en
spinnewiel, die staan voor groei en verdieping. Sinds 12½ jaar spinnen vrouwen in Kampen hun eigen levensdraad.
Oud maar absoluut niet ‘der dagen zat’ is de honderdjarige mevrouw
Rietberg-Torn. Ze overleefde haar zestien broers en zusters en geniet
van haar oude dag in de Vijverhof. Een bijzondere vrouw, die op haar
65ste rijlessen nam en haar rijbewijs behaalde, evenals haar zwemdiploma.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers beschikt Omroep IJsselmond
over een hypermoderne studio aan de Cellesbroeksweg. Voorzitter
Hup prees zijn medewerkers, die met hart en ziel betrokken waren
bij de inrichting en verhuizing. Arie Hup werd voorzitter toen de
stichting zich in ruw vaarwater bevond en ieder een eigen koers
dreigde te gaan. De rust keerde gelukkig weer en daarmee complimenteerde de burgemeester de voorzitter. Tot zijn verrassing ontving
Arie Hup, die ook vele jaren kerkelijk en politiek actief was, een
Koninklijke onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Muller-Rosendaal is één van de vijf eeuwelingen in Kampen:
‘vitaal, goedlachs, bij de tijd’, het zal maar van je gezegd worden op de
dag dat je 101 jaar oud wordt. Het was voor het burgemeestersechtpaar
een genoegen om haar verjaardag mee te vieren.
Twintig jaar was Bert Hofman voorzitter van de wijkvereniging ZuidBovenbroek, toen vond hij het genoeg en hij werd opgevolgd door
Gerrie van den Berg. Zij komt volgens haar zeggen in ‘een gespreid
bedje’, zo goed heeft de scheidend voorzitter alles op de rail gezet.
Zijn motto: ‘you never walk alone’ neemt de nieuwe voorzitter over,
want samen met anderen is er de afgelopen dertig jaar veel gerealiseerd, zodat de wijkvereniging niet meer weg te denken is uit de wijk
Zuid-Bovenbroek.
Het tweede internationaal Koggentreffen begon met een vlootschouw, waarna allerlei activiteiten volgden. Kampen kreeg, doordat
velen middeleeuws gekleed waren en door activiteiten in stijl tijdens
de Hanzemarkt, het aanzicht van de Hanzestad van weleer. Vijfduizend bezoekers genoten gedurende vier dagen van het spektakel,
dat afgesloten werd met een oecumenische, middeleeuwse kerkdienst in de Buitenkerk. Gezegend met de woorden uit een middeleeuws reisgebed: ‘Got möge Sie gesund wieder heimsenden’ aan-
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vaardden de bemanningen uit Lübeck, Kiel en Wismar de terugreis.
De recreatieve palingvissers, verenigd in peurvereniging KIJG
(Kampen IJsselmuiden, Genemuiden), bestaat 35 jaar. Omdat het
zogenaamde peuren, vissen zonder haak, bedreigd wordt door de lage
palingstand, zetten leden van de jubilerende vereniging maar liefst
180.000 poot-alen uit in de wateren rond Kampen. En nu maar hopen
dat de palingverslindende aalscholvers het niet in de gaten krijgen.
Rijk Verkerk, oud-commissaris van de gemeentepolitie Kampen, de
man die tijdens de roerige jaarwisselingen een andere koers inzette,
overleed op tachtigjarige leeftijd. Al was hij de man van het gezag,
hij liet niet langer de gummiknuppel spreken, maar benaderde de
melkbusschutters met het woord. De sfeer werd hierdoor ontspannen en agenten hieven zelfs tijdens de Oudejaarsnacht het glas met
de schutters.
Jan Quintus Zwart ontving voor zijn inzet voor de Nederlandse koormuziek een koninklijke onderscheiding. Vijfentwintig jaar is hij een
gedreven en gepassioneerd dirigent, die de koorleden motiveert,
enthousiasmeert en vaak tot ongekende prestaties brengt. Met zijn
vele optredens in het buitenland is hij een ambassadeur van de Nederlandse koormuziek, het ridderschap meer dan waard.
Er is weer korfbalhistorie geschreven: 132 basisschoolteams namen
deel aan het grootste sportevenement van Kampen, de strijd om het
schoolkorfbalkampioenschap georganiseerd door de korfbalvereniging DOS. De Willem van Oranjeschool bleek de sterkste met vier
eerste plaatsen, gevolgd door de Emmaschool, die in vier van de zes
finales speelde, maar minder eerste plaatsen verwierf.
De Nederlandse traditionele zeilvaart, de bruine vloot, wordt
bedreigd. Terwijl de schepen aan alle Nederlandse eisen voldoen,
stellen Duitsland en Denemarken eigen regels die het historisch
karakter van de schepen geweld aandoen. Het CDA-Europarlementslid Corien Wortmann, die er tijdens de Koggedagen op werd aangesproken, zet zich in voor een aparte status voor de unieke schepen.
Tijdens de wijkschouw voor binnenstadsbewoners kwamen uiteraard de veelbesproken en veelgeplaagde bloembakken op de Botermarkt ter sprake. Ieder weekend was het raak en werden ze omver
getrokken. De nieuwe bloembakken krijgen een ander ‘kantelpunt’
en zijn hierdoor ‘hufterproef’. Als aan het eind van het jaar ook nog
de camerabewaking gerealiseerd is, zal het probleem van de van-
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dalen en de bloembakken hopelijk uit de wereld zijn.
Toen twee Oost-Europeanen zijn etalage plunderden en vluchtten
met een auto, schreeuwde goud- en zilversmid Jelte Stil: ‘Houd de
dief!’ Het werkte, drie dames reageerden. Eén noteerde het kenteken,
één kon een signalement geven en een derde zag in welke richting
de dieven verdwenen. Een collega-winkelier belde onmiddellijk de
politie en binnen tien minuten werden de dieven klem gereden. De
juwelier beloonde de drie dames elk met een parelketting.
In 1849 wilde de overheid tol heffen op het Zwartewater en ook de
schuilhaven bij Schokland opheffen. Willem Jan Schuttevaer en
anderen pikten het niet en wisten het te voorkomen. Dat betekende
de geboorte van de belangenvereniging voor de binnenscheepvaart,
de Koninklijke Schuttevaer, die 160 jaar bestaat. Ter herdenking
werd op Schokland een Nationaal Binnenvaartmonument opgericht.
Loeiende koeien in het stadspark, dat maakten de zondagse wandelaars en kerkgangers niet eerder mee. Het bleken koeien van de kinderboerderij te zijn, die door het onverklaarbaar geopende hek voor
de vrijheid kozen.
Dr. Edward Kleemans, zoon van het oud-burgemeestersechtpaar,
oud-leerling van het Johannes Calvijnlyceum (het huidige Ichthus
College), is benoemd tot hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit.
De week van IJsselheem is in volle gang. Allerhande activiteiten zijn
er georganiseerd om geld voor een rolstoelbus bij elkaar te brengen.
De Vrienden van IJsselheem onder de bezielende leiding van Rita van
Doorn reden mee in de lampionoptocht, om daarna een heel weekprogramma te presenteren. Kunstverkoop, sponsormiddag, fysiotherapie, (plastic) eendenrace, een concert verzorgd door True Faces,
cabaret, teveel om op te noemen, maar het resultaat was er dan ook
naar: 44.218 euro voor de rolstoelbus!
La Touche biedt sinds een jaar aan de 1e Ebbingestraat onderdak aan
jongeren met een niet aangeboren hersenletsel. De stichting heeft er
een activiteit bij: een zorgboerderij. Het contact met dieren is goed
voor de ontwikkeling van de kinderen en jongeren; daarom heeft initiatiefnemer Ed Cordromp de mogelijkheden op de boerderij zelfs
uitgebreid met de Koetserij van Kampen.
In het Frans Walkate Archief gunt de KOV belangstellenden een blik
op haar honderdjarig bestaan. Naast de oprichtingsakte, programma-

