Zutphen vijftig jaar geleden: 1960 (3)
Dat de misdaad in Zutphen welig tierde in het derde kwartaal van 1960 blijkt uit het Zutphens Dagblad van 14 juli: ‘Achter het Baudartius Lyceum werden enkele knapen aangetroffen, wier namen door de politie werden genoteerd. Later bleek – vermoedelijk uit wraak –
een bromfiets bij de school te zijn weggehaald en verplaatst naar de voorzijde. Waarschijnlijk hadden de jongelui dit op hun geweten.’
Wat zal er van deze knapen terechtgekomen zijn?

Vrachtauto op tuinmuur
1 juli 1960 – In de afgelopen nacht is een
Belgische vrachtauto op de tuinmuur van de
villa van mej. Verloren van Themaat, voor
de kerk te Warnsveld gereden. De chauffeur
liep geen letsel op en bleef in de cabine van
de wagen slapen.
Het voertuig zelf werd ernstig beschadigd,
doch overigens is het ongeval zeer goed
afgelopen, ook voor de chauffeur. De

Leestenseweg is ter plaatse aflopend en de
tuinmuur reikt tot meer dan anderhalve meter boven de straat. De vrachtauto is op deze muur gestrand zonder te kantelen. De
bestuurder was donderdagmiddag om half
vier uit Antwerpen, waar hij tien ton tin had
geladen vertrokken; hij was op weg naar
Hamburg. Volgens zijn verklaring zou hij
zijn verblind door een tegenligger, waardoor hij van de weg geraakte.

Winkels en kantoren hoek Stationsstraat
14 juli 1960 – De NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten heeft namens lastgevers
gevraagd van de gemeente het terrein op de
hoek van de Wellestraat en de Stationsstraat
te mogen kopen voor de bouw van winkels,
kantoren en bovenwoningen, zo mogelijk
in de vrije sector. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 1250 m2; de grondprijs is
vastgesteld op ƒ 35,-/m2.
Varkensweide
Teneinde de bouw van een R-K kerk, een gecombineerde openbare-christelijke ULOschool en ongeveer zestig eengezinswoningen, waarvan de plannen deels zijn goedgekeurd, ingediend of in een vergevorderd stadium van voorbereiding zijn, te kunnen verwezenlijken, is het noodzakelijk het uitbreidingsplan Varkensweide verder te ontsluiten

door de aanleg van 1360 m riolering en bestrating ten oosten van de Heemstrastraat.
Stortplaats
De buiten gebruik zijnde vuilnisstortplaats met
toevoerweg zal voor zestig procent moeten
worden opgeruimd. Dit kan niet, zoals eerst in
de bedoeling lag, in GSW-verband geschieden. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt,
welke de capaciteit van de GSW-dienst sterk
heeft verminderd en de onverwachts snelle realisering van het plan ‘Varkensweide’ laat die
mogelijkheid niet meer open. Het afkomende
materiaal van de stortplaats zal voor aanvulling
en ophogingen van niet voor bouwterrein in
aanmerking komende grond worden gebruikt.
Bovendien kan het worden aangewend voor
de ophoging van langs de vijver gelegen laagten, die bestemd zijn voor plantsoenaanleg.
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Hoornwerk
De raad besloot in april het Hoornwerk aan
de zijde van het Verbindingskanaal over een
afstand van ongeveer 16,5 m aan het openbaar verkeer te onttrekken en dit straatge-

deelte te verkopen aan de NV Kleefstoffenfabriek Gebr. Struyck. De directie van deze NV
heeft thans gevraagd het daarop aansluitend
straatgedeelte ter lengte van 10 m te mogen
kopen. De prijs bedraagt ƒ 7/m2.

Rembrandtschool op rolletjes
22 juli 1960 – Het is wel bijzonder plezierig
wanneer de zaken naar wens gaan. Zo is het
voor het aannemersbedrijf Habé prettig dat
het verrollen van de Rembrandtschool niet
alleen vlot maar ook succesvol verloopt.
Zoals bekend wordt de Hobbemakade doorgetrokken tot de Emmerikseweg. Echter, de Rembrandtschool staat daartoe in de weg en daarom is besloten het gebouw ‘opzij’ te schuiven.
Prestatie
Opmerkelijk is dat werkelijk de hele school
wordt verplaatst, dat wil zeggen de banken,

Twee ‘stukken’ van de Rembrandtschool zijn al
op de nieuwe plaats gerold. Het gehele werk
maakt flinke vorderingen. (foto Zeylemaker,
Stedelijk Museum Zutphen)

de borden (waarop nog tekeningen staan),
de kasten, de bureaus, maar ook de wasbakken, de closetten en de verwarmingsradiatoren zijn in de lokalen blijven staan en
‘rollen’ mee. Sedert men maandag 11 juli
met het naar een andere plaats brengen van
het houten gebouw is begonnen, zijn de
handen flink uit de mouwen gestoken, en
reeds staan er twee delen – de school wordt
in stukken ‘gesneden’ – op de nieuwe fundering. En dat zonder dat er ook maar één
ruit gebroken is of op andere wijze schade
is toegebracht. Een prestatie die er zeker
wezen mag.
Beroepsgeheim
Er is echter nog meer. ‘Komt u maar eens
mee,’ verzocht de heer Habé, ‘dan kunt u
zichzelf ervan overtuigen. Kijk, alles is waterpas. Geen deur die klemt, geen schot dat niet
aansluit.’ Hoe dat mogelijk is? ‘Tja, dat is nu
een beroepsgeheim’, verzekerde de heer
Habé. Inmiddels zijn de werknemers bezig
met het treffen van voorbereidingen voor het
verrollen van het derde deel. Ook nu verhuist
de inventaris en wat dies meer zij mee naar
de nieuwe plaats. Het werk vordert goed: per
week wordt er een deel overgebracht.

