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AANBIEDING VAN HET VAANDEL AAN
DE S.R.O.I. DOOR DEN BURGEMEESTER
NAMENS DE BURGERIJ VAN KAMPEN.

Mijnheer de Inspecteur der Infanterie!
Overste!
Mijne Heeren Officieren!
Onderofficieren en leerlingen der S.R.O.I.!

Namens de Commissie, die zich heeft gevormd om VOOl' te
bereiden de aanbieding van een huldeblijk aan de School voor
Reserve-Officieren, die haar eerste Lustrum viert, breng ik
den Commandant dank voor de daartoe thans geboden gele
genheid, en U allen voor Uw vereerende tegenwoordigheid bij
deze plechtigheid.

Zeer bijzonder is de Commissie erkentelijk voor de wel
willendheid, waarmede de heer Kolonel Hardenberg aan hare
uitnoodiging heeft willen gehoor geven.

Tot hun en niet minder tot ons leedwezen waren, wegens
verblijf buitenslands, verhinderd hier te zijn:

Z.E. de Minister van Defensie, Dr. Deckers en het lid van
de 2e Kamel' der Staten-Generaal de heer J. J. C. van Dijk"
Oud-Minister van Defensie. -

En om andere. redenen, de heer Commissaris der Koningin
in Overijssel, de Generaal-Majoor Jhr. W. Roell, de Luitenant
Kolonel Waltheer, en de Luitenant-Kolonel Beudt, Eerstaan
wezend-Ingenieur der Genie te Groningen.

Wij zijn hier bijeen, om - blijk gevend van .ingenomen
heid met de aanwezigheid van ons garnizoen - door te spin
nen aan den draad eener geschiedenis, die oud is en toch
immer nieuw blijft.

De Commissie heeft dan ook haar initiatief gemotiveerd
geacht, mede hierdoor, dat dit eerste Lustrum geldt eene
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Instelling waarin we de voortzetting zien van een traditie van
lange jaren.

Dezer dagen immers is het tachtig jaren geleden, dat het
Gemeentebestuur van Kampen besloot medewerking te ver
leenen tot de vestiging binnen deze stad van een militair
opleidings-instituut.

Van tachtig jaren her dateert dus nu het militaire onder
wijs in Kampen, aangevangen met de oprichting van het
Instructie-Bataljon, dat na een levensduur van bijna 75 jaren,
in 1924 werd opgeheven.

Ook tevoren was Kampen garnizoensplaats.
Zelfs eeuwen achtereen.
Blijkens de besluiten, die Schepenen en Raden voort

durend in verband met het garnizoen nemen, komen de mili
taire aangelegenheden bij het Stads-Bestuur in vorige eeuwen
geregeld ter sprake. Velerlei uitgaven zijn daarmede gemoeid
geweest.

Het zou te ver voeren, van die zeer oude geschiedenis en
die uitgaven, hier een overzicht te gevell.

Gaarne zal ik bevorderen, dat ze ons eens in groote trek
ken worden geschetst.

De 19de eeuw, waartoe ik me beperken wil, maakt op dien
regel der historie geen uitzondering.

Voortdurend vermelden de rekeningen uitgaven betreffen
de het garnizoen, als onderhoud van militaire fournituren,
jaarwedde van den agent van kazerneering en het verbouwen
of vergrooten der kazerne.

Zoodanige vergrooting was o.a. noodzakelijk in het jaar
1827, toen het nachtleger voor de militairen grootere ruimte
vereischte.

Nu juist honderd jaar geleden, in zijne vergaderingen van
23 Februari en 12 Maart 1830, besloot de Raad tot het bou
wen van een nieuwe militaire kazerne, tusschen de Manege
en de reeds bestaande kazerne, op de Oudestraat in den
Buitenhoek.
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Aangekocht werden twee belendende gebouwen op de
Oudestraat, waarvan een toebehoorde aan Regenten van het
Grootburgerweeshuis.

Een crediet werd toegestaan van 9000 gulden op de
begrooting van 1830 en een van 9225 gulden op de begrooting
voor 1831. Totale kosten 18225 gulden.

