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34 KAMPEN

door Wim Schluter

KAMPEN – „Iets doen met beperkin-
gen, loslaten van verwachtingen”,
schoot het anderhalf jaar geleden
door muzikant Henk Doest (36)
z’n hoofd toen hij werd gevraagd
een eigen voorstelling te maken.
Doest speelde toen op een ge-
meentelijke nieuwjaarsbijeen-
komst in de Stadsgehoorzaal en
werd door theaterdirecteur Jelle
Wouda gevraagd - of misschien
meer uitgedaagd - zelf een avond
te vullen. „Jelle dacht volgens mij
meer aan alleen maar iets met mu-
ziek”, zegt Doest. „Maar deze keer
kom ik zelf iets meer op de voor-
grond.”
Precies waar het om gaat in ‘On-
dersteboven’. Niet voldoen aan
verwachtingen, maar ook onver-
wachte dingen doen. „Niet vastzit-
ten in patronen, maar uit je com-
fort zone stappen.” Helemaal uit-
geschreven is de voorstelling dan
ook allerminst. „Voor het publiek,
maar ook voor ons is het span-
nend wat er allemaal staat te ge-
beuren”, voorspelt de Kamper mu-
zikant. „Dat is eng, ja. Het kan

ook mislukken. Maar dan weet je
dat in ieder geval.”
Doest werkte als muzikant onder
andere mee aan het Kamper ko-
renproject Vier Maten Glimlach
met Martin Brand, maar Onderste-
boven gaat wat hem betreft nog
een stap verder. „Met de koren
was het prachtig om te zien wat
er ontstaat op het podium, dit
gaat nog verder omdat we ook ter
plekke improviseren.”
Waarom hij niet gewoon als muzi-
kant ‘z’n ding doet’ en verder
niet? „Dat zit niet in me. Vroeger
al niet. Ik was op het strand altijd
al zo’n jongetje dat de hele rij
windschermen afliep om te kij-
ken wie daar nou weer achter za-
ten. Telkens een windscherm ver-
der - totdat m’n moeder me kwijt
was natuurlijk.”
Bang om na 9 april het gevoel van
Ondersteboven kwijt te raken is
hij in ieder geval niet, want de
voorstelling krijgt mogelijk een
vervolg. „Gaandeweg het proces
kreeg ik het gevoel dat hier meer
mee is te doen”, zegt hij. „We wil-
len kijken of we de voorstelling
vaker kunnen gaan gebruiken. In
de zorg bijvoorbeeld, daar moeten
ze ook leren werken met beper-
kingen. Letterlijk, maar ook finan-
cieel tegenwoordig.”
De voorstelling Ondersteboven
begint op 9 april om 20.15 uur.

www.henkdoest.org

KAMPEN – Studenten theologie stu-
deren liever niet meer in Kam-
pen. Dat blijkt uit een grootscha-
lig locatieonderzoek van de Theo-
logische Universiteit Kampen
(TUK). De resultaten worden mee-
genomen in verdere studie naar
de toekomst van de universiteit.
Op de website van TUK werden
de resultaten gisteren samengevat
gepresenteerd. Een extern bureau
heeft het onderzoek in grote stu-
dentensteden uitgevoerd en via
christelijke studentenverenigin-
gen werd een grootschalige enquê-
te gehouden. Daarbij is gekeken
naar zaken als studentensfeer, be-
reikbaarheid, betaalbaarheid,

kleinschaligheid en de aanwezig-
heid van andere studierichtingen.
Wat dat laatste betreft loopt Kam-
pen al enorm achter, want alle aca-
demies zijn ondertussen uit de
stad verdwenen. Terwijl studen-
ten er volgens de onderzoekers
waarde aan hechten in hun studie-
stad ook een andere minor of een
keuzevak te kunnen volgen.

