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Voorzitter Johan Witteveen liet ons à capella het bekende gezang zingen: ”De 

Heer is mijn Herder”. En mediteerde vervolgens op bemoedigende wijze over 

psalm 23. Gods leiding is niet altijd duidelijk – soms achteraf. We mogen 

geloven, dat Hij ons leidt en beschermt, als we ons aan Hem toevertrouwen.  

 

Kasper Haar werd uitgenodigd door de activiteitencommissie en niet zonder 

reden. Hij is al wel 30 jaar bezig met het Kamper 

Lijntje. Op deze middag raasde de Kamper 

amateurhistoricus voorbij met zijn boeiende en 

levendige causerie met fotoreportage en film. Het 

kostte hem - als de op dit terrein grootste 

specialist - geen enkele moeite om een 

programma te brengen. Betreffende zijn kennis 

begrijp je niet dat hij nog geen eredoctoraat heeft 

ontvangen. Gezien de opkomst van bijna 65 

mensen bleek dit onderwerp ook velen te 

interesseren, want ieder van de aanwezigen had 

natuurlijk wel eens gebruik gemaakt van het 

kortste spoorlijntje van Nederland. Ik geef u 

enkele flitsen van zijn betoog. 

 

Vanuit de historie memoreerde hij onder meer dat de 1e spoorlijn ontstond in 

1839 tussen Amster¬dam en Haarlem. Men was destijds wel bang dat het 

menselijk lichaam niet bestand was tegen hogere snelheden! 

Op het oude spoortraject tussen Kampen en Zwolle stonden piepkleine 

wachthuisjes met gezinnen met soms acht tot negen kinderen. De vrouwen 

moesten de hekken in de weilanden bedienen. Het kwam voor dat een vrouw in 

slaap viel. De machinisten hadden destijds witte pakken. U kunt raden hoe de 

pakken met al dat roet er na hun dienstwerk uitzagen.  

Via deze route zijn ook de joden uit Kampen weggebracht! Tijdens het verlies 

van de oorlog bliezen de Duitsers de lijn op. De oude spoorlijn van 1865 werd 

betaald met de opbrengsten uit Nederlands-Indië. Pas na de Tweede 

Wereldoorlog kwam er goederenvervoer met onder meer bouwmaterialen voor 

de aanleg van de polders en reden er de zgn. aardappeltreinen.  



In 1930 kwamen de eerste diesels in Nederland 

en men vroeg elkaar in het begin: “Heb jij al 

gedieseld”.  

In 1977 weigerden de remmen en daverde de 

machinist met 80 kilometer door de stootblok-

ken, wat omstanders de opmerking ontlokte: 

`De machinist had haast, hij wilde snel naar de 

viskraam op de hoek.`  

Het ergste ongeluk had plaats met een bus met 

Turken. Na de bijeenkomst kwam een aanwe-

zige hierop terug. Hij was daar als brandweer-

man zelf bij betrokken. Dat dramatische ge-

beuren had een onuitwisbare indruk op hem 

gemaakt en ging nooit meer weg uit zijn gedachten.  

In de pauze verkocht Kasper onverwacht veel van zijn glossy over het Kamper 

lijntje. Hij fietste nog even snel haar huis om een stapel op te halen.  

Na de pauze vertoonde hij een film over de aanleg van het nieuwe Kamper 

Lijntje. Voor deze film en andere opnamen 

had hij 1.200 kilometer gereisd. Dat is 

ongeveer 45x heen en weer… Het was de 

bedoeling dat de treinen op het nieuwe traject 

140 km per uur zouden kunnen rijden, maar 

de specialisten hadden geen rekening 

gehouden met de veengrond. 100 kilometer 

per uur was de maximaal mogelijke snelheid. 

 

In zijn glossy, waarvan een 2e druk verscheen, wordt ook 

ingegaan op allerlei typen treinen. Van Woeste Willem tot 

Buffel. Er lopen diverse Buffels in Polen rond, die verkocht 

werden door de N.S.  

 

Al met al een mooie presentatie voor het oog en voor onze 

algemene ontwikkeling.  

De collecte voor de commissie Lief en Leed had € 70,05 

opgebracht. 

 

Zie voor meer informatie de website www.hetkamperlijntje.nl 

 

Theo Kansen 

 