boekjes en andere historische ‘paperassen’ hangt er ook een schilderij
van de Majesteit. John Lentink, die als hobbyschilder zijn leven vulde
met het tekenen en schilderen van sierduifrassen, schilderde ook
Koningin Beatrix levensgroot. Het is het pronkstuk van de tentoonstelling.
29-5 Nico Klappe, jarenlang boegbeeld van de gymnastiekvereniging
RKDOS, leeft, ook al is hij zelf niet meer actief, voort binnen ‘zijn’ vereniging in de Nico Klappe-award. Paula Hollander ontving deze onderscheiding voor de vrijwilliger van het jaar; zij is het langst zittende
bestuurslid en actief in vele werkgroepen. Wat zou de vereniging, wat
zou onze maatschappij zijn, zonder vrijwilligers?
30-5 De kiosken die bij de IJsselbrug moeten komen veroorzaken voortdurend tumult. Eerst werd over het ontwerp totaal verschillend
gedacht. Toen meldde de kipverkoper die een kipkiosk in zou richten
zich af en ten slotte ziet StadsKiosk BV uit Breukelen een huurprijs
van 1.000 euro per maand niet zitten. Is er een kippenkiosksoap ontstaan?
30-5 Er zijn kinderen die niet weten dat de melk van de koe komt en ook
niet dat aardbeien niet aan bomen groeien. Dat wil Hanjo IJkhout,
beheerder van de kinderboerderij, veranderen door belevend te laten
leren. Dat is mogelijk bij de boerderij in het bakhuis, dat officieel in
gebruik is genomen. Zelf brood bakken, maar ook zelf graan verbouwen, zelf bomen snoeien, takken bundelen en na droging gebruiken
als brandstof voor de oven, dat bedoelt hij met belevend leren.
31-5 Het echtpaar Koning-Jonge Vosse gaf elkaar zestig jaar geleden het
jawoord. Zestig jaar geven en nemen werd gevierd in De Vijverhof en
het burgemeestersechtpaar was erbij.
Juni
2-6
Dieuwke Parlevliet, een Zeeuwse kunstenares, trok het land door
met haar Calvijnkapel. Ze belandde ook in de Bovenkerk, waar de
kapel met karaoke-psalmen veel belangstelling trok. Knielen voor het
scherm, een keuze maken en de muziek weerklinkt terwijl de tekst
op het scherm verschijnt. Meezingen mag!
3-6
In De Stentor stond een artikel over een bouwvakker die zich beklaagde over een bouwinspecteur van de gemeente Kampen. Volgens de burgemeester blijkt uit het artikel over wie het gaat en is de ambtenaar
daardoor beschadigd. De gemeente stapt met een klacht naar de
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Raad voor Journalistiek en burgemeester Oosterhof doet De Stentor
voor twee weken in de ban. Veertien dagen geen communicatie tussen Kampen en de krant. De meningen binnen de politiek en onder
de Kampenaren lopen uiteen.
Op deze dag kunnen alle Nederlanders hun stem uitbrengen ‘op
Europa’. Ook de gemeente Kampen opent stembureaus, maar niet in
Kamperveen. De Kamperveners moeten naar de nieuwbouwwijk Onderdijks en dat valt niet mee. Veel wegopbrekingen en omleidingen, lang
zoeken en uiteindelijk wel vinden. Hadden de ambtenaren de inwoners van Kamperveen niet een beetje behulpzaam kunnen zijn door
de stemlocatie duidelijk aan te geven?
De structuurnota is door de gemeenteraad aangenomen. Een nota
met visie, waaruit echter vooral de Bypass de aandacht trok van de
raadsleden. Maar ook werd gesproken over de perspectiefnota, opgesteld om de gevolgen van de recessie het hoofd te bieden. De nota is
een opmaat voor de jaarlijkse begroting. Het werd door sommigen
een depressienota genoemd. Voorstellen als voorlopig geen nieuw
zwembad, verhoging OZB en het laten vervallen van het schoolzwemmen stemmen niet vrolijk. Ook het leggen van meer kunstgras
loopt gevaar, kortom, Kampen moet de broekriem aanhalen.
De bouwput Hanzetunnel deed mee aan de dag van de bouw: 2.000
belangstellenden liepen onder het Drontermeer door en bekeken het
spoorviaduct over de N50. Ieder was onder de indruk van de enorme
technische prestatie, maar ook verdrietig omdat het prachtig landschappelijk gebied er zo door verandert.
De korfbalcompetitie eindigt dit jaar met vreugde en verdriet.
Vreugde bij Wit-Blauw, dat kampioen werd en volgend jaar weer in
de eerste klasse gaat spelen. Tranen bij DOS Kampen, dat wel een
prima seizoen achter de rug had, maar toch faalde tijdens de laatste
cruciale wedstrijd. Terug naar de overgangsklasse. Maar de mooie
sport korfbal leeft in Kampen, dus het komt wel goed met DOS.
De Avondvierdaagse blijft met 3.164 deelnemers een evenement dat
er wezen mag. Er komt veel bij kijken om alles goed te laten verlopen. Dat weet Liesbeth Alberts-Vos, die al veertig jaar met collega’s
de inschrijvingen verzorgt. Ze is het manusje van alles binnen de
organisatie, dus bijna onmisbaar. Hoogtepunt voor haar is het afnemen van het defilé op de laatste dag. ‘Die blijde gezichten, daar doe
je het allemaal voor’, aldus Liesbeth.
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Na dertig jaar gesteggel roken de marktkooplui de vredespijp met de
gemeente Kampen. De Plantagemarkt wordt maximaal twee maal
per jaar verplaatst. Namens de markthandelaren was Jacob Hoogstede jarenlang de vaste onderhandelaar, terwijl namens de gemeente
zich steeds andere wethouders over het probleem bogen; dat zou de
nu beëindigde ‘dertigjarige oorlog’ verklaren.
Deze week overleed uitvaartbegeleider Rein Knol. Vanaf 1992 begeleidde hij als overtuigd humanist velen naar hun laatste rustplaats.
Veel nabestaanden zijn hem dankbaar voor de karakteristieke wijze
waarop hij de uitvaart van hun dierbaren kleurde. In zijn toespraken
stond steeds de mens en zijn eigen verantwoordelijkheid centraal.
Bort Koelewijn wordt de nieuwe burgemeester van onze stad. Uit
achttien kandidaten werd hij unaniem verkozen. De raad was eensluidend in zijn oordeel. ‘Deze man heeft samenbindende kwaliteiten
en zijn eerste taak is dan ook eenheid brengen binnen de gemeenteraad’, aldus alle politieke partijen. Hopelijk beseffen de raadsleden
dat hun eigen inzet hierbij onontbeerlijk is.
Kampen bruiste deze zaterdag op vele plaatsen. In Brunnepe kregen de
Schokkers een warm welkom. Dit in tegenstelling tot 150 jaar geleden,
toen de Kampenaren hen liever zagen gaan dan komen. In het stadspark bij de Wijde Blik bracht het Full Color Festival Kampenaren bij
elkaar. Op de Nieuwe Markt streden grote zware mannen om de titel
Sterkste man van Kampen. Intussen was de stad vol van muziek in het
kader van de Nationale Jachthoorndag, waaraan meer dan tien korpsen deelnamen. In Kampen niets te beleven? Deze zonnige zaterdag
bewees het tegendeel.
De Koekoekspolder, hèt tuinbouwgebied van IJsselmuiden, leeft tussen hoop en vrees. Een rozen-, komkommer- en een paprikakweker
gingen al failliet. Een witlof- en een tomatenbedrijf balanceren op de
rand van de afgrond. Net als in de melkveehouderij spelen de supermarkten door hun machtspositie een bedenkelijk grote rol. Zij moeten
volgens betrokkenen met telers en banken om de tafel, om te redden
wat er te redden valt, voor het te laat is.
Dick Wonnink, de sierstratenmaker van 63 jaar, is naast zijn zware
beroep al vijftig jaar muzikant. Zonder een noot te kunnen lezen,
speelde hij achtereenvolgens leadgitaar en contrabas, om uit te
komen bij de basgitaar. Zijn eerste bandje richtte hij op toen hij dertien jaar was en er volgden er nog zes, waaronder de Sturgeons. Aan
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boord van de Veerman Van Kampen brachten de medeleden van zijn
huidige band Travelin Time hem hulde. Als hij 65 wordt, stopt hij
met stratenmaken, maar niet met de muziek.
Dat samenwerking loont, bleek in Oss tijdens het Nationale
Kampioenschap acrogymnastiek. Gemixte teams van de turnverenigingen IJGV en Wilhelmina werden in de C-lijn tweemaal Nederlands
kampioen. Het duo Sandra Tuinman en Danielle Buitenhuis, het trio
Sandra Potkamp, Elsbeth en Margriet Penninkhof en een niveau
hoger Janneke Penninkhof en Sara Bulthuis gingen met de hoogste
eer strijken.
Als er regels zijn, moeten ze kunnen worden nageleefd. Dat lukt niet
met het voorschrift dat een uur na de laatste activiteit geen alcohol
mag worden geschonken in sportkantines. Discussies tussen toezichthouders en clubs maken duidelijk dat er een nieuwe regel moet
komen. Het voorstel van B en W om na elf uur ’s avonds geen alcohol
in de kantines te schenken past in de anti-alcoholcampagne voor
jongeren en stelt de plaatselijke horeca tevreden, want de uitbaters
hebben schoon genoeg van de oneerlijke concurrentie. Uiteraard zijn
de besturen van de sportclubs ongelukkig met de voorgenomen
maatregel.
Kunstenaar Henk Werff heeft de IJssel gevat in zijn schilderijen. In
1970 besloot hij de IJssel te schilderen vanaf het Ketelmeer tot het
Katerveer bij Zwolle. Alle schilderijen waren te bewonderen in de
Koornmarktspoort in het kader van het project De IJssel in Beeld. De
schilder is ook musicus en natuurlijk speelt de IJssel ook daarbij een
rol. Hij schreef voor trompet, zijn lievelingsinstrument, De IJsselserenade.
Weer werd een oud-Kampenaar ontdekt door de wetenschap. Hans
van Luit, oud-leerling van het Johannes Calvijnlyceum, is benoemd
tot hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Zijn
specialisatie is de diagnose en behandeling van kinderen met dyscalculie, een ernstige rekenstoornis.
Op deze dag is het zestig jaar geleden dat Gerrit en Wilhelmina
Evink-Riezebos uit Wilsum trouwden. De bruidegom is ruim 65 jaar
lid geweest van het beroemde Euphonia, dat natuurlijk optrad tijdens de dankdienst. De ereboog die de buren maakten, zorgde ervoor
dat heel Wilsum op de hoogte was van het diamanten huwelijk.
Het Hanzeverbond heeft gesproken: het rijke Hanzeverleden is volop
zichtbaar in de stad, daarom mag Kampen in 2017 de internationale
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Hanzedag organiseren. Zwolle blies het evenement in 1980 nieuw
leven in en inmiddels zijn er 167 Hanzesteden uit vijftien landen lid
van het verbond. Zo krijgt de stad de mogelijkheid zich weer internationaal te presenteren.
Door de Stichting Stadsherstel Kampen weten we weer dat Berghuys
het beste en goedkoopste adres was voor kruideniers- en grutterswaren.
De oude muurreclame is dankzij SSK weer prominent aanwezig bij de
Bovenkerk; dat geldt ook voor de reclame voor behangselpapier in de
Lampetsteeg. Ga zo voort, stichting!
Wheels4all, een woord dat onze voorouders niet kenden, verzorgt
auto’s voor ‘openbaar gebruik’. Ook Kampen krijgt zo’n auto, een
Toyota Yaris. Gebruikers dienen een maandabonnement af te sluiten
om de auto te kunnen reserveren en te gebruiken. Het uurtarief en
de benzinekosten bedragen duidelijk minder dan de lasten van een
eigen auto.
Het tijdperk van ‘Polder-vwo’ers’, die in Kampen het Ichthus bevolkten, is ten einde. De vestiging Dronten heeft het komend schooljaar
de volledige vwo-opleiding in huis. Een mijlpaal die gemarkeerd
werd door de laatste keer de leerlingen van Dronten naar Kampen te
vervoeren in een echte Amerikaanse schoolbus.
De vijfenzeventigste editie van de Kamper Almanak is verschenen,
dikker dan ooit, ruim vierhonderd pagina’s. Er wordt in deze editie
onder meer aandacht besteed aan de eerste uitgever van de almanak,
Philip Zalsman. Maar ook staan er verhalen in over de honderdjarige
KOV en de Kamper Roei- en Zeilvereniging De IJssel. Volgens de nieuwe wethouder Ruifrok biedt de almanak hem een snelcursus ‘kennismaken met Kampen’.
Waar iedereen de SNS Bank dankbaar is voor zijn aandeel in de
Kamper Almanak, zijn er ook mensen die teleurgesteld zijn in hun
bank. Geld brengen en halen aan de balie is er in de toekomst niet
meer bij. Dat betekent zestig ontevreden mensen, die overigens wel
op assistentie van de bank bij het pinnen en internetbankieren kunnen blijven rekenen. Ook het tijdperk dat kinderen hun spaargeld
naar de bank brachten is definitief voorbij. Hoe lossen zij dit op?
Sparen ze niet meer?
De Wester- en Noorderkerk (gereformeerd en hervormd) werken
samen door de Brunneper Biebl als welkomstgeschenk aan nieuwe
bewoners in de wijk aan te bieden. Op deze wijze maken de kerken
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duidelijk dat nieuwkomers welkom zijn in de wijk en in de kerk.
De grens van 50.000 inwoners is gepasseerd. Henk Krans kon op zijn
gevel melden: 50.001 Kampenaren. Geen geboorte van een Kampenaartje, maar het gezin De Goeijen uit Breskens. Zij overschreden
met hun vieren de magische grens. Ter gelegenheid daarvan gaf de
gemeente Kampen een mooie folder uit, waarmee zij zichzelf op uitstekende wijze belicht.

