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DE REUNIE
VAN HET VOORMALIGE
INSTRUCTIE - BATALJON
OP 27 - 29 JULI 1938.

Een reunie van oud-leerlinqen van een onderwijsinrichting
of opleidingsinstituut heeft in den regel slechts plaats op
herdenkingsdata in het bestaan dier instelling. Ook het
Instructie-Bataljon heeft volgens dien regel zijn 25e, 50e en
60e verjaring op feestelijke wijze herdacht en dit zou stellig
eveneens het geval zijn geweest bij het 75~jarig bestaan in
1926, als dit bestaan niet twee jaren tevoren een einde had
genomen. Heden zijn ruim 87 jaren verloopen sedert de op
richting en 14 jaren na de opheffing der instelling. In geen
van deze beide jaarcijfers kan dus een gereede aanleiding
worden gevonden voor het houden van een reunie. Het denk
beeld nog eenmaal in de vroegere omgeving bijeen te komen,
spontaan gerezen bij eenige oud-kweekelinqen van het voor
malige instituut en aanstonds in ruimen kring weerklank
vindende, hield dan ook geen verband met een jaarcijfer. Wel
van invloed zal zijn geweest de alom in den lande wassende
geest van nationalisme en saamhoorigheid en niet het minst
de geestdrift voor het naderend regeeringsjubileum.
En zoo heeft in de laatste dagen der Julimaand binnen de

oude, vertrouwde omlijsting een reunie plaats gehad, bedoeld
als de zoo getrouw moqelijke recreatie van een stukje kazerne
leven. Een opzet, welke alleszins geslaagd is. Aan een syrn
pathieke gedachte is vorm gegeven op een wijze, welke voor
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alle deelnemers aantrekkeliik was en voor velen onverqetelijk
zal blijven.

In de morgenuren van Woensdag 27 Juli kwamen zij aan
per trein en per auto de honderden reunisten en werden eerst
geleid naar de Buitensocieteit om zich te melden. Daar werd
hun namens het gemeentebestuur een herinneringsspeIdje aan
geboden en ontvingen zij den feestwijzer en eenige schrifturen.
"Hiertoe behoorde een tweetal keurige boekjes, waarvan bij
beide de inhoud was ontleend aan de historic van het I.~B.,
maar welke door de wijze van bewerking elkander voortref
Ielijk aanvulden. Het eerie was in opdracht van het Ieest
comite samengesteld en geredigeerd door den heer J. A. H.
Abeleven, in wiens naam als kunstzinnig auteur ("Jaha")
reeds tevoren een waarborg lag voor aantrekkelijke lectuur.
Nog temeer nu het werkje was verlucht door artistieke
krabbels van den sierkunstenaar Wim Abeleven, die belanqe
loos ook een passenden en pakkenden omslag had ontworpen.
Behalve het Voorwoord had de samensteller een gevoeligen
Terugblik geschreven en voorts in een komische, berijmde
Ontboezeming "een dag uit 't leven van ons allen" in her
innering gebracht. Voor het verdere was het boekje gevuld
met bijdragen, waaronder interessante en humoristische, van
een 13~tal oud-volontairs, van den burqemeester, van den
garnizoenscommandant en van ds. F. A. van Schaick, alle
met foto van den schrijver. Aan het slot een naamlijst van
de reunisten, gerangschikt naar [aarklasse, aanvangende met
1870. Het boekje werd gedrukt bij de firma Ph. Zalsman en
was dus typografisch keurig verzorgd. Het andere werkje:
Het Instructie-Bataljon te Kampen bchandelde de geschiedenis
der instelling van de oprichting tot de opheffing. Het was
opgedragen aan den minister-president. die een voorwoord
schreef. Bewerker was de heer F. H. J. de Plot, die zoo vol-
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ledig mogelijk de gebeurtenissen in het bestaan van het I.~B.
weergaf. maar daarbij tevens niet verzuimde te doen uitkomen
welk een hechte band hier steeds heeft bestaan .tusschen
burgerlijk en militair element. Het geschriftje. door de N.V.
J. H. Kok in een sierlijk kleed gestoken en met distinctie
gei:llustreerd. werd door. den uitgever aan de deelnemers ten
geschenke aangeboden .. Daad van burgerzin en praktisch
medeleven, welke bijzondere waardeering verdient.
Tot de binnenkomenden behoorden ook minister Colijn, in