Uit het onderzoek blijkt dat
Utrecht veruit het populairst is
onder theologische studenten.
Groningen en Zwolle delen de
tweede plek. Onderaan staan
Apeldoorn en Kampen. Het roept
bij de TUK de vraag op of Kam-
pen wel de juiste plek is: ‘Ligt een
studentenstad niet meer voor de
hand? Een plek waar studenten
uit diverse studierichtingen met
elkaar in gesprek kunnen gaan’.
De Kamper universiteit kondigde
eerder deze week al aan te kijken
naar een samenwerking met Leu-
ven. De resultaten van dit locatie-
onderzoek worden in de verken-
ningen meegenomen.

door Wim Schluter

KAMPEN – In de uitverkoop: het
Waterschapsboek Kamperveen,
deel 3. „Delen 1 en 2 zijn al uitver-
kocht, geloof ik”, beoordeelt Jook
van Zeeland van de IJsselacade-
mie de stapel op de begane grond
van het kenniscentrum. Met het
oog op de aanstaande verhuizing
van de academie naar Zwolle
werd besloten tot een uitverkoop
van de boekenvoorraad die nog in-
pandig was. Makkelijker met ver-
huizen, erkent Van Zeeland. „En
we hebben daar waarschijnlijk
iets minder ruimte voor boeken-
opslag dan hier.” Dus lokt de IJs-
selacademie donateurs nog een-
maal naar Kampen met een aan-
bieding: vijftig procent korting op
titels als ‘Houtsingels in Stap-
horst’ (nu €1,70), ‘Noaber in Sal-
land’ (€3,98) en ‘Het ootmoedig
fundament van Diepenveen’
(€8,48). Soms echte bestsellers,
soms echte winkeldochters.
„Ik moet toegeven dat poëzie in
het dialect niet altijd heel erg
goed verkoopt”, moet Jook van

Zeeland erkennen terwijl ze het
stof van een van de stapels veegt.
Lopend tussen de 238 uitgaven
die de IJsselacademie sinds 1977
op de markt bracht, kwamen bij
haar en haar collega’s ook weer de
nodige herinneringen boven.
„Het is toch een beetje een terug-
blik, soms van ‘oh ja, die hadden
we ook nog’.”
Voor Dick van Wijngaarden en
echtgenote Alie Winters uit Erme-
lo is het vanmiddag af en toe ‘wa-
tertanden’, moeten ze toegeven.
„Als je ziet hoe zo’n boek eruit
ziet, over Zwolle of Kampen”,
wijst Van Wijngaarden naar een
stapel geschiedenisboeken. „Ik
ben zelf ook lid van de histori-
sche kring en we proberen toch
boeken er zo aantrekkelijk moge-
lijk uit te laten zien.”

Echtgenote Alie Winters maakt
het niet uit dat haar woonplaats
Ermelo een stukje buiten het
werkgebied van de IJsselacademie
ligt. „Kampen en Zwolle, de hele
regio boeit ons wel”, luidt het
commentaar. „Alleen daar, zo’n
boek over Diepenveen…..daar
heb ik dan weer minder mee.”
Ook voor IJssselacademie-dona-
teur de heer Van Hattem uit Olde-
broek is het vandaag goedkoop
boeken inslaan. „En morgen moet
ik naar Arnhem, want daar doet
De Slegte alles voor de helft weg”,
meldt hij tussen het neuzen door.
Met twee uitpuilende plastic tas-
sen verlaat hij vandaag het pand
van de IJsselacademie. „Ik woon
in een boerderij, het vee is er al
een paar jaar uit”, beoordeelt hij
zijn aankoopruimte. „Hoeveel ik
vandaag heb uitgegeven? Ach,
niet zo belangrijk….laat ik het zo
zeggen, wat ik heb uitgegeven,
heb ik ook bespaard.”
Voor wie als donateur van de IJs-
selacademie z’n slag nog wil
slaan: zaterdag van tien tot drie is
de laatste verkoopdag.