Ruim veertig jaar geleden begon Rob Alferink in Kampen uitstapjes
en reizen te verkopen. Een kleinschalige activiteit die uitgroeide tot
een bedrijf met vijfhonderd werknemers en honderdvijftig vestigingen. De huidige directieleden Diederieke Alferink en Hans Holterman gingen met hun Vertrekpunt een fusie aan met VakantieXperts
en MaduroTravel. Is Kampen nu te klein voor dit megabedrijf? Zeker
niet, Kampen blijft als hoofdvestiging de spin in het web.
De Zeeuwse tanker Alexandrius had de primeur. Het schip loste als
eerste zijn vracht vloeibaar diervoer in de Zuiderzeehaven. De haven
die alles in zich heeft om de poort naar het noorden van Nederland
en ook van Noordwest-Duitsland te worden. Net als in de Middeleeuwen is water ook nu het vloeibare goud van Kampen.
De kogel is door de kerk, Kampen krijgt in de binnenstad Haagse
masten en Kamper kroonlantaarns. Na jaren van tegenslagen, te
weinig lichtopbrengst en zwiepende palen, is het besluit genomen.
Het wordt ledverlichting, een Nederlandse primeur, want nergens
bestaan nog historische armaturen met deze modernste lampen.
‘Geheel beganegronds wonen in een bijzonder huis met geschiedenis’, met deze woorden hoopt de Wezeper makelaar het huis van
Henk van Ulsen te verkopen. De bungalow in de bossen van Wezep,
ontworpen door Jan Rietveld, zoon van de beroemde Gerrit, is door
de gemeente Oldebroek tot monument verheven. Hopelijk zal de
combinatie Van Ulsen, Rietveld en monument een koper verleiden.
De show- en drumfanfare Oranje uit IJsselmuiden behaalde goud op
het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Weliswaar gingen er meer
korpsen met goud naar huis, want er zijn honderd punten te behalen
en alles boven de tachtig is goed voor goud. Dat doet echter niets af aan
de formidabele prestatie van het IJsselmuider korps (87,01 punten).
De Bovenkerk is niet alleen uniek als gebouw, maar ook omdat het
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twee orgels bevat. Het eeuwenoude Hinszorgel en het veel jongere
koororgel. Tien jaar geleden plaatste orgelbouwer Reil uit Heerde in
het koor van de monumentale kerk het in opdracht van Henk Stoel
gebouwde orgel. Een orgel geef je van generatie op generatie door,
een zeilboot niet, aldus musicus en zeiler Stoel.
Met het verwijderen van het kruis van de Nieuwe Toren door de
socialistische wethouder Jan Wieten ging op deze dag de restauratie
van start. Wethouder Adema, motor achter het project, kondigde
aan dat hij, als CDA-politicus, het kruis er over anderhalf jaar weer
op zal zetten.
Oude beroepen gaan, nieuwe komen; toch stemt het weemoedig
wanneer de laatste rietteler aankondigt dat hij het Kampereiland
moet verlaten. De milieuregels staan hem niet toe het rietafval te verbranden; reden voor Jos van Rees de pijp aan Maarten te geven. Zal
het eiland nu echt verruigen, zoals hij voorspelt?
De miniatuur van de Nieuwe Toren bij Koers op het Kampereiland
staat niet in de steigers. Compleet met bol en kruis is hij met 150
andere Kamper projecten te bewonderen in Klein Kampen aan de
Heultjesweg. De miniaturenboerderij is inmiddels voor Kampen een
attractie van formaat; toch geeft de gemeente niet thuis als hulp
wordt gevraagd.
Schilderijen van Russische impressionisten en realisten uit de 20ste
eeuw waren te bewonderen in de voormalige synagoge. Geen overzichtstentoonstelling van Russische kunst, maar een bonte verzameling werken van gezagsgetrouwe en dissidente schilders, die hun
werk naar het Westen smokkelden.
‘Kerken’ tussen bar en biljart, dat doe je op zondag in de kantine van
camping/jachthaven Roggebotsluis. Velen, van koffiedames tot organisten en predikanten, zetten zich daar al veertig jaar in voor de
vakantiegangers. Elf Kamper kerken doen mee, het Leger des Heils
zelfs met een eigen orkest.
Hanjo IJkhout van Cantecleer ontvangt jaarlijks ongeveer 4.000
Nederlandse kinderen, die op schoolreisje de boerderij aandoen.
Vandaag ging hij voor het eerst internationaal en waren het gehandicapte Belgische scouts die eieren raapten, de koe molken, kortom
belevend leerden, wat uitmondde in het bakken van pannenkoeken.
Veertig huishoudens die in de Hanzewijk in een sloopwoning huizen,
op voorwaarde dat ze op 31 augustus het pand zullen verlaten, zitten
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in de problemen. Verhuizen naar de beoogde locaties is voor hen om
verschillende redenen niet haalbaar. Ze dreigen per 1 september op
straat te komen, omdat deltaWonen zich op de huurovereenkomst
beroept. Volgens de politiek is de gemeente nu aan zet: de woningcorporatie onder druk zetten om zijn zorgplicht na te komen.
Nadat zij twee jaar op stal stond, hangt de koe weer aan de Nieuwe
Toren. Weliswaar bevestigd aan de steiger, maar toch. Deze traditionele opmaat naar de Kamper Ui(t)dagen werd node gemist en zou dit
jaar ook niet doorgaan. Dankzij overleg tussen Toon Slurink en de
aannemer hangt zij toch weer te bungelen.
De Kamper Ui(t)dagen bestaan veertig jaar en dat wordt herdacht in
het Frans Walkate Archief. Van braderie tot themadagen, zou de
ondertitel kunnen zijn. Of van Wiecher Dalsem tot Toon Slurink,
maar dan zou je anderen tekort doen, zoals Gerrit Bruins en Paul
Reichenbach. Velen spanden zich in voor dit Kamper fenomeen.
Vooral Mariska van Ommen, die de laatste jaren het gezicht bepaalde
van STECK, de Stichting Evenementen City Kampen en zich inzette
voor de jubileumexpositie.
De oplossing van de problemen tussen de marktkooplieden en de
gemeente over de Plantage is nog maar net gevonden of het volgende probleem dient zich aan. Wel of geen muziek tijdens de avonden
van Kamper Ui(t)dagen op het fraaiste plein in de wijde omgeving.
Alle terrassen zijn vol, maar muziek is alleen binnen te beluisteren.
De horecaondernemers zijn verdeeld. De één stelt muziek niet op
prijs en betaalt niet, een ander deel vindt muziek een must, maar wil
dat alle uitbaters voor de kosten opdraaien. Wie zorgt deze keer voor
een compromis?
De bruine vloot is niet alleen door buitenlandse regelgeving in de
problemen gekomen, ook de recessie speelt deze jonge bedrijfstak
parten. Bedrijven haken af, maar scholen komen terug. Optimist
Wilfred Spaargaren, schipper van de Südwester, heeft zijn hoop
gericht op oudere Amerikanen. Bovendien maakt hij zich geen grote
zorgen met Sail Amsterdam en Sail Kampen in het verschiet.
Hommo Reenders, die 25 jaar als kerkhistoricus verbonden was aan
de Protestantse Theologische Universiteit, is deze dag begraven in
IJsselmuiden. Door zijn werkzaamheden aan de Theologische
Hogeschool op Timor wist hij kerkgeschiedenis en zending samen te
smelten tot zendingsgeschiedenis. De laatste jaren verdiepte hij zich

22-7

23-7

24-7

25-7

27-7

28-7

in de regionale en lokale historie van de kerken. Zijn boek over de
kerkgeschiedenis van IJsselmuiden zal postuum verschijnen.
De groep ex-daklozen die in een flat aan de Rondweg woonde, is verhuisd naar de Haatlanderdijk. Daar floreren de mensen, die veelal
buiten hun schuld in de problemen raakten. Kleinschaligheid, een
groene omgeving en eigen verantwoordelijkheid werpen hun vruchten af. Hun ‘definitieve’ plek wordt een pand aan de Werfweg, waar
ze samen met de overige daklozen onderdak zullen vinden.
Stond de eerste Kamper Ui(t)dag dit jaar in het teken van de Middeleeuwen, de tweede was een gezinsdag met als thema Natuurlijk Spelen.
Riki van Dorp en Hanjo IJkhout maakten deel uit van de commissie die
de dag al voor de vijfde maal organiseert. Het Van Heutszplein werd
omgebouwd tot een groot speel- en doeplein, met Pipowagens, een
minikinderboerderij, een dozenfestival en meer, teveel om op te
noemen. Ondanks de regenbuien werd de dag een succes.
De Stichting Idéfix verzorgt jaarlijks vakanties voor gehandicapte
kinderen tussen de zes en zestien jaar. De stichting is afhankelijk van
vrijwilligers en giften. Toen de Soroptimistclub Isalania een bedrag
aanbood, was het direct duidelijk waarvoor dat zou worden bestemd:
een ingenieuze aangepaste schommel.
Twee oude, bekende zaken beëindigden hun activiteiten. Kuper
mannenmode kwam vorig jaar in handen van A. van Asperen; de
nieuwe eigenaar moest, na een aanvankelijk goede start, door de
recessie faillissement aanvragen. Ook Karel Wandelee, eigenaar en
uitbater van ’t Coopmanshuys in de Boven Nieuwstraat, stopte ermee.
De Commissie Ontwikkelingssamenwerking Kampen-Tanzania collecteerde voor melkkoeltanks. Er kwam voldoende geld binnen om
deze aan te schaffen. De gebruikte tanks zijn gereviseerd, voorzien
van een koelinstallatie en verscheept. In Malawi worden de tanks
geplaatst op melkverzamelpunten, waar dankzij de Kamper tanks de
kwaliteit en houdbaarheid van de melk gewaarborgd worden.
Kampenaren en toeristen zijn ervan overtuigd dat de omgeving van
Kampen prachtig is. De IJsseldelta, in het bijzonder het Kattegat en
de monding van de IJssel, zijn uniek. Toch heeft de stad slechts één
rondvaartboot. Gerrit van der Veer en zijn vrouw Ingela verzorgen
met hun Veerman van Kampen korte tripjes, maar ook dagtochten
naar Enkhuizen, Deventer en Lelystad, want vanaf het water is er
veel te zien en te beleven.
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De koffiegeschiedenis, de geschiedenis van Kanis en Gunnink, is te
beleven op de zolderverdieping van de Stadsboerderij. Hans van
Loosdrecht, bijna dertig jaar werkzaam bij KG, werd gegrepen door
het koffiedrinkende vrouwtje, dat op alles wat van KG was stond. Hij
sloeg aan het verzamelen en zijn collectie is nu te bewonderen in de
Groenestraat.
In 1943 crashte een Lancaster in het Ganzendiep. De gemeente
Kampen gaat nu in dat water op zoek naar explosieven, maar de
Grafhorster Henk Zegers en de IJsselmuidenaar Gerrit de Ruiter hebben in het verleden dat werk al gedaan. In 1948 is door de gemeente
IJsselmuiden de 40.000 pond zware hoofdbom uit het water gevist,
maar beide mannen haalden alle overige explosieven naar boven, die
ze vervolgens aangaven bij de politie, die de bommen onschadelijk
maakte. De laatste keer (in 1997) beperkte de vangst zich tot oud
ijzer. De beide bommenzoekers vinden de actie van de gemeente dan
ook geld in het water gooien.
De Mexicaanse griep dreigt volgens sommigen een pandemie te worden. De pers besteedt er veel aandacht aan, virologen zijn regelmatig op
de buis te zien. Nu landde de griep ook in Kampen. De berichtgeving is
dubbelzinnig, enerzijds verwacht men de grote hausse na de vakantie,
anderzijds beweren deskundigen dat het allemaal wel mee zal vallen.
Ouderen verlangen onder zulke omstandigheden terug naar vroeger,
toen wat deskundigen beweerden waar was en er geen andere meningen werden gehoord.