hoedanigheid van oud-leerlinq I.~B.• en de commandant van
het veldleger generaal J. J. G. baron. van .Voorst tot Voorst
(Kamper van geboorte). Verder gaven door hunne teqen
woordigheid blijk van belangstelling de res. generaal~majoor
H. de [onqh, de gepens. generaal~majoors Zeeman. van der
Moer, de Klein. Cramer. Fraser en Von Henning. een twaalf
tal gepens. kolonels en tal van andere gepensioneerde of actief
dienende hoofdofficieren. allen oud-volontair, Onder de aan
wezigen. die uit den militairen dienst waren overgegaan naar
de burgermaatschappij. vond men dokters, industrieelen. arnb
tenaren van hoogeren en lageren rang. een predikant, een
hoogleeraar.
Tegen twee uur verzamelden zich de reunisten op het voor

plein der oude kazeme, waar ook de stafmuziek van het 1 RA.
stond opgesteld. Toen dr. Colijn, begeleid door den burqe
meester en de leden van het comite, daar was aanqekomen,
schaarden allen zich op rijen van vier. waarna de stoet onder
groote belangstelling naar de Nieuwe Kerk marcheerde. Hier
werd achtereenvolgens gesproken door den heer W. F. O.
van der Drift als voorzitter van het comite, door burgemeester
Oldenhof. door den qamizoens-commandant Lt. Kolonel
Lammerts en als laatste door dr. Colijn, die in een uitvoerige
rede hulde bracht aan deqenen, die het initiatief namen voor
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deze samenkomst, "waarin de erkenning was gelegen van de
waarde der traditie, Hierdoor toch werd geeerd een stuk
militair leven, hetwelk aIle recht kan doen gelden op waar
deering."
Na opnieuw in dezelfde formatie te zijn aangetreden, werd

teruggemarcheerd naar de kazerne, waar op het voorplein
achter het hek door dr. Colijn met een korte toespraak de

. plechtige benoeming werd verricht van deze kazerne, die
voortaan ook officieel zal heeten: "de Generaal J. B. van
Heutsz-kazerne", welke naam in zilveren letters op den voor
gevel was aangebracht.
Hierna had ten stadhuize in de gerestaureerde raadszaal

de officieele ontvangst plaats van eeregasten en comiteleden,
gevolgd door de opening van "de reunie-tentocnstellinq".
Hiermee werd bedoeld een verzameling attributen en afbeel
dingen, betrekking hebbende op het I.~B., welke voor deze
gelegenheid waren afgestaan en gerangschikt in een paar
vertrekken van het stadhuis. Ze waren voor het grootste deel
afkomstig uit het Bronbeek-rnuseum (twee oud-qedienden van
daar deden dienst als suppoost) en uit het legermuseum te
Doorwerth. Men yond er o.m. de oude bataljonsvlag en het
vaandel (met de hooge vaandelkast }, een model-soldatenkrlb
en kribkastje, een volledige uitrusting, enz. Het geheel was
zeer bezienswaardiq, in 't bijzonder natuurlijk voor hen, tot
wie uit die curiosa de taal der herinnering sprak.
Voor den avond werd den gasten de keus geboden of te

gaan luisteren in de cantine naar de stafmuziek uit Assen,
waarbij in de pauzen een oud-volontair als humorist optrad,
of zich in den gelllumineerden tuin van de Buitensocieteit een
plaats te kiezen bij het concert van het Stedelijke Corps.
Van de reunisten maakte een groot dee}, voornamelijk de

jongeren onder hen, gebruik van de aangeboden loqeerqeleqen-
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heid in de slaapzalen der kazerne, aldus de lijn van het ver
jongde verleden volledig volgende. Van de overigen vonden
eenigen logies in de hotels, maar de meesten bij particulieren,
die hunnewoningen gastvrij hadden opengesteld.

Den tweeden dag ving de dagorder aan met: Verzamelen
te acht ure, ook nu op het Van Heutszplein en opstelling
weder volgens jaar van indiensttreding. Dit laatste (persoon
lijke wensch van dr. Colijn) had het prettig aandoende gevolg,
dat momenteel aIle verschil in rang en maatschappelijke positie
wegviel, dat de opperofficier aantrad naast den sergeant, de
postbesteIler naast den referendaris. Als commandant van de
aldus gevormde colonne trad op de populaire kolonel C. M.
Donck en voor deze functie had bezwaarlijk een betere keuze
kunnen gedaan worden. "Geeft achtl" klonk het commando
en toen de houding was aangenomen, marcheerde de vaandel
wacht met het oude I.~B.~vaandel naar voren. Onder vol
maakte stilte werd stram gesalueerd of het hoofd ontbloot.
Op dat moment had de gemoedelijke parodie plaats gemaakt
voor den bij het ceremonieel passenden ernst. Voorop de staf
muziek van het 1RA., 't vaandel, commandant en adjudant te
paard, werd afgemarcheerd naar den Zandberg onder blijken
van medeleven der Kamper bevolking. Het oude, welbekende
exercitieveld bood bij heldere zonbestraling een levendigen en
vroolijken aanblik. Verschillende moderne gevechtsmiddelen
waren hier opgesteld en werden door het bedienend personeel
gedemonstreerd en in werking gesteld. Op de schietbaan
maakten velen, onder wie dr. Colijn, met meer of minder
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succes gebruik van de gelegenheid om hunne schuttersvaardiq
heid nog eens op de proe£ te stellen. Klokke elf werd "Ver
zamelen" geblazen en stelde het gelegenheids-bataljon zich
weer op voor den terugmarsch, welke langs IJ selkade, Koorn
markt en Oudestraat terugvoerde naar het voorplein der
kazerne, waar het vaandel op de gebruikelijke wijze (en thans
vermoedelijk wel voor het laatst) uittrad.

