Kampen,
rijk aan karakter(s)!
Tekst Henk Hoogeveen | beeld Jan van der Ploeg

Karakter, dat kenmerkt zowel
de stad als de inwoners van de
gemeente Kampen, beiden gevormd door het verleden en de
eeuwenlange strijd tegen het water. Kampen blijkt namelijk niet
alleen een monumentaal maar
ook een eigenwijs en eigenzinnig
stadje. Getuige de geschiedenis
is dat altijd al zo geweest.
In de aanmeldingsbrief voor de BNG Bank Erfgoedprijs werd
uiteengezet dat de Kampenaren zich door niets of niemand de
wet lieten voorschrijven. Dat begon al met de Kamper zeelieden in de 13e eeuw, in de 15e eeuw met de bouw van een 200
meter lange brug over de IJssel zonder toestemming van de
landsheer en met de bouw van de Nieuwe Toren in de 17e
eeuw, waar allerminst geld voor was. De Kampenaren lieten
zich niet van hun ideeën afbrengen, gingen hun eigen gang en
bouwden verder om de stad te verfraaien en aanzien te
geven. Al deze sporen zijn nog steeds overal zichtbaar in de
stad, in het landschap en in het water: het maritieme erfgoed.
En nog steeds wordt er hard aan de stad gewerkt. De laatste
jaren is er veel geïnvesteerd in de monumentale erfenis uit
het verleden. Fraaie voorbeelden hiervan zijn de huidige herbestemming van de Van Heutszkazerne tot cultuurcluster en
de nieuwe waterkering van de binnenstad, geïnspireerd op het
verleden en gefundeerd op het tracé van de oude stadsmuur.

Winnaar BNG Bank Erfgoedprijs 2013 Kampen wist de jury
te overtuigen met haar erfgoedbeleid en won de BNG Bank Erfgoedprijs tijdens de feestelijke uitreiking op 31 oktober in
Schiedam, de winnaar van 2012. Kampen nam het op tegen de

genomineerde gemeenten ’s-Hertogenbosch, Leiden, Noordoostpolder en Winterswijk. Wethouder Janita Tabak kreeg de
cheque van 25.000 euro overhandigd door Jan Franssen, Commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland. De BNG
Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van
Kunsten ’92, waarin een twintigtal erfgoedorganisaties zijn
vertegenwoordigd. BNG Cultuurfonds is de hoofdsponsor. Het
doel van de prijs is om gemeenten te stimuleren in te zetten
op erfgoed en cultuurhistorie en andere gemeenten te inspireren met deze goede voorbeelden. Jaarlijks kunnen gemeenten
zich aanmelden voor deze prijs. De zeskoppige jury beoordeelt
deze inzendingen aan de hand van de gestelde criteria.

Commissaris Jan
Franssen met de
delegatie van de
gemeente Kampen
tijdens de uitreiking
van de BNG Bank
Erfgoedprijs.
Wethouder Janita
Tabak houdt de
oorkonde omhoog.

Wethouder Janita Tabak: “Het verhaal van het Kamper erfgoed
is het verhaal van mensen, van karakters. Het zijn mensen die
het erfgoed van Kampen op buitengewone wijze verrijken,
dragen en doorgeven. Deze prijs is een prijs van én voor alle
Kampenaren. Het zijn deze karakters die leven in dit historische en monumentale decor en die dit stadgezicht tot leven
brengen.” De inzending voor de BNG Bank Erfgoedprijs
bestond daarom ook uit een fotoserie met portretten van de
Kamper Koppen: inwoners en vrijwilligers met hun verhaal en
hun betekenis, inzet en betrokkenheid voor het Kamper erfgoed. En zoals de geschiedenis heeft laten zien, kan de
gemeente vertrouwen op die oeroude Kamper kracht.
Wees uitgenodigd om zelf de tastbare bewijzen van het verleden en de verdiensten van het erfgoedbeleid te beleven, de
poorten van Kampen staan open! 
Wilt u verder lezen over de bevindingen van de jury? Ga dan
naar www.kunsten92.nl of www.bngerfgoedprijs.nl en lees
verder in het juryrapport en het boekje over de 5 genomineerde gemeenten van 2013.
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