Augustus
Het Kamper Mandoline en Gitaarorkest bestaat bijna tachtig jaar.
1-8
De dirigent is tevreden met de bijna dertig leden, maar zoekt toch
jongere aanwas. Een gitaar spreekt nog wel aan, maar een mandoline
heeft een wat stoffig imago. In middeleeuwse kleding toog Sebastiaan
de Grebber naar de basisscholen om de kinderen van het tegendeel te
overtuigen, want het instrument is volgens hem sprankelend en briljant. Hij kan het weten, want hij studeerde op mandoline cum laude
af aan het conservatorium.
3-8
De historie herleeft als de Kamper Kogge, op weg naar Groningen en
Delfzijl, afmeert op Terschelling. Kampen had in de 14de eeuw
belang bij een vuurtoren op het eiland en betaalde de balken en stenen voor de toren in 1323. Als dank hoefden de Kamper schepen
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geen liggeld te betalen. Dat geldt ook vandaag de dag als de Kogge
afmeert. De 112 euro voor twee nachten werd geschonken!
Kampen kreeg vorige week door haar voorbeeldrol als werkgever het
predicaat koplopergemeente met een stimuleringsbijdrage van vijftigduizend euro. Deze week bereikten berichten de pers waarin gemeld
werd dat een met naam en toenaam vermelde leidinggevende medewerkster na 28 jaar niet meer past in het profiel en wordt vervangen.
Hoezo voorbeeldrol als werkgever?
De boeren op het Kampereiland werken hard en verdienen nauwelijks, nu ze maar 21 eurocent per liter melk ontvangen. In 1988 was
dat 84 guldencent. Toch denkt Ebele Bosma er niet over te gaan emigreren, ook al schommelt de melkprijs in Canada rond de vijftig
cent. Het gaat erom waar je je thuisvoelt, en dat is voor de familie
Bosma op het Kampereiland.
Oorspronkelijk was de Hendrikje een Duitse postboot, die twintig jaar
geleden door de Stichting Museumveer Kampen - Ketelhaven werd
gekocht om er toeristen mee te vervoeren naar het Archeologisch
Museum in Ketelhaven. Niet alleen de Rijksdienst IJsselmeerpolders
verhuisde van Kampen naar Lelystad, ook het museum werd daar
gevestigd en dat betekende het einde van de veerdienst. Jarenlang lag
de boot te verkommeren, maar de salonboot is opgeknapt door de
kapitein van de Veerman van Kampen, die er nu met gasten kleine
tochtjes mee maakt.
‘Eindelijk weer een ondernemer in de gemeenteraad’, hebben ongetwijfeld veel Kampenaren gedacht toen drogist Bolwerk zich namens
het CDA beschikbaar stelde als gemeenteraadslid. Bolwerk hoopte
door zijn toetreden deuren, die hij in het verleden als gesloten had
ervaren in het stadhuis, te kunnen openen. Het werd een teleurstelling. Hij ziet zijn lidmaatschap als een grote vergissing, stelt zich
niet meer beschikbaar en richt zich dan ook eerst op zijn winkels.
De variatie in de wijk Onderdijks wordt groter nu Henk Schuring
begonnen is met zijn strooien ecowoning. De strobalen die hij op
maat liet maken, werden geplaatst. Vervolgens worden ze besmeerd
met leem en ingepakt met milieuvriendelijk plastic. Op deze manier
ontstaat een heel bijzonder huis.
De Kamper zeilster Michelle Broekhuizen, een zeiltalent dat als zesjarige begon in een Optimist, heeft tijdens de ISAF jeugd WK (jeugd
onder de achttien jaar) een plaats veroverd in de top tien. Zij zeilt in
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de Laser Radial-klasse en is inmiddels voor de volgende wedstrijd
onderweg naar Japan.
Aan de Vakantie Bijbel Week deden vijfhonderd kinderen mee. De
activiteit, die al sinds 1978 in de laatste vakantieweek wordt georganiseerd, heeft door de jaren heen een oecumenisch karakter gekregen,
waarbij alle kerkelijke gezindten betrokken zijn. Sketches, Bijbelverhalen, zingen, knutselen, zeskamp en tot slot nemen de kinderen
’s zondags de ouders mee naar de kerk. ‘Alles woelt hier om verandering’, hier een verandering die niet wordt betreurd zoals het oorspronkelijke lied zegt.
Woningcorporatie Beter Wonen kocht het zorgcentrum Maarlenhof
en liet het meteen slopen door Weever. De klus werd geklaard onder
toezicht van vijftig bewoners, die tijdelijk in containerwoningen huizen. Hopelijk wonen ze daar comfortabel, want de nieuwe Maarlenhof
is pas in 2011 klaar. Opmerkelijk bij de sloop is dat bijna honderd
procent van het sloopmateriaal wordt hergebruikt. Beton gaat naar
de betonindustrie, hout wordt vezelplaat en bruikbaar interieur,
wastafels en toiletten gaan via een stichting naar Oekraïne en
Moldavië.
Herman Segveld werkte in de periode 1979-1980 mee aan een vredesmissie in Libanon. Na vijftien jaar kwam de psychische schade die hij
daar opgelopen had pas boven. Gelukkig was daar het contact met
het Veteraneninstituut in Doorn; daar gingen ze aan het werk met
‘de krassen op zijn ziel’. Op deze dag overhandigde burgemeester
Oosterhof hem het Draaginsigne Gewonden en beloofde daarbij dat
er volgend jaar een Veteranendag in Kampen zal komen.
Het Kamper Stripspektakel is een familiefestijn. De mannen jagen
op handtekeningen bij de tekenaars en op exemplaren die nog ontbreken in hun verzameling. De vrouwen duiken de winkels in. Maar
ook opa’s met kleinkinderen lopen er rond. Striptekenaars, die op
andere manifestaties soms urenlang verplicht signeren, komen graag
naar Kampen, waar het vrijheid, blijheid is.
De Engelenbergschool heeft een nieuwe uitstraling gekregen: vloeren,
toiletten, kasten, alles is vernieuwd en de schilder is duidelijk bezig
geweest. Het meest bijzonder is het luchtfiltersysteem waardoor er
steeds verse zuurstof is. Dit zal de leerprestaties ongetwijfeld ten goede
komen. Het Daltononderwijs, waar vijf jaar geleden op werd overgegaan krijgt door de aanpassingen een extra impuls.
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De bouw van het Kulturhus in IJsselmuiden, een gemeenschapscentrum met appartementen, dreigde door de recessie weer vertraging
op te lopen. Gelukkig kent het Rijk een stimuleringsregeling waarvan Kampen gebruik kan maken. De aanvraag werd gehonoreerd
met een kwart miljoen euro, waardoor het gevaar van vertraging is
geweken.
In de vroege ochtend van deze dag voltrekt zich een drama: door
brand in een woning aan de Veenmos komen vier kinderen om, de
jongens Yiron, Mattanja, Jeftah en Jeremy Strijker (2, 4, 6 en 8 jaar).
Vier jonge levens in één keer abrupt afgebroken. Kampen rouwt met
de familieleden, die kracht putten uit hun geloof.
Medeleerlingen, leerkrachten, buren en buurtbewoners worden opgevangen, ingelicht en getroost. Locoburgemeester Boerman neemt in
verband met het afscheid van de burgemeester diens taak op uitstekende wijze over.
Al werd het afscheid van burgemeester Oosterhof overschaduwd
door de ramp die Kampen trof, toch was het terecht dat er goede
woorden werden gesproken: een echte burgervader, standvastig, een
goed bestuurder met veel economisch inzicht en een man met een
groot rechtvaardigheidsgevoel. Was Kampen toen hij kwam een eindpunt over weg, water en spoor, nu hij vertrekt is de N50 doorgetrokken, de Hanzelijn bijna aangelegd en is Kampen door de Zuiderzeehaven dé havenstad van Overijssel. Chapeau!
Lub Post hoort bij AMDG en AMDG hoort bij Lub Post. Dat kan niet
anders als je zeventig jaar de klarinet bespeelt bij jouw muziekvereniging. Alles maakte hij mee: de overgang van allemaal dezelfde petjes (afgedankte van de spoorwegen) tot aan de prachtige uniformen
van tegenwoordig. Maar ook de succesvolle deelname aan het Wereld
Muziek Concours in Kerkrade, waar onder andere de Gouden Pauk
gewonnen werd.
De lofzang in de Burgwalkerk zal nooit meer hetzelfde zijn nu Theo
van Dijk na meer dan veertig jaar wegens oogproblemen zijn orgelspel moet beëindigen. Een emotioneel organist noemt men hem,
want volgens Theo is musiceren het vinden van de juiste emotie bij
de woorden. Zijn orgelspel beperkte zich niet tot de Gereformeerde
Kerk, al vond hij het daar wel het mooiste. Hij gaf orgelconcerten in
verschillende landen, maar zal zich nu moeten beperken tot het
bespelen van zijn instrumenten thuis.

203

25-8

26-8

27-8

28-8

29-8

31-8

204

Een briljanten huwelijk, 65 jaar getrouwd, daarmee feliciteert locoburgemeester Boerman het echtpaar Van Dalen-Hofstede. Hun in
1946 in de Groenestraat gestarte handelsonderneming in groente en
fruit is nu in handen van hun zoons. Het vitale bruidspaar woont in
De Vijverhof, waar de receptie werd gehouden.
Vier witte kistjes stonden in de Bovenkerk, waar de Opstandingdienst werd gehouden voor Yiron, Mattanja, Jeftah en Jeremy. Velen
hoorden het getuigenis van de ouders: ‘Wij bemoedigen u het kleed
van verdriet uit te doen en het kleed van vreugde aan te doen. Onze
jongens leven’.
Ze zijn klaar en ondertekend: de prestatiecontracten. De Bibliotheek
Kampen, Quintus, het Gemeentearchief en de Stadsgehoorzaal weten
wat hen te doen staat om op de gemeentesubsidie te kunnen blijven
rekenen. Op deze manier wordt het cultureel ondernemerschap aangewakkerd. De gemeente wil resultaten zien, zonder zich te bemoeien met de aanpak van de culturele instellingen.
Volop levend en vol plannen overleed plotseling Henk van Ulsen, in
Kampen geëerd met de gouden penning van de stad. Enkele weken
geleden besloot hij dat hij te jong van geest was om zijn dagen in de
bossen van Wezep te slijten en koos hij definitief voor Amsterdam.
Vitaal en onrustig, nu tot rust gekomen. In het weekend vóór zijn
plotselinge overlijden had hij nog twee avonden achtereen op de
planken gestaan met een opvoering van zijn voordrachtsprogramma
Prediker. Regelmatig nam hij deel aan het Kamper culturele leven.
Kampen, de stad waar zijn wortels lagen, moet zonder Henk van
Ulsen doorgaan.
Een kerkenpad is een bekend begrip, maar een kerkenpad voor blinden en slechtzienden is niet alledaags. De Broederkerk, de Buitenkerk
en het Ikonenmuseum werden bezocht door zeventig deelnemers.
Crucifix en Statenbijbel mochten worden aangeraakt, maar ook iconen. ‘Je voelt de devotie die er bij de iconenkunstenaars geweest
moet zijn’, aldus een deelnemer.
De eerstejaars van de studentenvereniging Fides Quadrat Intellectum, de Gereformeerd Vrijgemaakte studentenvereniging, presenteerden zich op de weekmarkt vanuit de muziektent. Toen vervolgens
de aankomende corpsleden luid zingend langs de kramen liepen,
wisten de marktbezoekers dat Kampen toch nog studentenstad is.