door Olger Koopman

KAMPEN – Jongerenwerk en politie
gaan de komende tijd meer aan-
dacht schenken aan de jeugdke-
ten in Kampen. Aanleiding is het
toegenomen aantal keten met be-
zoekers onder de achttien jaar,
sinds de ‘alcoholgerechtigde’ leef-
tijd is opgehoogd. Minstens vier
zijn er bij gekomen.
„Best wel zorgelijk”, zegt jonge-
renwerker Michel van Olst. „Voor-
al als het gaat om de verantwoor-
delijkheid. Want voor wie is die
precies als er iets mis gaat? We
gaan het er op 5 april alvast met
de jeugd over hebben als we gaan
lasergamen in de sporthal. Uiter-
aard nemen we ook contact op
met de eigenaren van de keten. Sa-
men met de politie werken we
aan een plan van aanpak.”
Van Olst zag na 1 januari, toen de
nieuwe wet van kracht werd, dat
het aantal jonge bezoekers van
jeugdhonk The Take minder
werd. „Nu is dat wel weer aange-
trokken. Een aantal komt zater-
dag eerst bij ons en gaat daarna
door naar een keet.”
De gemeente Kampen telt mo-
menteel ruim twintig plekken
waar de jeugd in het weekend bij-
eenkomt voor een praatje en een

glaasje. Het merendeel daarvan is
te vinden in de Koekoekspolder
en het industrieterrein van IJssel-
muiden. „Het lastige is dat het
nogal fluctueert”, zegt Van Olst.
„Dan weer sluit er eentje, dan
weer gaat er eentje open. Het is
niet zo dat ze zich dan meteen bij
ons aanmelden.” Binnen de keten
wordt er momenteel niet echt aan-
dacht aan de materie besteedt, zo
meldt een bron die anoniem wil
blijven. „Bij ons kunnen zestienja-
rigen gewoon een pilsje drinken.
Wel is er sociale controle als het
uit de hand loopt. We lossen het
als kameraden onder elkaar op.”
„Ik ga er niet als een politieagent
tussen staan”, zegt een ander. „Ik
zie de keet als een verlengstuk
van mijn woonkamer en daar
mag een zestienjarige best een
pilsje drinken.” Volgens burge-
meester Bort Koelewijn is het
zaak die mentaliteit om te bui-
gen. „Een kwestie van de lange
adem, net als met het roken. Wij
zetten daarom niet al onze kaar-
ten op handhaving van de nieuwe
wetgeving in de reguliere horeca.
Dan bereik je het tegendeel. Het
doel van de wet is gezond leven
en verantwoord alcoholgebruik.
Voorlichting en preventie zijn
minstens zo belangrijk.” Hij prijst
zich gelukkig dat de gemeente-
raad de geplande bezuiniging op
het ketenbeleid (deels) wil terug-
draaien. Wat dat concreet bete-
kent kan hij nu nog niet zeggen.
„Op zijn vroegst in het najaar
komt er nieuw budget beschik-
baar.”

Ach, wat ik vandaag
heb uitgegeven,
heb ik ook bespaard

Voor het publiek en voor
ons is het spannend wat
allemaal staat te gebeuren

Uit grootschalig onderzoek
onder studenten blijkt dat
Kampen onderaan staat als
het gaat om populariteit

Bij ons kunnen
zestienjarigen gewoon
een pilsje drinken

Henk Doest, muzikant

Anonieme keetbezoeker

Mijnheer Van Hattem, donateur

“

Henk Doest speelt,
verrast en improviseert

!

Ruimtegebrek in Zwolle:
IJsselacademie ruimt op

“

“

" Bladeren, neuzen en snuffelen tussen de boeken van in de IJsselacademie. Donateurs kunnen nog één keer naar
Kampen, boeken uitzoeken met vijftig procent korting. foto Freddy Schinkel

Extra aandacht
voor jeugdkeet

Studiestad Kampen is niet meer in
trek bij aankomende theologen