\

Niet lang was het rustig.
In [uni 1839 verzocht de garnizoens-commandant, tot her

bouw der oude kazerne over te gaan, daar de lokalen voor de
18de afdeeling infanterie gebruikt, niet langer bewoonbaar
worden geacht.

Tot deze in [uni gevraagde, en dadelijk toegezegde, ver
timmering, is het niet meer gekomen, want bij Kon. besluit
van n.b. 8 September d.a.v. werd de 18de afdeeling infanterie
kort en goed ontbonden!

A!s de eenvoudige burger van 1930, bescheidenlijk op
merken mocht niet zoo heel gr66te stabiliteit te vinden in de
huidige militaire organisatie en als het plotselinge en verras
sende van reorganisaties hem mocht hebben getroffen, dan
zij hem de troost gegeven dat het in den goeden ouden tijd
66k niet zoo treuzelig toeging.

Immers, wat een emoties in negen jaar tijd!
Men vreesde nu dat Kampen zonder garnizoen zou blijven.
Bij schrijven van 21 September 1839, vol van ook onze

ooren zeer bekende klan ken en gericht tot den Directeur
GeneraaI van OorIog, wordt dringend verzocht, indien moge
lijk, te Kampen eenig garnizoen te plaatsen.

"Steeds - heet het daarin - is Kampen als garnizoens
"plaats beschouwd geworden en het Oemeentebestuur heeft
"geen opoffering ontzien, om, door aanschaffing van vele en
"kostbare fournituren, het daarstellen en inrichten van ge
"schikte kazernes, de garnizoenspJaatsing zooveeI mogelijk te
"bevorderen.

.Jndien Kampen nu van garnizoen verstoken bJijft, zullen
"de gebouw.en tot karzerneering ingericht, geheel buiten

9
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"gebruik blijven en ook de localen voor magazijnen die voor
.Jiet garnizoen beschikbaar zijn, geheel nutteloos worden en
"zal de burgerij die door een aanhoudend garnizoen zich tot
.Jiet verhuren van kamers heeft ingericht, van' aIle voordeelen

"verstoken blijven."
In antwoord op deze missive meldt de Directeur-Generaal

van Oorlog 5 October 1839: "dat er thans geen gelegenheid
bestaat om aan het verzoek gevolg te geven, doch dat in
meer gunstige omstandigheden, het verlangen van Kampen,
om wederom met een militair garnizoen begunstigd te worden,
niet uit het oog zal worden verloren."

In verband met dit schrijven, wordt den Burgemeester in
de vergadering van B. en W. van 22 October 1839 verzocht
de tot kazerneering in huur zijnde gebouwen tegen den eer
sten verschijndag te doen opzeggen.

In 1844 besloot de Raad de oude en de nieuwe kazerne
onder een Iijst gelijk op te trekken en de oude stadsgebouwen,
aan de nieuwe kazerne belen den de, te vertimmeren en tot
pakhuizen in te richten en te verhuren,' zoodanig, - hoe
prijselijk voorzichtig was dat beleid - z66danig, dat deze
later tot Rijksentrepot zouden kunnen dienen, wanneer even
tueel de nieuwe kazerne, thans daartoe bestemd, wederom tot
karzerneering mocht vereischt worden.

De uitvoering van dat werk vorderde 5686 gulden.
In luttele jaren tijds derhalve tesamen 24000 gulden.

Van 1839 tot 1850 bleef Kampen zonder militaire bezet

ting.

Daarna komt het militair onderwijs!
Tachtig jaren geleden wordt, gelijk ik zeide, besloten

medewerking te verleenen tot de vestiging van het Instructie
Bataijon, sterk ongeveer 300 man.

Een zaak zeer krachtig bevorderd door den Burgemeester,
Jhr. Mr. H. Wttewaall van Stoetwegen, op wiens voetspoor
zijne opvolgers de la Sabloniere, Ebbinge en van BIommestein
nooit hebben nagelaten ten opzichte van den band tusschen
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Kampen en zijn garnizoen, krachtig te doen hetgeen hunne
hand vond om te doen.

Besloten wordt de nieuwe kazerne, in gebruik als Rijks
entrep6t, voor het I.B. in te richten.