September
1-9
Dokter Kolff is, doordat zijn as vandaag verstrooid werd in de tuin
van het voormalige ziekenhuis, voor altijd terug in Kampen. De verbondenheid van Kampens ereburger met de Hanzestad was onverbrekelijk. Dat zijn verdiensten alom gewaardeerd worden, bleek uit
de naamswijziging die het Instituut voor Biomaterialenonderzoek
van het UMC Groningen onderging. De naam luidt nu: W.J. Kolff
Instituut. Geen Nobelprijs voor de man die miljoenen het leven
redde, wel ontelbare onderscheidingen.
2-9
Dominee G. de Fijter, predikant van de Broederkerk, is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Als synodelid van de Nederlands Hervormde Kerk stemde hij voor de samenvoeging van de
Gereformeerde, Hervormde en Lutherse kerk tot PKN, iets wat van
grote invloed was binnen zijn kerkverband. Hij speelde nadien een
belangrijke rol tijdens deze fusie en werd in 2007 voorzitter van de
PKN-synode. Daarnaast heeft hij zitting in vele landelijke kerkelijke
besturen.
3-9
Twee veelbesproken, grootschalige verbouwingsplannen in de
Kamper binnenstad zijn fors vertraagd. De Van Heutszkazerne, waarvoor de subsidies vervallen als volgend jaar de werkzaamheden niet
zijn uitgevoerd, en verzorgingshuis Margaretha, waarvoor nieuwe
plannen worden gemaakt, omdat deltaWonen, eigenaar van beide
panden, grote tekorten voorziet wanneer de plannen ongewijzigd
worden uitgevoerd.
4-9
De Stichting Elimu Foundation zet zich in voor een meisjesschool in
Uganda. De meisjes, die tussen de tien en achttien jaar oud zijn,
wonen, leren en werken op de campus, waar de middelen beperkt
zijn. Het echtpaar Betty Radstok en Bert Krabbe bracht een bezoek
aan de school en had cadeautjes bij zich. Melodica’s, maar ook ledverlichting in kleuren. Zoiets was daar nog nooit vertoond. De kinderen straalden bij het zien levensvreugde uit.
5-9
MAG (Motorrijders Actie Groep) organiseert al vijftien jaar de Dierenvoertoer. Ze brengen voer voor dieren naar de asiels. Liefst 265 motorrijders kwamen dit jaar naar het Kamper asiel. De oogst was overweldigend. Ook schonk MAG geld aan de dierenambulance. Een
stevige steun in de rug voor beide organisaties, die elke euro vele
malen moeten omdraaien voor ze hem uitgeven.
8-9
Kanovereniging Skonenvaarder nam met groot succes deel aan de
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nationale kampioenschappen korte baan vlakwaterkano op de Bosbaan in Amsterdam. Met tien nationale titels mag je gerust van een
medailleregen spreken. Telma Flier, Ruth Vorsselman, Lisanne
Kattenberg, Albart en Chris Flier, Matthijs van der Tas, Marit Kattenberg en anderen behaalden geweldige resultaten.
090909, 9 september 2009, heeft een bijzondere aantrekkingskracht.
Trouwlustigen kiezen de datum als huwelijksdag en de Ketel Binken
vieren feest, want 090999 werd het zeemanskoor opgericht en vandaag bestaan ze dus tien jaar. Na tien jaar fraai gekleed en nog steeds
goed op koers met uitsluitend Nederlandstalige liederen.
In het boekje Stadhuizen van Kampen: onderdak voor de magistraat komen alle gebouwen aan bod waar het stadsbestuur heeft
gezeten. Carin Koopman ontdekte tijdens haar onderzoek dat de
kunstenaars vroeger vanaf het begin betrokken waren bij de bouw.
Zij hadden een niet te onderschatten invloed op de ontwikkeling van
Kampen. Tegenwoordig bevinden de kunstenaars zich, volgens de
auteur, ten onrechte aan de zijlijn.
De Kamper Oranje Vereniging (KOV) viert haar honderdjarig bestaan
op vele wijzen. Tijdens de Monumentendag met een canon. Vroeger
was het woord canon algemeen bekend als een manier van zingen, de
zogenaamde kettingzang. Tegenwoordig doet de betekenis ‘verzameling’ opgeld. KOV verbond beide betekenissen door 880-jaar geschiedenis van Kampen te laten bezingen. Twintig koren, van Shantykoor
tot Christelijk Zangkoor, zongen Van Campen tot Kampen, al lopend
door de Oudestraat van de Bovenkerk naar de Buitenkerk. Een vocale
estafette, een wereldprimeur. De onderlinge band tussen de Kampenaren werd door KOV weer versterkt. Gezamenlijk zingend beleefden
toeschouwers en zangers de geschiedenis van Kampen.
Op deze Monumentendag werden Kamper monumenten op de kaart
gezet. Letterlijk op de site www.tekampen.nl van Ernst Hupkes, waar
alle vijfhonderd monumenten van Kampen worden beschreven. De
site bevat naast informatie vijftienhonderd afbeeldingen. Kampen
kwam ook op de kaart met het door Stichting Stadsherstel gerestaureerde 17de-eeuwse schutterspoortje. Bovendien ontving de stad een
prijs: de Free Prak Prijs. De motivatie luidde: de stadsmuur in Kampen
werd in de 14de en 15de eeuw als verdedigingswerk aangelegd, maar
kreeg later bestemming als waterkering. Zo wordt de muur ook nu
nog gebruikt. Kampen heeft niet gekozen voor de goedkoopste oplos-
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sing, maar juist voor de meerwaarde van het cultuurhistorisch erfgoed. In de buitengebieden waren ook monumenten te zien: de
Dorpskerk in IJsselmuiden, de oudste kerk van Overijssel in Wilsum
en de molen in Zalk.
Een Mini Olympiade in Kampen. Meer dan tweehonderd sporters
tussen de twaalf en zestien jaar uit Kampen en de partnersteden
Soest, Meinerzhagen en Pápa ontmoetten elkaar bij tennis, tafeltennis,
basketbal, schaken en zwemmen. Alles officieel onder auspiciën van
de betreffende sportbonden. Pápa sprong er uit met eerste plaatsen bij
tafeltennis, basketbal en zwemmen.
Arjan Nicolaï was tien jaar jongerenwerker in Kampen en geeft bij
zijn vertrek het advies het jongerenwerk niet vanuit één centraal
gebouw aan te bieden. Hij is een voorstander van meer locaties. Zijn
opvolgers Marijke de Boer en Bas Nijhof willen net als hun voorganger van ’t Ukien een cultuurwerkplaats met podiumvoorziening
maken. Het imago van ’t Ukien klopt niet meer met wat er allemaal
gebeurt. De nieuwkomers willen scholen bezoeken om daar leerlingen duidelijk te maken welke mogelijkheden het jongerencentrum
biedt.
Het nieuwe kantoor van de Van den Berg Groep moest volgens de
gemeente een ‘landmark’ worden: komend vanuit de polder een
entreegebouw voor de stad. De meningen over de ‘glazen taartpunt’
zijn natuurlijk verdeeld. Maar er is ook eenstemmigheid: een mooi
gebouw, maar hier niet op zijn plaats. Toch is deze plaats de juiste,
volgens architect Klaas van den Berg. Aan de ene kant van de as van
het gebouw ligt IJsselmuiden, aan de andere kant Kampen. Het
gebouw symboliseert eigenlijk de eenwording van beide gemeenten.
Honderd jaar geleden kreeg de lagere school in ’s-Heerenbroek een
nieuw gebouw. Het was in 1909, het geboortejaar van prinses Juliana,
dus werd het de Prinses Juliana school. Van een dorpsschool ontwikkelde de onderwijsinstelling zich tot een moderne basisschool
met goed doordachte lesmethodes. Voor de ruim tachtig leerlingen
was het de hele week feest, een feest met verrassingen. Herrik IJssel
wist het zeker: de koningin zou komen, want de hele klas schreef
haar een brief. Dat gebeurde niet, wel ging een aantal klassen met
Prinsjesdag naar Den Haag.
Sproeien vóór de oogst, dat doen akkerbouwers zelden, maar het
langdurig gebrek aan regen dwingt de verbouwers van aardappels
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ertoe. Eén keer in de twintig jaar komt een dergelijke droogte voor
en moeten de agrariërs hun beregeningsinstallatie tevoorschijn
halen. LTO Noord houdt het weer goed in de gaten en geeft de telers
advies.
Het predicaat ‘Koninklijk’ was niet weggelegd voor de honderdjarige
Kamper Roei- en Zeilvereniging De IJssel, wel ontving de vereniging
een Koninklijke erepenning. Een ander hoogtepunt vormde de nieuwe
boot. Regel is dat ereleden geen contributie betalen, maar Gerrit
Douma en Gerard Bos deden dat gedurende jaren wel en hun donatie
werd besteed aan een nieuwe gladde skiff. Voeg daarbij de ‘verjaardagsbijdrage’ van de CAS en de vloot is na het feest twee boten
rijker. Het jubileum werd met verschillende activiteiten enthousiast
gevierd door leden en oud-leden: een tentoonstelling in het Frans
Walkate Archief, ergometerroeien op de Plantage, waaraan de broers
Piet (69) en Peter (78) van der Weerd deelnamen, maar Wiecher
Dalsem winnaar werd en natuurlijk ‘open huis’ met admiraalvaren.
De kunstenaarsvereniging De Varfdeuze bestaat vijftig jaar en viert
dat met exposities in de voormalige synagoge en het Stedelijk
Museum. Iedereen met passie voor kunst kan lid worden. Het bijzondere is dat leden elkaars werk beoordelen. Op deze manier stimuleert men elkaar een hoger niveau te bereiken. Jan Brokkelkamp
is vanaf de oprichting lid en hij was veertig jaar voorzitter. Ook zat
hij jarenlang in de Adviescommissie Beeldende Kunst van de
gemeente Kampen en organiseerde hij landelijk tentoonstellingen.
Kortom een culturele duizendpoot. Dat behaagde de koningin, die
hem onderscheidde voor zijn maatschappelijke verdiensten. Jan
Brokkelkamp, lid van de Orde van Oranje Nassau, was volledig overdonderd!
Op de plaats waar de Europa-allee de Niersallee kruiste heeft Kampen
nu een turborotonde, en dat is even wennen. Ruim van tevoren moeten automobilisten beslissen welke baan ze nemen en dat gaat niet
altijd goed. Volgens een ervaren rijschoolhouder en bestuurslid van
Veilig Verkeer Nederland zijn de borden verwarrend en onduidelijk.
Gelukkig haastten de verantwoordelijken zich de situatie enigszins
te verduidelijken.
Het Kampereiland heeft zijn eigen EK: het Europees Kampioenschap
Gardenpulling. Een soort trekkertrek met gazonmaaiers. Er zijn vier
klassen van 350 tot 600 kilo. In de 350 kilo standaardklasse lijken de
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tractoren het meest op grasmaaiers. Grote mannen op kleine grasmachines, maar voor alle deelnemers geldt dat het enthousiaste
sleutelaars zijn, die niet terugdeinzen voor eigenbouw. De Duitsers
kwamen als overwinnaars uit de bus.
Jubilea, kampioenschappen, gemeentepolitiek, allemaal belangrijke
zaken, maar klein nieuws kan ook vermeldenswaard zijn. Oruç
Corban, 12 jaar, gaat iedere dag met een busje naar school en hij
vindt het jammer dat er geen busjes rijden voor oude en zieke mensen. Dankzij veel acties beschikt IJsselheem inmiddels over een rolstoelbus, maar bezitten is één, rijden twee, bedacht Oruç en hij ging
actie voeren om een tank brandstof te kunnen betalen!
‘Wat gebeurt er met het Kamper lijntje als de Hanzespoorweg klaar
is?’, die vraag duikt regelmatig op en dan volgen vele suggesties om
van het nieuwe traject dat door Stadshagen loopt, iets bijzonders te
maken, iets zonder bovenleiding. Tevergeefs, de vertramming gaat
door en er zal een bovenleiding komen te lopen door de weidse
Mastenbroekerpolder. Alternatieven als een metro met een derde
rail, een (draadloze) inductietrein of een tram op accu’s haalden het
niet. Wellicht is in 2011 het nieuwe traject met de tram gereed.
‘Gaat het bij de Bypass om veiligheid of om gebiedsuitbreiding en
woningbouw?’, dat is nog steeds de vraag, ook nu de Bypass er volgens de staatssecretaris moet komen. Plotseling blijkt dat de watergeul wel gegraven zal worden en in 2015 bevaarbaar zal zijn, maar de
sluizen die voor de waterbeheersing onmisbaar zijn, komen er pas in
2022. Als ze er al komen, want dat hangt af van het waterpeil van het
IJsselmeer. Koren op de molen van de Werkgroep Zwartendijk, die
uitroept: ‘Bezint eer gij begint!’
Soms gebeurt er op een zondag iets belangwekkends in Kampen. De
kerkdienst op ’zien Kampers’ bracht honderden mensen samen in de
Westerkerk. Dominee Klaas van der Kamp leidde de dienst met als
thema: ‘Een posien stille wezen’, vertaald: bidden tot God. Het Kampers
is de taal waarmee velen opgroeiden, hun moerstaal. Een preek in die
taal komt op een andere manier bij de mensen binnen. Het is volgens
de predikant één van de mogelijkheden om hen in contact met God
te brengen.
Douwe Egberts mag dan een aantal jaren uit Kampen vertrokken
zijn, zaterdag was het concern weer even terug op de eerste Kamper
Burendag. De koffiebrander sponsort samen met het Oranjefonds de
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landelijke burendagen en Alinda de Boer diende met enkele anderen
een plan in voor Brunnepe. Het werd gehonoreerd en wat bleek? Een
goede buur is beter dan een verre vriend!
Henk Zegers uit Grafhorst is de onbetwiste vrijwilliger 2009 van
Overijssel. Of het nu de Oranjevereniging of de IJsclub De Hoop is,
het oorlogsmonument of de voorlichting op 4 mei, overal is Zegers
bij betrokken. ‘Vrijwilligerswerk is mooi als het gewaardeerd wordt’,
aldus de supervrijwilliger. Maar of het gewaardeerd wordt hangt ook
af van de opstelling van die vrijwilliger!
De Space, de Nova en de Rocky naast de schommel, de wip en de draaimolen, dat is het beeld van speeltuinen in de toekomst. In de wijk
De Maten is het zover, de speeltuin is interactief. Op deze manier probeert de gemeente de digitale generatie van achter de computer weg
te lokken en het buiten spelen te stimuleren.

