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UIT EEN FEESTNUMMER.

Dat zal me daar op de middag van de 18de Mei 1842 een
drukte geweest zijn bij de MeulenbeIt en aan de Veenepoort.
Menigeen zal zich, ondanks zijn "feestgewaad" neergezet
hebben op de stoep van een der "met groen en vlaggen ver
sierde" huizen. De kinderen zullen weI krijgertje zijn gaan
spelen tussen de denneboompjes, waarmede men de Veene
en Oude-straat een onwezenlijk aanzien had gegeven. Geen
wonder, dat de belangsteIIing wat verflauwt, als de gebeur~
tenis, waarop men wacht, te een ure aangekondigd, eerst te
half vijf plaats vindt! Wat toch was het geval op die "door
het schoonste lenteweer" begunstigde 18deMei? De "Kamper"
van de 19de Mei d.a.v. vertelt het ons. Zij zelfhad zich even
aIs haar pIaatsgenoten in feestgewaad gestoken. De kop der
krant is in sierlijke letters gedrukt en het schild van het mooie
Kamper wapen is - blijkbaar uit de hand - bIauw gekleurd.
De voorpagina - het gehe1e blad telt er vier van 30 bij 23
eM. - wordt ingenomen door een welkomstgroet, omgeven
door een fraaie in rood en blauw uitgevoerde rand, waarmede
de drukker zeker heel wat moeite zal gehad hebben. Ziehier
dan, hoe de krant koning Willem II, wiens komst men teqe
moet zag en die het geduld der goede Kamper burgers zo
lang op de proef stelde, begroette.



174

Welkomstgroet
aan

Z.M. den Koning der NederIanden
bij Hoogstdeszelfs intogt te Kampen

den 18 Mei 1842.

Ontvang, 0 vorst, tot's lands behoud ten troon verheven,
Besehermer van Uw yolk, ontvang den welkomstgroet.
Het vaderland, eens door Uw heldenarm behoed,
Sehept hopend uit Uw oog weer lieht en !even:
Oat oog spreidt zegen rond en vreugde; waar het straalt,
Is 't feest in ieders hart; in elke woning
Wordt op deez sehoonen dag, beminde koning,
Ons welkom juiehend duizendmaal herhaald!

Passen deze regels niet wonderwel in het koor der vader
landse dichters, Tollens, ten Kate en zoveel mindere goden,
die niet moede werden de grote dagen van '13 of '15, van
'30, '31 en '32 en's vorsten moed en deugd te bezingen? Al
was het niet aardig in de eerste regel er zo ongegeneerd aan
te herinneren, dat het onder's konings vader eigenlijk lelijk
in de krul was gelopen.

De Kamper, die den held van Waterloo aldus verwe1komde,
geeft in hetzelfde nummer, alzo een dag na de gebeurtenis,
het verslag van de intoeht - zodat dus de Welkomstgroet
den koning wel nagestuurd zal zijn! Het verslag deelt ons
dan mede, dat "Z.M. in de voormiddag, komende van Soest
dijk, aan de herberg, den Eikelboom, op twee uren afstands
van de stad, door den Heer Gouverneur der Provineie en den
Heer Provineialen kommandant werd ontvangen, verwe1komd
en herwaarts geleid." Wordt met deze herberg bedoeld de
Eikeboom te Oldebroek? Maar deze is, me dunkt, verder dan
twee uur van Kampen verwijderd.
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De "trein". die dan bij de grens der gemeente werd gefor~
meerd, "stelde zich volgender wijs in beweging":
a. Een kompagnie schutterij.
b. De fraaye stafmuzijk van het 8ste regiment Infanterie,

(op stadskosten van Amsterdam per stoomboot herwaarts ge~
komen).
c. De stedelijke Commissie in rijtuigen.
d. De Gouverneur der Provincie en de Provinciale kom-

mandant.
e. Zijne Majesteit De Koning. in een rijtuig gezeten.
f. 's Konings gevolg.
g. Eene compagnie stedeliike schutterij.
"Aan de V eenepoort werden de paarden van Z.M. rijtuig

afgespannen en hetzelve door het yolk voortgetrokken."
Op het Raadhuis. "toen paleis" zegt de' Kamper Crt ..

werden den koning ververschingen aangeboden.
's Avonds was er illuminatie.

Lang heeft de Kamper burgerij den koning niet in haar
midden mogen hebben. "Ten half vijf uren gearriveerd. en
kwart over zes vertrokken." Toch schijnt zo'n kort bezoek op
prijs te worden gesteld. Althans uit Koevorden wordt d.d.
14 Mei bericht, dat men aldaar met blijdschap vernomen heeft,
.xlat Z.M. onze stad en vesting met een bezoek zal vereeren.
Wij voorspellen ons dus, behalve het genot van Zr. Ms.
tegenwoordigheid. ook daarvan de heilzaamste gevolgen in de
toekomst voor de welvaart der stad."