De Minister van Oorlog neemt daarmee genoegen onder
voorbehoud, dat ter gelegener tijd voor een meer doelmatig
gebouw zal worden gezorgd.

De rnedewerking tot deze huisvesting kostte 24800 gulden.
Tengevolge van verrneerdering van het I.B., besluit de

Raad in 1852, een nieuwe infirmerie te bouwen en tot ver
grooting der kazerne over te gaan.

Besluiten die tesamen + 63000 gulden vorderden.
In afwachting van die vergrooting zal, met goedvinden

van Heeren Regenten, het Roornsch-Kath. Weeshuis, dat vee I
ruimte bevat en in de onrniddellijke nabijheid der kazerne is
gelegen, ter beschikking van het Bataljon worden gesteld.

32000 gulden wordt in 1855 besteed voor het bouwen van
een excersietieloods.

In 1856 volgde de inrichting van een eetzaal voor het
korps officieren ad 1600 gulden.

In 1859 de verkoop van een perceel, voor badinrichting
te bestemmen, kosten + 9000 gulden.

Voor het I.B. heeft de gemeente dus toen aan kapitaals
uitgaven beschikbaar gesteld rond 130.000 gulden naast de
reeds eerder vermelde 24000 gulden.

In 1877 volgt - de Kroon op de inrichting van het mili
taire onderwijs te Kampen! - de overbrenging naar hier van
den in 1869 te Maastricht opgerichten Hoofdcursus, met welke
instelling in 1890 eene dergelijke inrichting, te 's Hertogen
bosch gevestigd, werd vereenigd.

Ten behoeve van dezen H.C. is tusschen de jaren 1877 en
1923 - het jaar der overplaatsing naar Breda, om daar als
zelfstandige instelling geleidelijk te verdwijnen - aan inrich
ting van gebouwen door de gemeente uitgegeven respectieve
lijk in 1889 42000 gulden voor uitbreiding, in 1897 32000
gulden voor den bouw eener Manege en in 1918 10600 gulden

9*
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voor verbouw van het gymnastieklocaal. Totaal ruim 84000
gulden.

In 1917 komt de Centrale Cursus die in 1924 naar Breda
vertrok.

Uit dit alles blijkt, hoezeer het militair element steeds een
bestanddeel is geweest van de Kamper gemeenschap. En ook
hoezeer de gemeente zich groote offers heeft getroost dat
element te verkrijgen en te behouden.

't Is in het licht van zulk een geschiedenis geen wonder,
dat in 1924, toen drie omvangrijke instellingen ons met pak
en zak verlieten, met man en muis van hier verdwenen, het
uiterste is gedaan - ook toen claarvoor strijd moest worden
gevoerd - om finale verbreking van zoo oude en eerbied
waardige banden te voorkomen. En het is een steunende
gedachte, dat men, opnieuw offers brengend, thans voor de
vestiging der S.R.O.I., de historische lijn heeft doorgetrokken.

Bevestigd werd het gebruik van gebouwen en van den
Zandberg.

Gevestigd werd het gebruik van het sportterrein, van
240 H.A. oefenterrein te Wezep en van 10 H.A. terrein voor
kleine oefeningen, gelegen nabij de stad op de Greente;

het gebruik van alweer een Weeshuis, en de verplichte
betaling van maximaal 8000 gulden per jaar voor kosten van
troepenvervoer.

De tot ale kapitaalsuitgaven hebben voorts beloopen
111.380 gulden.

Ais het waar is dat trouw moet blijken uit woorden niet
alleen, maar ook uit daden, dan is meen ik de geschiedellis
daar om te bewijzen, dat het met de gehechtheid van Kampen
aan zijn rnilitaire instellingen volle ernst is geweest.

En wanneer ik nu bij deze gelegenheid deze feiten en deze
cijfers, tot een totaal-generaal aan directe betalingen van
rond 350.000 gulden in herinnering bracht, dan nam ik die
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vrijheid, om vast te leggen dat deze eeuwenoude relatie ver
plichtingen oplegt aan beide partijen.

Eenerzijds aan het Rijk, om haar niet lichtvaardig te ver
breken en haar van zijne zijde zooveel mogelijk te bevestigen
en tot grooter ontplooiing te brengen.