Oktober
1-10 Schrijfster Ellen Hollander liet zich inspireren door landelijke actualiteiten, maar haar thriller over fraude, bedrog en de verwoestende
kracht van een sekte, speelt zich af in Kampen. De vraag is of onze
stad daar blij mee moet zijn. De auteur tekent een Kamper situatie
die al lang niet meer bestaat. Waar met name burgemeester Kleemans Kampen op wilde stuwen in de vaart der volkeren, betekent dit
boek een stap terug.
2-10 ‘Voor het volk om Christus wil’: een geschiedenis van het CNV is de titel van het
boek van Piet Hazenbosch dat de geschiedenis van het CNV (Christelijk
Nationaal Vakverbond) beschrijft. Door de industrialisatie en de daaraan vaak verbonden slechte werkomstandigheden ontstonden vakbewegingen. De vier werkliedenverenigingen in Kampen gingen onder
leiding van Johan Huizinga samenwerken en vormden de Christelijke
Besturenbond. Uiteindelijk ontstaat uit deze bond het CNV. De wortels
van het vakverbond liggen dus in Kampen en daarom start en eindigt
de jubileum sponsor-fietsactie van de bond in Kampen.
3-10 ‘Een inspirerende verbinder’, dat is het etiket dat de nieuwe burgemeester opgeplakt heeft gekregen; er zijn slechtere benamingen te
bedenken. Rijssen laat zijn burgemeester met tegenzin gaan, Kampen
ontvangt het echtpaar Koelewijn met open armen. Als dan na een
regenachtige treinreis bij aankomst in Kampen de zon schijnt, zijn de
verwachtingen terecht hooggespannen.
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De Ketelbrug was een spookbrug, toen zondag het brugdek zich plotseling verhief zonder dat de bomen neer waren en zonder dat de
lichten op rood sprongen. Het werd geen ramp; slechts één auto
raakte beklemd, de inzittenden raakten licht gewond en er ontstond
verkeerschaos. De gevolgen zijn dramatisch voor de bruine vloot;
grondig onderzoek betekent dat de brug dagenlang niet open gaat,
terwijl groepsboekingen voor tochten op het IJsselmeer maanden
geleden zijn vastgelegd. De schepen zijn gevangen achter de brug.
Voor de traditionele zeilschepen, die hun omzet beangstigend zien
teruglopen, is de spookbrug dus wel een ramp.
De majorettes van Show- en Drumfanfare Oranje IJsselmuiden zijn
Europees kampioen geworden. In Zagreb streden elf landen om de
titel, maar de winnende show verzorgden de ‘dertien meiden uit
IJsselmuiden’. Een feest voor de vereniging, maar vooral voor Berend
en Liesbeth van Dijk, die veertig jaar geleden aan de wieg van de club
stonden en dit nu mee mochten maken.
Frans Walkate, directeur van de Kamper Nutsspaarbank aan het
begin van de twintigste eeuw, was een visionair man, die onder meer
de Nederlandse Spaarbankbond oprichtte en aan de wieg stond van
het jeugd- en het schoolsparen. Hij is tevens de stichter van het later
naar hem genoemde archief, waarin materiaal over de geschiedenis
van Kampen en omgeving wordt bewaard. Tien jaar geleden is hier
ook het historisch archief van de SNS Bank in ondergebracht, dat
onder meer bestaat uit documentatie, spaarpotten, brochures,
herdenkingsboeken, affiches en oude radio- en tv-commercials. Vandaag is de website van het SNS Historisch Archief online gegaan:
www.snshistorischarchief.nl
Zonder dat iemand er bezwaar tegen maakte zou de voormalige
Huishoudschool in de Hanzewijk zijn gesloopt, terwijl het een schoolvoorbeeld is van de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog
met stijlkenmerken uit de jaren vijftig. Inmiddels is het deltaWonen
duidelijk dat de daar geplande dure koopwoningen onverkoopbaar
zijn in deze tijd. De sloop gaat niet door en het gebouw wordt een
gezondheidscentrum, waarvoor zich al gegadigden hebben gemeld.
Het pand blijft dus bestaan, een geluk bij een ongeluk.
Dat de nieuwe burgemeester een vooruitziende blik heeft, blijkt uit
de uitspraak: ‘Waar Kampen vroeger achter Zwolle zat, wordt Kampen
straks de nieuwe poort van Overijssel’, daarbij doelend op de Zuider-
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zeehaven. Hij is ook een wijs man: ‘Raadsleden mogen soms wel iets
langer nadenken voordat ze iets op de agenda zetten en ze moeten
zich realiseren dat ze er niet voor zichzelf of de partij, maar voor de
hele maatschappij zitten’. Met zo’n burgervader wacht Kampen ongetwijfeld een goede toekomst.
Zondag voer er een ware armada op het Ketelmeer toen de brug een
uurtje open ging. Veel bruine vlootschepen bleken de staande mastroute door de Kop van Overijssel naar Lemmer, vice versa, te hebben
ontdekt, maar tientallen jachten passeerden verheugd het obstakel
waardoor ze enkele dagen opgesloten zaten op het IJssel- en Ketelmeer.
IJVV, de IJsselmuidense voetbalvereniging, lanceerde samen met supermarkt C1000 een stickeralbum waarin 747 spelende leden kunnen worden verzameld. Een schoolvoorbeeld van betrokkenheid tussen club
(IJVV) en sponsor (C1000) noemde wethouder Pieter Treep de actie,
uniek in de regio. Marco Huberts, oud-IJVV-er, verzorgde als professional en als vrijwilliger de vormgeving. Het resultaat mag er zijn.
Op de Grafhorster Biestenmarkt is al jaren geen ‘beest’ meer te zien,
toch was de 676-ste uitvoering een succes. Het evenement is niet
ontaard in een jaarmarktbraderie waarvan er dertien in een dozijn
gaan. Het is een echte familiedag, een reünie waar het ons-kent-onsgevoel de sfeer bepaalt. De scholen zijn op de marktdag gesloten, opa
en oma komen op bezoek, kortom iedereen geniet van ‘het gevuul
van vrogger’.
Vier miljoen euro moet de stad bezuinigen. B en W komen met voorstellen die de pijn moeten verdelen. De sportverenigingen gaan meer
huur betalen, autobezitters parkeren ’s avonds niet meer gratis, er
komt geen extra wethouder, het schoolzwemmen wordt afgeschaft,
op het leerlingenvervoer wordt bezuinigd en de drie culturele instellingen: Quintus, de bibliotheek en de Stadsgehoorzaal moeten het
met 130.000 euro minder doen. Verder levert het uitstellen van
bepaalde werkzaamheden, het onderhoud van straten bijvoorbeeld,
ook bezuinigingen op. De broekriem moet aangetrokken worden.
Kampen kent meer dan twintig koren, het markantste is het
Torenkoor. Tien jaar geleden kwamen vijf leden van de Toepvereniging
Drie in de Blind op het idee een koor op te richten, het Toepkoor. De
naam werd al snel verbasterd tot Zoepkoor, waarna de zangers hem veranderden in Torenkoor. Toepasselijk, want de geboorte van het koor
vond plaats in de Blokhut aan de voet van de Nieuwe Toren. De zang-
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groep manifesteert zich graag als cabaretgroep en noemt zichzelf
prettig gestoord. Veertig mannen op leeftijd brengen de dirigent met
hun grappen en grollen vaak tot wanhoop, maar zingen kunnen ze.
Ook al nemen de leden van de Eerste en Tweede Kamer de anti-kraakwet aan, de Kamper krakers weten van geen wijken. Zij bewonen een
tiental kraakpanden en vinden dat de wet alleen symptomen
bestrijdt en niet de oorzaak: de leegstand van panden en het gebrek
aan goedkope huurwoningen. Op de vraag of dat het annexeren van
particulier bezit rechtvaardigt, geven ze geen antwoord.
Alleen de niet meer in Zalk wonende dochters van Kleusien uut Zalk
werden benaderd toen de gemeente bedacht dat het aardig zou zijn
een straat naar deze bijzondere vrouw te noemen. Het werd het
Klaasje van den Bergerf. Toen waren hier en daar de rapen gaar.
Allereerst bij de inwoners van Zalk, met wie geen overleg plaats
vond, maar ook bij de vereniging tegen kwakzalverij. Reactie van de
burgemeester: ‘Ze deed geen vlieg kwaad, sterker nog ze deed geen
mens kwaad, ze dacht alleen maar uit de natuur te halen wat er in
zit.’ Maar beroemd was ze, en als je dat bent, kom je bij Felderhof in
zijn tv-programma en wordt er een straat naar je genoemd.
In Kampen zijn 175 inwoners met een verstandelijke handicap
afhankelijk van professionele begeleiding. Hulp die in deze regio
voornamelijk wordt verleend door Philadelphia, met woonclusters
en verschillende soorten dagbesteding. Er wordt veel voor deze groep
georganiseerd, maar echt uitgaan is toch wat anders en daarom organiseren Jolanda Diender en Beatrix en Jos Boersma tweemaal per
jaar een echte disco in de Buitenwacht. Manager Michiel den Otter
stelt de zaal kosteloos ter beschikking en vele vrijwilligers zetten
zich ervoor in. Niet gehinderd door gêne staan de bezoekers op het
podium mee te zingen en te swingen alsof ze dat dagelijks doen.
Ongecompliceerde vreugde.
De vrijwilligers van de stichting Tafeltje Dekje bezorgden vroeger
warme maaltijden, daarna werden de maaltijden koelvers en vond
de bezorging twee of drie maal per week plaats. Dat leidde tot een
afname van dertig procent. Inmiddels bieden supermarkten een
scala van kant-en-klaar maaltijden aan en kunnen senioren ook
gebruik maken van seniorenrestaurants in de zorgcentra. Reden voor
de leverancier te stoppen met de bezorging. De Stichting Welzijn
Senioren benadrukt echter het sociale aspect van de bezorging (de
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controle, een praatje) en streeft naar een doorstart.
21-10 Medical Rescue, die bij risicovolle evenementen vrijwilligers levert,
wil in Kampen een reddingsstation vestigen. Boot en team moeten
binnen tien minuten op het water zijn. Zo zal de veiligheid van de
waterrecreant op IJssel, Vossemeer, Zwarte- en Ketelmeer een stuk
verbeterd worden. Brandweercommandant Schepers wacht af en
hoopt dat het station een aanvulling zal zijn op de werkzaamheden
van zijn vrijwilligers.
23-10 Nederland leest, Kampen leest ook. Zestienhonderd exemplaren van
het boek Oeroeg, waarmee Hella Haasse in 1948 debuteerde, worden
in de bibliotheek uitgedeeld. Er vinden meer activiteiten plaats,
zoals een lezing, het vertonen van de gelijknamige film en een
humoristische en ontroerende voorstelling verzorgd door Rop Janze.
24-10 Tijdens de bouw van de Kogge ontving de stichting subsidie omdat
het een leerwerkproject betrof. Toen de Kogge was afgebouwd, verviel
deze geldstroom. De Stichting Kamper Kogge vaart nu een cultuurhistorische koers om geld in het laatje te krijgen. De verhalengroep is
de jongste loot aan de stam. Om de Noord heet de voorstelling waarin door Kees Hardeman en Reijer van ’t Hul de overwintering van
Willen Barentsz op Nova Zembla beeldend wordt verteld. Geen wonder dat het verteltheater ook al door het basisonderwijs is ontdekt.
26-10 Tweeënhalf jaar na de oplevering was het eindelijk zo ver, in
Oosterholt-Noord, een nieuwbouwwijk in IJsselmuiden, kunnen de
kinderen eindelijk veilig spelen in zes eigen speeltuintjes. Ballonnen, suikerspinnen, een springkussen, allemaal leuke dingen die
tweehonderd kinderen lokten naar de opening bij de Kluisstraat.
27-10 Net als de Viaschool, een combinatie van Ichthus en Almere, heeft
nu de Pieter Zandt Scholengemeenschap een modern gebouw voor
oudere Vmbo-leerlingen. Ook hier is het motto: ruimte en overzicht.
De afdelingen hout- en metaaltechniek lijken wel gymnastiekzalen
met draaibanken en lashokken in plaats van toestellen en met een
prachtig uitzicht op de IJssel.
28-10 Het eerste exemplaar van het boek Kerk aan de overkant: Gereformeerden in IJsselmuiden en Grafhorst (1835-1985) wordt overhandigd aan
de echtgenote van de (deze zomer overleden) auteur Hommo Reenders. Nadat de heer Meijer in 1834 als eerste de hervormde gemeente in IJsselmuiden vaarwel zegde om lid te worden van de Gereformeerde Kerk in Kampen, volgden er meer en begon ‘het kerken aan
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de overkant’. Dat duurde tot 1929, het jaar waarin IJsselmuidenaren