Uit de Gemengde Berigten. gemengd inderdaad, vernemen
we o.a.:

Te Assen is een brand stichter ter dood veroordeeld.
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74 man bedelaars zal uit Veenhuizen vrijwillig (!) naar Oost
Indien vertrekken om de gelederen aan te vullen,
Op het torieel in den Haag is eerie aardbeving qespeeld in

4 bedrijven met nieuwe decoratien.
Afgestapt aldaar de groote olifant Abd-el-Kader, wegende

3.500 Ned. p.
De hertogin van Sutherland had voor f 1200000 diamanten

aan. (Op het bal van koningin Victoria.)
Pharao onthoudt zijn troepen bij voortduring hunne soldij.
Te Palermo heeft een Engelschman met een Napolitaan

geduelleerd; de eerste heeft zijn [even en de ander zijn neus
verloren.

Klein Pierke van Turnhout, lang 8 Arnst. voet 1 dm, is
op de Haagsche kermis.

Deze kermis wordt door bloediqe vechtpartijen van Leid.
Studenten verlevendigd.
Ziehier enige van de vele berichten, die de Kamper Courant

anno 1842 in zeker ongewilde grappigheid haar lezers voor
zette.

Het Stadnieuws vertelt ons, dat en op 16 en op 17 Mei een
schip met hout uit Noorwegen is binnenqevallen.

De Mengelingen geven ons het verhaal van het beleg van
Kampen in 1578, ondertekend door J. M.(oulin), en daarna
een vertaald stuk uit De Koopman van Venetie (IV bedrijI,
1ste tooneel }, wellicht, omdat de Kamper Courant zich bewust
is een culturele taak te helpen vervullen. Of - om den vorst
nog eens netjes op zijn plicht te wijzen?

Ik citeer een paar regels:
Portia (tot Shylock):

Genade, in haren aard, weet van geen dwang;
Zij druipt, als milde regen, van den hemel
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Op aarde neer: ze is dubbele zegening;
Ze zegent hem die geeft en hem die neemt:
Het magtigst in de magtigsten, versiert ze
Een .troonmonarch meer dan zijn diadeem;
Zijn scepter toont de kracht van aardsch geweld,
Als zinbeeld van ontzag en majesteit,
Waardoor een Vorst zijn grootheid openbaart:
Maar de genade is boven scepterzwaai;
In 't hart der Koningen heeft zij haar troon;
Ze is eene eigenschap der Godheid-zelve:
Een aardsche magt komt die van God het naast,
Wanneer genade 't regt verzacht.

De Rijn~ en IJ ssel-Stoombootmaatschappii publiceert haar
Dienst voor de maand Mei 1842. Verkort aldus:
Van Amsterdam naar Kampen, dagelijks 's morgens ten 6

ure, behalve op 5 aangegeven dagen - geen van alle
Zondagen.
Van Kampen naar Amsterdam, dagelijks 's middags circa

3 uur, behalve op dezelfde 5 dagen van boven.
Van Kampen naar Arnhem en Keulen op 6 daqen.
Van Arnhem naar Keulen op 7 dagen ..
Van Keulen naar Arnhem, Kampen en Amsterdam op 6

daqen.
Van Arnhem naar Kampen en Amsterdam op 6 .dagen.
Me dunkt een behoorlijke verbinding voor een plaats van

± 10000 inwoners. Waarbij echter in 't oog dient gehouden
te worden, dat het verkeer te land - vooral op lange tra
jecten - niet veel betekende en de spoor, de grote slokop
van die dagen, nog niet haar intrede had gedaan.
Een tweetal advertenties en een rubriekje Marktprijzen van

tarwe enz. vormen het slot. Een van de beide advertenties
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vestigt de aandacht op het: Groen, zuiver plantenbitter
(Extrait d'Absinthe verbeterd), dat in tal van plaatsen te ver
krijgen is en merkwaardig, een zestal boekhandelaars onder
zijn verkopers telt, o.a. Waanders te Zwolle. Het yak was
misschien anders te droog.

Als Willem II, teruggekeerd in het paleis, waarin thans
zijn achterkleindochter zich gevestigd heeft *), a tete reposee
zijn bezoek aan Kampen zich nog eens voor de geest heeft
gehaald en de hem nagezonden Kamper Courant heeft ge~
lezen, moet hij toch een aangename herinnering hebben gehad
van de enthousiaste ontvangst en geen geringe dunk hebben
gekregen van de aloude Hanzestad, die haar traditie van
handelsstad door haar transporten uit Noord en Zuid trachtte
te handhaven en van het plaatselijk blad, dat beschikte over
een dichter, een historicus en een litterator, die zo maar,
prompt, Shakespeare van stal wist te halen.

Laten we het eerlijk erkennen: gemeten aan haar tijd en
haar omgeving vervulde de Kamper Courant met de uitgave
van het nummer van 19 Mei 1842 op uitnemende wijze haar
journalistieke taak.

c. J. BOUHUIJS, Hengelo (0.)
19 Mei 1937.

*) Ook dit aI weer historie. Het voormalig paIeis is in eigendom over
gegaan aan de Friesche Levensverzekering-Mij. In een deel hiervan,
gehuurd door den Staat, is het nieuwe departement van AIgemeene Zaken
ondergebracht. Red.