Mijnheer de Inspecteur, de Regeering zal stellig nooit ver
geten wat Kampen gedaan heeft en doet en zij wende de
gebouwen en terreinen aan tot de volle capaciteit en brenge
ze tot het grootst mogeJijke rendement voor 's Rijks dienst,
dat tegelijk het grootste rendement beteekenen zal voor de
Gemeente. .

Andererzijds aan de stad Kampen en hare burgerij, om
deze relatie waarvan de ingezetenen voordeel en vrucht heb
ben genoten, op prijs te stellen en de Inrichting die we nil
aan haar danken, te eeren waar het mogelijk is.

Toen Kampen in 1924, als in een slag, in militairen zin
was leeggeloopen, dreigde opnieuw het gevaar van vele ver
Iaten gebouwen, van nuttelooze en moeilijk productief te
maken ruimten.

Tusschen dien toestand en dit nieuwe garnizoen stond
de keus, en niet tusschen den H.C. en de S.R.O.1. Men ver
gete dat toch niet.

En ik acht het gelukkig, dat ons meer gegund werd dan
enkel kazerne bezetting; dat wederorn een militaire onderwijs
instelling, de Iedige plaats kwam innemen.

Liet het Stadsbestuur zich financieeI niet onbetuigd, de
burgerij uitte haar goede gezindheid op de wijze waarop men
gewoonJijk uiting geeft aan zijn affecties van genegenheid
en sympathie. Zij droeg geschenken aan! .

Ook hier kom ik tot een, in Kampen, door de geschiedenis
gewijde usance.

Als in 1876 het I.B. jubileert bieden 300 Kamper dames,
bij monde van freule van Spengler een bataljonsvlag aan.

Blijkt dit geschenk in 1910 in belangrijke.rnate geleden
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te hebben van den tand des tijds, dan wordt ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan, met een toespraak van Mevr. van
Hasselt geb. Casson Hill, door een darnes-comite uit naam
van '+ .300 contribuanten een nieuwe vlag geschonken die
later, in 1917, door H. M. de Koningin tot Vaandel is ver
heven.

De burgerij doet bij het Gouden jubiJeum in den gevel
van het kazernegebouw van het I.B. aanbrengen een klok.

Als in 1894 de H.C. 25 jaar bestaat schenken de Kampe
naren het in olieverf door Therese Schwartze geschiJderd
portret van H. M. de Koningin.

De heer Oudendijk, Wethouder, die aan 's Lands dienst
in zijn beide zonen gr66tere waarden dan enthousiaste woor
den en een geldeIijke bijdrage voor dit geschenk heeft gewijd,
was de woordvoerder van het Comite, dat ruim 300 deel
nemers vertegenwoordigde.

En wanneer de H.C. in .1919 - aan den toen niet ver
moeden vooravond van zijne verdwijning! - het Gouden
jubileum viert, wordt namens Kamper ingezetenerr met een
woorden wij - zonder eenige verheeriijking van het geweld
en van den ooriog, zonder ook maar een spoor van neiging
tot wat men noemt het miJitairisme __:_ik zeg, wij beantwoor
den, omdat we den vrede en het recht liefhebben, de rust en
de welvaart bedoelen, het "Je Maintiendrai" van onze Over
heid en hare Instellingen met de ernstig gemeende belofte:
"Als het moet" kunt Ge op ons rekenen!

Welk een genot deze dingen te kunnen zeggen, hier onder
vogels van wei zeer diverse pluimage met de wetenschap dat
we daarin een zijn.

In dien geest nu heeft men ons gesteund in het plan, de
S.R.O.I: een geschenk aan te bieden.

Dit geschenk zij U het bewijs van den band die er tus
schen de burgerij van Kampen en de S.R.O.I. is gegroeid.

••• .... t., 9,t
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Dit geschenk, een doek vervaardigd naar het voorgeschre
yen model en waarvan we hopen dat het door H. M. de
Koningin t.z.t. zal worden verheven tot Vaandel van de S. R.
O. I., zal, door Koninklijke beschikking eenmaal daartoe
gewijd, U, Mijnheer de Commandant, Uwen Officieren,
Onderofficieren en leerlingen, en zal hen die na U komen,
-een symbool zijn.