zelf een kerk stichtten. De geschiedenis van gereformeerden in
IJsselmuiden en Grafhorst is voor velen zeer herkenbaar beschreven.
29-10 De Kamper doctor E.A. de Boer, universitair docent aan de Theologische Universiteit Kampen van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt), ontving een ereprofessoraat van de Reformatorische Theologische Academie in Hongarije. Hij ontving deze bijzondere onderscheiding vanwege zijn uitgave van Calvijns preken over Ezechiël.
30-10 De vrijwilligersorganisatie Sail presenteerde het voorlopige programma. Sail Kampen 2010 wil de bovenstroomse IJsselkade betrekken bij
het evenement. Wanneer er ook Tall Ships naar Kampen komen is de
IJsselkade tussen stadsbrug en Buitenhaven te beperkt en zal het
deel tot het Oorgat erbij moeten komen. Naast historie krijgt dat jaar
ook de moderne scheepsbouw aandacht, met rondleidingen door
Haatland- en Zuiderzeehaven en open huis bij scheepswerf Peters.
Met achttien kermisattracties hoopt de organisatie een aantrekkelijk
programma te bieden.
31-10 Blijf Mobiel, dat is de boodschap die in sporthal De Reeve weerklonk.
Aan alle aspecten van het ouder worden werd aandacht besteed: van
rollator tot brommobiel, van stoelgymnastiek tot volleybal, van gehoortest tot braillecursus, van excursies tot het gesproken boek, teveel om
op te noemen. Duidelijk was wel: de senior in 2009 is een ondernemende oudere.
November
2-11 Marianne van den Herik debuteerde in het Frans Walkate Archief met
haar dichtbundel Onzichtbaar in Beeld. Gedichten zijn volgens haar
foto’s in taal. Ze bewandelt niet de makkelijkste weg met haar sonnetten, die als een meesterproef van een dichter gelden. ‘Ambachtelijk
werk dat ontroert’, aldus wethouder Ruifrok, die tijdens het lezen van
de bundel achter zijn bureau vergat dat hij op zijn werk was.
3-11 Veel mannen van het Kamper Trompetter Korps ontvingen de laatste
jaren na 25 jaar lidmaatschap een gouden speld. Klazien van Dijk is
de eerste vrouw die de 25 jaar haalde en de onderscheiding ontving.
4-11 Bijna vier jaar lobbyen, zesduizend handtekeningen, veel bestuurders die welwillend luisterden, inclusief een minister, maar geen
huisartsenpost in Kampen. Het merendeel van de Kamper huisartsen
geeft niet thuis en dan houdt het uiteindelijk op. Teunis van Dijk en
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Henk Rook trekken de stekker uit de Stichting Huisartsenpost en
zieke Kampenaren moeten nog steeds tussen vrijdagmiddag vijf uur
en maandagmorgen acht uur naar de huisartsenpost in Zwolle.
5-11 De restauratie van de Nieuwe Toren is regelmatig in het nieuws.
Sommigen zetten vraagtekens bij de noodzaak van de gigantische
operatie. Nu de kap is gedemonteerd hoeft niemand meer te twijfelen,
de bonte knaagkever heeft vreselijk huisgehouden. Pulp in plaats van
hout, volgens de aannemer/restaurator was het vijf voor twaalf.
6-11 Heeft Hockey Club Kampen het te hoog in de bol met het oprichten
van een Hockey Academy? Niet als blijkt dat tachtig jeugdleden zich
voor deze hockeyschool meldden. Na zeven sessies wordt de Academy
opgeheven. Is het dan niet beter te spreken van workshops? Hoe de
naam ook moge luiden, HCK zit in de lift en hoopt op een tweede
hoofdveld van kunstgras.
7-11 De Koekoek is niet alleen een belangrijk tuinbouwgebied, maar levert
ook elektriciteit. De tuinders verwarmen hun kassen met eigen warmtekrachtcentrales, waarbij meer elektriciteit vrijkomt dan ze zelf
nodig hebben. Nu TenneT een hoogspanningsstation realiseert aan de
Hagedoornweg, kunnen de tuinders in de Koekoek hun overtollige
elektriciteit verkopen. Een opsteker voor de tuinbouw, een bedrijfstak
die het zwaar heeft in deze tijd.
9-11 De interactieve speeltuin waarover op 30 september werd geschreven,
blijkt aantrekkelijk te zijn voor zestienjarigen met scooters, terwijl het
terrein bestemd is voor kinderen tot en met twaalf jaar, maar die voetballen liever en de kleintjes komen niet als zestienjarigen er met draaiende motoren de rust verstoren. De omwonenden zijn ook niet gelukkig met de speeltuin, waaruit blijkt dat idealen na realisatie problemen kunnen geven. Ook hier verschil tussen droom en werkelijkheid.
10-11 Gerrit Jan en Petertje Veldhuis uit ’s-Heerenbroek zijn zestig jaar
getrouwd. Het diamanten paar vierde het jubileum met een receptie
met negen kinderen, 28 kleinkinderen en negen achterkleinkinderen;
natuurlijk kwam ook de burgemeester feliciteren.
11-11 De museumboerderij schreeuwt om uitbreiding. De belangstelling
is groot en op drie plaatsen op het Kampereiland liggen veel spullen
die dienen te worden tentoongesteld. Brussel, de provincie en de stad
Kampen zullen dan wel over de brug moeten komen. Voor Kampen
geldt de vraag: in hoeverre gaat de historie van het Kampereiland de
stad aan het hart?
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12-11 Het is zo ver: het postkantoor in de Oudestraat is gesloten en er zijn
twee nieuwe TNT-servicepunten voor in de plaats gekomen. Eén bij
Plantageboekhandel Bos en één bij Albert Heijn. Kampen hield het
lang uit: het landelijk aantal postkantoren daalde sinds 1989 tot 250.
In 2006 werd besloten deze laatste te sluiten, wat ook voor het
Kamper postkantoor het einde betekende.
13-11 Mevrouw Vermeulen-Schimmel dacht jarenlang dat ze op 14 november jarig was. Haar vader vond de dertiende van de elfde maar niets
en maakte er gewoon de veertiende van. Toen hij overleed, ontdekte
zijn dochter pas de gewijzigde datum en schakelde zij terug naar de
dertiende. Vandaag 13 november 2009 is mevrouw Vermeulen honderd jaar en eet ze samen met burgemeester Koelewijn een 100-jaargebakje; morgen gaat ze gewoon weer door met puzzelen en frivolité.
14-11 Cartograaf Jan Schilder vervaardigde met behulp van computertechnieken een uniek IJsselfront, van de Molen- tot de Eilandbrug. Het
werd een erg lang schilderij, waar hij tweeënhalf jaar aan werkte,
tien uur per week en het resultaat mag er zijn, een IJsselfront van
veertien meter lang. De topografische illustratie is bedoeld voor de
toekomstige nieuwbouw van Margaretha en valt nu te bewonderen
in de hal van BonoTraffics aan de Oudestraat bij het Van Heutszplein.
15-11 Vijftig jaar geleden werd Jan Zwanepol de vaste orgelist van de
Westerkerk, hij was toen 23 jaar. Hij is niet alleen een goed organist
en een bevlogen dirigent, maar ook een inventief man. Als jongen
bouwde hij zijn traporgel om, met behulp van een stofzuiger, waar
hij de blaasbalg op monteerde en toen in de jaren zeventig het orgel
in de Westerkerk regelmatig voor storingen zorgde, repareerde hij
het eens tijdens de dienst in de hoop voor het ‘Amen’ klaar te zijn.
Maar het belangrijkste is voor hem dat hij vijftig jaar lang muziek
mocht maken vanuit zijn geloof.
16-11 De BK-fabrieken zijn al lang verdwenen, maar een klein deel van de
gebouwen en de directiewoning bleven gespaard en werden opgeknapt. Accountantskantoor Tamek vestigde zich er en bood Kampenaren zaterdag de gelegenheid het gerestaureerde pand te bewonderen. Het werd voor veel oud-werknemers een feest van herkenning,
vooral dankzij de tentoonstelling die Geraart Westerink inrichtte.
17-11 De bunker aan de IJsselmuider kant van de IJssel blijft een rol spelen
binnen de Kamper gemeenschap. Na publiciteit voor de Kamper Oranje
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Verenging en de Show- en Drumfanfare Oranje feliciteren nu de nachtschilders de vijftigjarige Varfdeuze.
Dat woonzorgcentrum IJsselheem open staat voor nieuwe ontwikkelingen, blijkt ook nu weer uit het aanbieden van een therapie voor
afasiepatiënten. Deze mensen horen alles, maar kunnen niet op de
woorden komen die ze willen uitspreken. Bij Speech-Music Therapy
for Aphasia (SMTA) werken de logopedist en muziektherapeut
samen. Woorden zingen, ritmisch spreken en steeds herhalen leidt
tot verrassende resultaten.
De restauratie van de Kerkhofkapel op de r.-k.begraafplaats in IJsselmuiden is voltooid. Een geweldige prestatie van de relatief kleine
parochiegemeenschap, die terecht ook niet-katholieken op de waarde
van het gebouw wees en mede daardoor het niet-subsidiabele bedrag
van anderhalve ton bij elkaar kreeg. Hopelijk ontdekken velen welke
andere mogelijkheden het sfeervolle gebouwtje biedt, naast het houden van uitvaartdiensten.
Dat Kampen een prachtig plantsoen heeft weet iedereen, maar dat er
ook een vijftal stadstuinen te bewonderen is, is minder bekend.
Kennen Kampenaren Hof van Breda bij de Nieuwe Markt, Espagnol
achter de Boven Nieuwstraat, stadstuin Van Dijk’s Boekhuis aan de
Burgwal, De Smidse tussen Oudestraat en Voorstraat en als laatste de
stadstuin in het Keizerkwartier? Zoek in den vreemde niet wat uw
eigen stad u biedt!
Operettevereniging St. Caecilia en het Hanzeorkest leverden een
grootse prestatie met hun My Fair Lady. Jac Ruiten, Ingrid van
Kolfschoten, Henk Wielink, Martin Brand en Jan Hollander zijn de
namen van degenen die de musical perfect op de planken brachten,
natuurlijk samen met vele anderen die voor kostuums, decors en
muziek zorgden.
De heren van de stad: het bestuur van de stad Kampen 1808-1945, een lange
titel voor een lijvig boekwerk. Kees Schilder, Kampens bekende amateurhistoricus, beschrijft er 220 raadsleden in, die allemaal evenveel
aandacht krijgen: een A4-tje per persoon. Zijn overgrootvader Arend
Schilder, de markante Willem Gerrit Boele, de NSB’er Sandberg,
allen passeren op Schilderiaanse wijze de revue.
Zonder financiële dekking schafte de gemeente Kampen vorig jaar
voor ruim vier ton een schilderij van Cornelis Springer aan. Het
bedrag werd voorgefinancierd en de gemeente hoopte op externe
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geldschieters. Bovendien zou de eigen kunstcollectie worden aangescherpt, wat wil zeggen dat er kunst uit het museum verkocht zou
worden. Dat laatste is nog niet gebeurd en de geldschieters staan niet
in de rij. De gehele kunstcollectie wordt nu in kaart gebracht, waarna een advies volgt welke kunstvoorwerpen verkocht zullen worden.
Een zware erfenis voor de nieuwe directeur en de nieuwe wethouder.
Sinds 1970, toen de Gouden Penning van de stad in het leven werd
geroepen, hebben tien personen en twee verenigingen deze onderscheiding ontvangen. Eén ervan is de Kamper Oranje Vereniging. Zij
heeft de plaatselijke gemeenschap op uitzonderlijke wijze gediend en
ontving de penning ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan.
Jan de Groot, dertig jaar voorzitter en daarom met recht Mister Oranje
genoemd, nam de onderscheiding in ontvangst. De KOV zal haar
tweede eeuw onder nieuwe leiding ingaan, want Mister Oranje vindt
dat er een frisse wind moet waaien en een jonge vent (geen vrouw?)
de kar moet gaan trekken.
Er rust geen zegen op het Kleemanspontje, waarmee fietsers en voetgangers het Ganzendiep kunnen oversteken, om van de Mandjeswaard naar het Kampereiland vice versa te komen. Volgens Zwier
Stoel is het verzet te klein en draai je je een ongeluk om aan de overkant te komen. Vierhonderddertig keer draaien is vooral voor senioren veel te zwaar. Moedeloos wordt de wijkambtenaar ervan, maar
hij hoopt nog steeds op een oplossing, want het is en blijft een fantastische voorziening als hij werkt.
Voorlopig twee jaar lang geniet ’t Ukien als enige niet-commerciële
instelling van een uitzonderingspositie. Op vrijdag en zaterdag mag
er tot twee uur ’s nachts alcohol geschonken worden. De Sportraad
vindt dat de regel ook voor sportkantines moet gelden. Daar blijft