Na een humoristische toespraak van den commandant tot
"zijn troep", beantwoord met een "Lang zal hij leven!", werd
ingerukt. En toen zochten allen den weg naar de eetzalen
om aan net gedekte en welvoorziene tafels hunne plaats in te
nemen, wat vergemakkelijkt werd door 9pgehangen plakkaten,
aangevende de jaarklassen. Onder geanimeerd gekout met de
tafelburen en diverse attracties had de koffietafe1 een aller
genoegelijkst verloop. Niet lang daarna was het tijd voor
de kerkdiensten. Volgens traditie met tamboers voorop gingen
drie groepen, Katholieken, Gereformeerden en Hervormden
kerkwaarts, onderscheidenlijk bij pastoor Goossens, ds. Schoe
makers en ds. van Schaick. En des avonds was het weer de
feestelijk verlichte Buitensocieteit. waar reunisten en Kamper
burgers zich vereenigden onder de tonen van de stafmuziek,
ge1eid door kapelmeester Van Leeuwen. De aanblik van den
geheel bezetten tuin wekte weemoedige herinneringen aan
zomeravonden van weleer.
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Vrijdagmorgen werd er afscheid genomen, waarbij de voor
zitter van het comite, de garnizoenscommandant en de burqe
meester hunne voldoening uitspraken over het prettig verloop
der bijeenkomst. Generaal Zeeman dankte in zeer warme
woorden allen, die aan de oud-volontairs deze onvergetelijke
dagen hadden bereid, waarna met het Wilhelm us de reunie
plechtig werd besloten.

De mannen, die voor deze daad van pieteit jegens het voor
malige instituut van militaire vorming het initiatief hebben
genomen en door wie het met tact ontworpen feestprogram
voorbeeldig werd voorbereid en verzorgd, kunnen met tevre
denheid op de feestdagen terugzien. De vedvuldige dankbe
tuigingen, mondeling en schriftelijk aan hun adres gericht,
waren ten volle verdiend, want het is duidelijk, dat door het
comite onder leiding van het trio Van der Drift- Veldkamp
Schurink enorm veel werk is verzet. Onder hen, door wie
medewerking werd verleend. worde in de eerste plaats ge~
noemd burgemeester Oldenhof, die officieel zijne gemeente
correct en waardig representeerde, maar wiens sportieve ver
schijning zich voor het verdere volkomen aanpaste in de
soldateske sfeer van scherts en jolijt. En naast hem verdient
overste Lammerts hulde voor den steun door hem verleend
bij de voorbereiding en tijdens het verblijf der gasten en niet
minder voor zijne persoonlijke enthousiaste deelneming aan de
reunie. Wat verder tot het welslagen heeft bijgedragen, dat is
de democratische inslag van het programma, de montere en
feestelijke stemming der deelnemers naar het voorbeeld van
den oud-colleqa Colijn en ook het betoon van hartelijk mede
leven uit alle kringen der plaatselijke bevolking. Aan hare
gezindheid kon wel geen twijfel bestaan bij de herinnering
aan de plaats, welke het I.~B. eenmaal in de Kamper samen-
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leving innam. (Wanneer we in dit verband het I.-B. noemen,
dan sluit dit tevens in den Hoofdcursus. Beide, hoe verschil
lend ook in vele opzichten en elk onder eigen commando en
onder eigen dak, zijn in de memorie voor den ouderen Kamper
niet te scheiden).

