
                                                     ‘’Trots op Kampen en…..’’ 
 
Vrijdag 01 november 2013 was het zover de stichting stadsherstel Kampen verjaarde, dertig 
jaar geleden zag zij het levenslicht en sindsdien is er heel wat gebeurt. 
En daarom wordt er een boek gepresenteerd en daar sta ik ook in met een ode aan een 
monument wat weer in ere hersteld is, dus ben ik uitgenodigd om dat boek in ontvangst te 
nemen. Spannend best wel, samen met mijn dochter ga ik op pad richting Kampen,richting 
stadsgehoorzaal want daar gaat het allemaal gebeuren. 
In de auto denk ik bij mezelf fijn eigenlijk dat je samen met je dochter zoiets na bijna 44 jaar  
mag beleven, zomaar met je eigen kind als pa trots zijn op Kampen en ook op haar want zo is 
het wel. Niet iedere vader overkomt dat denk ik bij mezelf, ik ben een gezegend mens en dat 
terwijl ik het bewuste boek nog niet eens gezien heb! 
Als we Kampen binnenrijden is het bewolkt en zou het maar zo eens kunnen gaan regenen, 
vandaar de paraplu uit de auto gevist om ons in ieder geval droog te laten aankomen. 
We parkeren bij het stadhuis, dat is gemakkelijk maar vereist wel een stukje lopen, net ver 
genoeg om als het gaat regenen lekker nat te worden en dat gunnen we Pluvius niet. 
We zijn mooi op tijd en worden verwelkomd door aardige mensen, of we de jassen en de plu 
kwijt willen? Dat kan allemaal in de garderobe. 
Zo gezegd zo gedaan dus constateren we,dat we er klaar voor zijn. 
Nieuwsgierig zijn we naar de omlijsting van de gebeurtenis, in de foyer gonst het van de 
stemmen van de genodigden die de tijd volmaken met een kopje koffie en zoals gezegd 
praten. Dan gaat de gong die ons uitnodigt onze plaatsen in te nemen in de grote zaal, het gaat 
beginnen. Een welkom door de voorzitter valt ons ten deel daarna volgen lezingen van een 
aantal sprekers die hun sporen verdiend hebben in de mooie stad Kampen, daar waar het 
aankomt op restauratie, herstel en technische kennis betreffende monumenten en het behoud 
daarvan. Ook de wethouder mevrouw Tabak doet een duit in het zakje zoals dat heet. 
Al met al best wel indrukwekkend, maar desalniettemin is het goed dat er een muzikaal 
intermezzo gaat plaats vinden, drie dames zingen ons zomaar de middeleeuwen in. 
Passend bij de stad Kampen de stad ook van‘’De Stomme’’en“De Steur’’, de organisatie heeft 
ook hier over nagedacht chapo! 
En dan iets wat past in elk programma zo ook hier in Kampen bij de uitreiking van het boek  
‘’Trots op Kampen’’namelijk een korte pauze. 
Tijd om even samen te babbelen met mijn dochter met een kopje koffie en thee er bij, terwijl 
ik in haar donkere ogen kijk overvalt mij weer een gevoel van trotsheid. 
En zij zegt, dat ze het tot zover helemaal eigenlijk niet saai vind, en dat een studie architectuur 
best wel iets voor haar had kunnen zijn, lief toch? 
En dan na de pauze is de burgemeester van Kampen de heer Koelewijn aan de beurt, hij prijst 
het bestuur van S.S.K. en reikt aan een bestuurlid de heer van Werkhoven een lintje uit. 
Voor zijn vele werk in het bestuur wordt hij lid in de orde van Oranje Nassau. 
Ook mevrouw van ’t Zand wordt geprezen en een aantal bossen bloemen gaan de ronde. 
En dan…..de uitreiking van de eerste boeken aan de burgemeester en aan de wethouder. 
Het was al met al een bijzondere en memorabele dag ook vanwege mijn bijdrage aan het boek 
in de vorm van een gedicht’’ Het Schutterspoortje’’wat ik op open monumentendag in 2009  
op 12 september mocht uitspreken toen,(u kunt het vinden op www.stadsherstelkampen.nl ). 
Terwijl ik trots was op Kampen als mijn vaderstad………en ook nog eens trots op mijn 
dochter omdat ik haar vader ben, en zij de moeite nam om mij te vergezellen. 
De tijd stond even stil op die eerste november 2013 in de stadsgehoorzaal in Kampen. 
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