Pastoor Jongerius geeft sein voor bouw nieuwe R-K kerk
2 augustus 1960 – ‘Nu moet ik die schop,
geloof ik, zó in de grond zetten? En dan
mijn voet erop? Wel, daar gaat-ie dan!’ Aldus pastoor Jongerius, die maandagmorgen
in verband met de bouw van de R-K kerk
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aan de Van Heemstrastraat het eerste grondwerk heeft verricht.
‘De spade gaat de diepte in, maar dat moet
natuurlijk niet zo blijven. Dit werk is nodig

om uit de diepte – op een goed fundament –
des te hoger te rijzen’, aldus pastoor Jongerius. Spreker vertoonde zich verheugd dat nu
een aanvang is gemaakt met de bouw van
het eerste Godshuis in de nieuwe wijk. ‘Wij

verlangen allen naar het nieuwe kerkgebouw
en daarom moet ik zeggen: hoe vlugger, hoe
liever! We hopen dat de kerk het volgend
jaar op 1 augustus klaar is, zodat we er in ieder geval de kerkdiensten kunnen houden.’

Uit het politierapport
16 augustus 1960 – Op de Overwelving
kwam een bus van de GTW in aanrijding
met een personenauto. Beide voertuigen
liepen schade op.
Op de IJsselbrug merkte een bestuurder van
een personenauto te laat dat hij niet mocht
inhalen. Hij probeerde in de file te komen,
waardoor de bestuurder van de achter hem
rijdende auto krachtig moest remmen. Door
de gladheid van de weg slipte de wagen en

volgde een botsing. De materiële schade
was gering.
De politie heeft zaterdagavond enige malen
moeten ingrijpen bij ruzies in enkele gelegenheden. Zo werden op verzoek zeven
jonge Duitsers uit een cafetaria verwijderd.
Zondagmorgen heeft de politie uit de telefooncel bij het PTT-kantoor twee Duitsers
verwijderd die voornemens waren daar de
nacht door te brengen.

Grote waardering voor deken Scholte op Reimer
16 augustus 1960 – ‘Dank ben ik verschuldigd
tot in het diepst van mijn wezen aan Degene
die mij de gave heeft geschonken van het heilig
priesterschap. Het is een gave, een geschenk,
een roeping, die ik mocht ontvangen van God.
Hem heb ik gisteren en vandaag dank gebracht.
Voorts jegens degenen met wie ik gedurende
mijn priesterleven in contact ben gekomen.’
De woorden kwamen deken J.H. Scholte op
Reimer recht uit het hart, gistermiddag op de
receptie in het St.-Josefgebouw, waar velen
hem hebben gelukgewenst met zijn vijftigjarig
priesterschap. Namens het kerkbestuur van de
parochie H. Joannes de Doper sprak de heer
T.J.A. Tiedink: ‘Onze dankbaarheid jegens
God is groot voor uw vijftigjarig priesterleven
en we hopen dat u met Gods zegen nog vele
jaren mag arbeiden.’
Sportieve persoonlijkheid
‘Uit het feit dat wij hier allen aanwezig zijn
kunt u concluderen dat wij uw werk in onze
burgerlijke gemeente hogelijk waarderen’, zo
begon burgemeester S. de Jong zijn toespraak

namens het gemeentebestuur tot de deken.
‘Als wij een beroep op u deden – ik denk aan
de nationale feestdagen – werkte u altijd direct
mee. U bent in Zutphen een persoonlijkheid
en vooral een sportieve persoonlijkheid.’
Gezond land
Tot slot voerde pastoor Smit van Brummen het
woord. ‘Ik ben nu twintig jaar geleden uit Zutphen weggegaan; ik heb zes jaar lang, als kapelaan, onder uw leiding gewerkt, maar ik
moet zeggen: U bent nog niets veranderd. Zutphen is kennelijk een gezond land – al uw
voorgangers zijn “in het harnas gestorven”.’
Doopvont
Na enkele hartelijke woorden tot pastoor
Smit te hebben gesproken zei de jubilaris tot
alle aanwezigen: ‘Dank voor uw spontane
uitingen van genegenheid en erkentelijkheid. Dank voor het parochiegeschenk, het
nieuwe doopvont, dank aan alle verenigingen, dank voor de “berg” sigaren, dank in
het bijzonder aan Katholiek Zutphen, dat
deze feestviering heeft doen slagen.’
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