"Voor Kampen werd op 10 October 1924 een tijdvak met
eigen karakter afgesloten," aldus teekende burgemeester Fern
hout destijds zeer juist het feit van de opheffing van het I.-B.
en aan deze woorden van zijn ambtsvoorganger werd in de
Nieuwe Kerk nog eens door burg. Oldenhof herinnerd. Inder
daad, het toen afgesloten tijdvak .xlroeq een eigen karakter!"
0, stellig, Kampen zou zich schuldig maken aan grove ondank
baarheid, wanneer zij zich niet erkentelijk betoonde voor de
gunst weder een garnizoen te huisvesten, zelfs een sterker
dan ooit te voren. De burgerij erkent dit voorrecht en waar
deert het in hooge mate. Maar het tegenwoordige garnizoen
onderscheidt zich in aard en samenstelling van het vorige.
Irnmers is voor de leerlingen van de S.R.O.I. de militaire op
leiding voor hun toekomstig leven van bijkomstige, van secun
daire beteekenis. De eischen, waaraan na afloop moet worden
voldaan, zijn ook beduidend minder zwaar en de tijd van
vorming is korter dan voor den beroepsofficier. Derhalve is
het verblijf te Kampen van betrekkelijk korten duur, voor het
meerendeel hunner nog onderbroken door veelvuldige, zelfs
door wekelijksche verlofdagen. Aldus wordt aan de behoefte
aan huiselijk verkeer behoorlijk voldaan en is het begrijpelijk,
dat de geneigdheid contact te zoeken met de plaatselijke
families niet bijzonder sterk is.
In de voorafgaande periode was dit geheel anders. Destijds

was de veeljarige dienstverbintenis van den volontair de eerste
stap in de richting der gedane beroepskeus; gold de militaire
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opleidingsperiode als de voorbereiding tot en tevens als het
beginstadium van's jongelings toekomstig leven. Voor zijne
carriere was die periode van groote, veelal van beslissende
beteekenis. Het regime was streng. Aan lichaam en geest
werden niet geringe eischen gesteld; de tijd en gelegenheid
voor ontspanning was karig toegemeten. Voeding en huis
vesting waren van den grootsten eenvoud en gespeend van
aIle comfort. Rust, gerief en gezelligheid werden aIleen ge
vonden in de cantine en dan nog in betrekkelijke mate. Buiten
de reglementair vastgestelde korte vacanties was van verlof
geen sprake. Kan het dan verwonderen, dat een bekend adres
ter plaatse voor den jeugdigen krijger een uitkomst was en dat
hij, benijd door zijne makkers, van een uitnoodiging gretig
en liefst bij herhaling gebruik maakte? En natuurlijk gold dit
in nog veel sterker mate voor de jongelieden, wien het gelukt
was te worden opgenomen in het kader en die aldus (langs
den weg van Aspirantenklasse - Voorber.Cursus - Cursus)
hunne geheele studie voor de hoogere opleiding te Kampen
konden voortzetten. Hun verblijf binnen onze stad was van
langen duur en werd bij toelating tot den Hoofdcutsus nog
met minstens twee jaren verlengd. Vooral door dezen werd het
contact met Kamper families gezocht en op prijs gesteld. ter
wijl anderzijds zij niet zelden gerekend werden tot vaste en
welkome bezoekers van den huize. Met volle recht constateer
de dan ook de laatste directeur van den H.C., dat te Kampen
steeds "het militalr internaat was aangevuld door de gezeIlig
heid van den familiekrinq".

In het vorengaande ligt de verklaring van het gezegde van
den burgemeester, dat in 1924 voor Kampen "een tijdvak met
eigen karakter werd afgesloten." En het is de oplevende her
innering aan dat tijdvak geweest, welke de Kamper bevolking
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op zoo warrne, enthousiaste wijze heeft doen meeleven met
de reunisten en deelen in het genoegen van het weerzien.

de P.

Uit de "Ontboezeming" van den heer J. A. H. Abeleven:

... De IJsel blijft stroomen ... en h.et stadje leeft voort:
Het heeft zich verzoend met het heden ...

Maar de oudste bewoner denkt met weernoed terug
Aan die zoo heerlijke tijd in 't verleden.

--~ -. 1~ Toen 't overheerschend Militair element
Naast gezelligheidookwelvaart mocht qeven,

Aan die tijd, die ook bij den Oud-Volontair
In dankb're herinnering zal voort

blijven leven.
En, als wij dan weer huiswaarts gaan,

Voldaan en gansch verblijd :
Dan denken wij met vreugd in 't hart

Aan deez' daad van pieteit,
Die in Kampen ons te zamen bracht,

Waar 't vast niet anders kon,
Voor het brengen van een laatst saluut

Aan ONS INSTRUCTIE~BATALJON.



Z.Exc. DR H. COLlJN. ALS OUD-VOLONTAIR
VAN HET l.B. TIJDENS DE REUNIE TE KAMPEN

EN BURGEMEEST'ER H. M. OLDENHOF



DE VOORGEVEL VAN DE I.B.-KAZERNE OMSTREEKS 1875

27 JULI '38. NA EEN TOESPRAAK VAN Z.Exc. DR H. COLlJN
VERSCHIJNEN DE ZILVEREN LETTERS OP DEN VOORGEVEL:
"GENERAAL J. B. VAN HEUTSZ - KAZERNE".