Symbolen hebben hunne bekoring en ze hebben VOOr het
leven der menschen hunne beteekenis.

Dit doek, eenmaal Vaandel geworden, zij U alsdan het
symbool van saamhoorigheid, [a van eenheid:

van de gezamenlijke bereidheid tot den plicht, ais het moet
tot den zwaarsten aller plichten, dien men zich door den
vrijwillig afgelegden krijgsmanseed of door wettelijke bepa
lingen van overheidswege ziet opgeIegd, dien van het brengen
van het offer des levens.

Het gelde U t.z.t. ais de oproep tot trouw en tot vroom ...
heid en moed.
welsprekende rede van den Heer J. H. Kok, ten geschenke
gegeven, een cassette inhoudende een 75-tal zilveren couverts
ten gebruike van de leerlingen.

Gelijk het was, zoo is het nog.
De goede gezindheid van de burgerij, van haar overgroote

deel, is de S.R.O.I., is de Overheid die deze School in het
Ieven riep, gewaarborgd.

Ik zeg dat met bijzondere vreugde en met groote dank-
baarheid.

In oozen tijd zijn de geesten weI zeer verward.
Eenerzij ds zou een bewust revolutionaire strooming, de

overheid haar gezag - en de middelen om het naar binnen
en naar buiten te oefenen - willen ontnemen, om zeIf, in de
carricatuur van wat we rechtsorde achten, geweld, naar eigen
believen aan te wenden.

Andererzijds, schijnen dwalend sentiment en onreeele ide
ologie, goed bedoeld - en soms voorgedragen in aantrekke-
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lijke, ten deele sympathieke beschouwingen - de Overheid,
juist.als draagster van het gezag, te willen sluiten in een kooi.

Ik bedoel, de voor de veiligheid van Land en Volk en
Staatsinstellingen, voor eigen vrijheid en onafhankelijkheid
meer dan bedenkelijke aandrang, om - door eenzijdig anti
cipeeren op hetgeen ieder overigens weI zielsgaarne zou wen
schen dat mogelijk ware - schier aile verweermidclel af te
schaffen.

Hoe c1oocl-gevaarlijk dit betwisten aan de Overheid van
haar hoogste recht, tegelijker tijd haar hoogste plicht en
heiligste roeping, ~ te onzer bescherming en beveiliging, -
in het eind zou kunnen worden en hoe onbegrijpelijk en onver
antwoordelijk het is in tijden als die wij beleven en bij ver
schijnselen als ons overal omringen, behoef ik hier niet te
schetsen.

Op gevaar af, van tot de wreedaards en verharden van
conscientie, tot de vijanden van godsdienst, cuItuur en bescha
ving, ja tot de moordlustigen, gerekend te worden, beant

Wij scharnen ons zoolang Nederland een Natie is, drie
kleur noch Oranjedoek, we schamen ons vlaggen noch
Vaandels!

Dit geschenk worde U een symbool van trouw aan het
Vaderland dat Ge dient, en van .trouw aan Haar in wier
handen de hoogste Macht in den Staat, het Koninklijk Gezag,
is gelegd!

Voor Haar, mijne heeren, een hartelijk en driewerf: "Leve
H. M-.de Koningin!"

Koninklijk Besluit, voorgelezen bij de indienststelling
op den Zandberg, op 21 November 1930:

Artikel 1: Wij erkennen het door een commissie uit de burgerij
der gemeente Kampen aan de School voor Reserve-Offlcicren der
Infanterie aangeboden vaandel als het vaandel van de School
voor Reserve-Offlcieren Infanterie.
Artikel 2: Aan het vaandel van de School voor Reserve-Offlciercn
der Infanterie worden dezefde eerbewijzen gebracht, welke ten dee!
vallen aan de door of vanwege OOS uitgereikte of met Onze
toestemming gevoerde vaandels en standaarden.
Arttkel 3. Dit Besluit treedt in werking op den dag, waarop het
in artikel 1 bedoelde vaandel in dienst zal worden gesteld.
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