echter de regel ‘tot half twaalf en daarna gaat de tap toe’ van kracht,
want volgens de burgemeester is een jeugdhonk iets anders dan een
sportkantine.
De dorpsgemeenschap ’s-Heerenbroek vreest ‘slokop’ Zwolle. De
bewoners zijn bang dat het met hun dorp zal gaan als met Westenholte, dat helemaal is ingekapseld door Zwolle. Om te voorkomen dat
’s-Heerenbroek over twintig jaar onderdeel is van Stadshagen, moet
er een groene buffer komen. Zal de regel uit het dorpslied werkelijkheid blijven? ‘Geen industrie, de rust zal er niet wijken, al komt de stad
angstwekkend dichterbij’.
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30-11 Voor het eerst konden de kinderen in Kampen een uur lang meevaren
met Sinterklaas, met de Veerman van Kampen als stoomboot. Dat
betekende praten met de Sint en spelen met de Pieten. Zowel kinderen als Pieten genoten van de tocht. Sinterklaas hoopt vóór zijn verjaardag nog met senioren te varen, om de ouderen de gelegenheid te
geven eens rustig met hem te praten over het leven.
December
1-12 Al tien jaar zet de Stichting Lichtstad Kampen gebouwen in de schijnwerpers. Vijftig kleine en grote gebouwen zijn inmiddels verlicht, met
als toppers het voormalige Stadsziekenhuis, de Synagoge en het nieuwe Stedelijke Museum. De Protestantse Theologische Universiteit, het
stationsgebouw en Quintus aan de Vloeddijk staan op de rol om ‘in
het zonnetje’ gezet te worden.
2-12 De Kamper steur versloeg de Haagse ooievaar toen Gé en Jan Fikkert
na 48 jaar Den Haag terugkeerden naar hun geboortegrond, waarmee weer eens werd bewezen dat ‘Kampen een stad zonder heimwee’
is. Ze zijn zestig jaar gelukkig getrouwd en de burgemeester feliciteerde hen daarmee. Zou de Haagse burgervader dat ook gedaan hebben als ze in de residentie waren blijven wonen?
3-12 Het was het wachten waard: de nieuwe verlichting in de Oudestraat
is uiteindelijk gerealiseerd. Eindelijk, want het dreigde een zoveelste
Kamper ui te worden. Maar nu zijn ze er, mooie historische lantarenpalen met een kruis, ledverlichting en hufterproof. Sinterklaas mocht
met een druk op de knop de nieuwe straatverlichting in gebruik
nemen.
4-12 Sportscholen en fitnesscentra zijn niet meer weg te denken uit onze
samenleving. Jetze van Dijk verrichtte dan ook baanbrekend werk
toen hij als eerste een sportschool in Kampen stichtte. Pionier Van
Dijk ging met zijn tijd mee en overleefde de concurrentie, dat blijkt
uit het feit dat onlangs de mijlpaal van het duizendste lid werd
bereikt. Proficiat!
5-12 Het team van De Wegwijzer (Marten Drenth, Maurice Taekema, Jelle
van Laar, Jeppe van den Brink) werd schoolschaakkampioen. De jongens hadden wel een zware kluif aan de schakers van De Mirt, maar
het lukte. De regerende kampioen: de Willem van Oranjeschool,
werd derde.
7-12 Vaak klagen plaatselijke verenigingen dat ze teveel moeten afdragen
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aan de landelijke organisatie zonder dat ze daar, voor hun gevoel,
genoeg voor terugkrijgen. Bovendien is niet altijd herkenbaar dat
een landelijk bestuur er is dankzij de afdelingen en niet omgekeerd.
Zo verging het ook EHBO Kampen en IJsselmuiden. Onder leiding
van Annie van ’t Zand besloot de vereniging twee jaar geleden zich
‘vrij te maken’ van het landelijk verband en zelfstandig verder te
gaan. Met succes. Onder het nieuwe logo dat de samenwerking van
Kampen en IJsselmuiden met de hartstichting symboliseert, is de
vereniging zeer actief met reanimatie- en EHBO-cursussen en zijn
EHBO’ers present bij sportevenementen.
8-12 Ook in Kampen is sprake van een opmars van vrouwen in de politiek. CDA en PvdA hebben een vrouwelijke fractievoorzitter en bij de
CU is het bijna zo ver, terwijl GroenLinks een vrouw als lijsttrekker
heeft. En dan niet te vergeten Rie Woning, zij zit vanaf 1986 in de
gemeenteraad. Is dit alles het resultaat van de wens de man-vrouwverhouding gelijk te trekken, of is er een gebrek aan ‘goede mannen’?
Zeker is dat de gemengde bezetting de sfeer in de raad ten goede zal
komen.
9-12 Het gebied langs de IJssel tussen Zwolle en Zalk komt, door grondruil tussen Gelderland en Overijssel en met medewerking van de
agrariërs, vrij voor verruiging van de natuur. Wat nu nog saai grasland is voor koeien, wordt straks het domein van de kwartelkoning.
Zelfs het maaibeheer komt ten dienste van deze late nestelaar. Nu
maar hopen dat de kwartel snel ontdekt wat we allemaal voor hem
over hebben.
10-12 Onder de Koekoekspolder zit op twee kilometer diepte warm water
in de grond. Wanneer je dit omhoog pompt en er de kassen mee verwarmt, bespaar je jaarlijks vijf miljoen kubieke meter aardgas. Dat
betekent zeven kiloton minder CO2 en dat is weer gelijk aan de jaarlijkse CO2 uitstoot van bijna drieduizend huishoudens. Een project
waar de overheid in gelooft, want Rijk, provincie en gemeente hebben er 8,7 miljoen voor over.
11-12 Binnen het streven naar een autoluwe binnenstad passen pollers.
Paaltjes die de toegang blokkeren, maar die de grond in gaan voor
brandweer, ambulance en anderen met een speciale vergunning.
Geavanceerde techniek die 450.000 euro kostte, maar in het begin
nogal eens voor problemen zorgde.
12-12 Als initiatiefnemer van de Stichting tot Behoud van Kamper Botters
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en de Vischrookerij zette hij het maritiem erfgoed van Kampen op de
kaart. Zijn clubgenoten droegen hem als vrijwilliger 2009 voor en
dat was voor Berry Zandbergen al een erkenning. De jury koos hem
als dè vrijwilliger van het jaar en omschreef hem als gepassioneerd,
zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen.
Het jongerenwerk, de vrijwilligerscentrale en het Ichthus College
sloegen de handen ineen en boden zeventig leerlingen een bijzondere maatschappelijke stage aan. Er werd een Serious Request Kampen
georganiseerd, als voorloper van de gelijknamige actie van 3FM in
Groningen, waarmee in een glazen huis aandacht wordt gevraagd
voor het wereldwijde malariaprobleem. Gevarieerde en originele
activiteiten moesten de bezoekers verleiden geld te geven voor het
goede doel. De totaalopbrengst bedroeg zesduizend euro en werd
door vrijwilligers op de fiets naar Groningen gebracht.
Vroeger waren veel pachtboerderijen eigendom van het Grootburger weeshuis, ze werden aangegeven door een blauw bord op een
zwarte paal, alles van gietijzer. De boerderijen zijn nu particulier
bezit en de palen zijn verdwenen, totdat er bij het uitdiepen van sloten één werd gevonden. Hij staat nu te pronken in museum De
Stadsboerderij.
Twintig jaar geleden maakten de Kampereilandbewoners zich sterk
voor een gemeenschapscentrum. De politiek had bedenkingen maar
Ons Erf kwam er. De veehouders Henk en Henny van der Steege
maakten de overstap naar de horeca en hebben daarvan geen ogenblik spijt gehad. Dankzij hun inzet draait het centrum kostendekkend; de gemeente hoeft er geen cent bij te leggen.
De ‘Springerschuld’ waarover 24 november werd geschreven wordt
niet gedekt door een deel van de museumcollectie te verkopen. Dat
wat iets opbrengt is onvervangbaar en dat wat men wel wil verkopen
brengt niets op. De aankoop (421.000 euro) wordt nu in de begroting
verwerkt. Daarmee schijnt alles te zijn opgelost.
Het was voor de negentigjarige gymnastiekvereniging Wilhelmina
zwaar weer toen er wel sprake was van vierhonderd leden, maar er
geen bestuursleden te vinden waren. Dankzij Sportservice Kampen
werd een enquête gehouden en dat leverde voldoende vrijwilligers
op om de toekomst met vertrouwen in te gaan.
Kerst in Oud Kampen ontving een geschenk uit de hemel: sneeuw!
Tien jaar lang hoopten de organisatoren erop en tijdens deze lustrum-
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viering was het zo ver. Een dubbel jubileum: tien jaar Kerst in Oud
Kampen en tweehonderd jaar geleden kwam koning Lodewijk Napoleon, met zijn vrouw en imposant gevolg, Kampen bezoeken. Die
gebeurtenis herleefde in 2009 dankzij Ventura, het musicalgezelschap dat het hele evenement, waar ondanks de koude meer dan
tachtigduizend bezoekers op af kwamen, draagt.
Dat bedrijven bij de Zuiderzeehaven niet alleen economisch voordeel bieden, maar ook een gevaar kunnen betekenen, werd duidelijk
toen meer dan een ton vloeibare kunstmest uit een imploderende
silo in de IJssel belandde. Later bleek dat ook het riool als afvoer had
gediend, waardoor in de waterzuiveringsinstallatie bacteriën, die
noodzakelijk zijn voor het zuiveringsproces, werden gedood. Oplossing: de rioolwaterzuivering leegpompen en opnieuw starten, hetwelk geschiedde. Rijkswaterstaat heeft alles onder controle.
Vakfotograaf Henk Woning (67) en zijn vrouw Bep (65) vinden het
welletjes. Vijfendertig jaar werkten zij beiden in hun fotozaak aan de
Oudestraat. Duizenden trouwreportages verzorgden zij. Groepen
fotograferen in zijn studio vond Henk het mooiste. Zo werden de
Kamper Koggezangers en de Ketel Binken door hem op de gevoelige
plaat vastgelegd. Woning ging met zijn tijd mee, want ook digitaal
verstond hij zijn vak.
Twee scholen voor special onderwijs, De Spanker en De Schakel, verzorgen voor hun zeer moeilijk lerende kinderen kunstonderwijs. In
beide scholen is een atelier ingericht en de schilderijen die de leerlingen maken zijn de moeite waard. Dat blijkt uit het feit dat er jaarlijks honderd schilderijen worden verkocht. Dat is mooi, maar het
gaat er uiteindelijk om dat de leerlingen ‘uit de verf komen’. En hoe
dat gebeurt, was te zien op de expositie in het stadhuis.
Nu Oud en Nieuw nadert is het melkbusschieten weer onderwerp
van gesprek. B en W stelt spelregels op en doet een moreel beroep op
de knallers. Zal er een nieuwe wind waaien doordat de nieuwe burgemeester zichzelf ooit als een enthousiast melkbusschutter liet
zien? Hij roept aspirant-pyrotechnici op om naast carbid, water en
een vuurtje ook het gezonde verstand te gebruiken.
Gezelligheid, een divers aanbod, bereikbaarheid en niet te vergeten
een authentieke binnenstad maken Kampen aantrekkelijk als winkelstad. Bij de middenstand klinkt dan ook de leus: Het is fijn winkelier
in Kampen te zijn! Met dank aan oud-burgemeester Van Tuinen, die in
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de jaren zeventig voorkwam dat de oude binnenstad werd vernield.
29-12 De inwoners van Brunnepe zijn verstokte carbidschutters, dat is een
gegeven en wordt door de wijkbewoners geaccepteerd. Maar als het
knallen al in oktober begint en er soms om drie uur ’s nachts nog
steeds geschoten wordt, is zelfs voor Brunnepers een grens overschreden. Burgemeester Koelewijn kwam praten en had een voorstel
op zak. Vanaf 24 december mag er tussen 18.00 en 22.00 uur worden
geschoten. Dat wil zeggen, het blijft verboden, maar wordt gedoogd.
Holt de gemeente hiermee haar gezag uit of krijgt ze hiermee de
regie weer in handen?
30-12 In Rotterdam is het iets nieuws, maar in Kampen gebeurt het al vanaf
2001: het afsluiten van parkeerautomaten rond de jaarwisseling. De
apparaten zijn ‘hufterproof’ gemaakt en daardoor parkeren Kampenaren en bezoekers tot 4 januari gratis.
31-12 Op 31 december organiseren de wielerclub KHC en de atleten van
Isala ’96 al jaren samen de Oudejaarsloop door het groene hart van
Kampen. Ondanks het gure weer kwamen er 325 lopers aan de start;
zeventig van hen liepen de halve marathon, wat meer dan anderhalf
uur hardlopen betekent. Aan de Kidsrun deden 43 jongens en meisjes mee. Voor de deelnemers een sportieve afsluiting van het jaar en
voor de toeschouwers waren de lopers in de sneeuw een lust voor het
oog.

224

