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WELKOM AAN DE OUD-VOlONTAIRS
VAN HET INSTRUCTIE-BATALJON.

De stadsrekening der gemeente Kampen over het dienstjaar 1568 ver-
meldt den volgenden post:

"den 7enAugusti vuth bevel! des edelen Raedtz gesconken Koninklijken
Majesteits boede eenen ricxdaler voer die blijde tijdinge hij brachtc,
dat die knechten van hier nae der Elborch trecken ende aldaer
liggen selden."

In Kampen was kort tevoren een garnizoen gelegd: "het venlijn knechten
des welgeboren graven van Everstein". Men was er blijkbaar niet erg mee
ingenomen.

Aan den hertog van Alva werd althans door Burqemeisteren. Scepenen
ende Raedt verzocht of Kampen daarvan ontledicht mochte worden. Men
beriep zich er o.a. op, dat de stad veel arme burgers had. "die mit haeren
swetigen ende suyre arbeit nauwe die cost en konden krijgen voor haer
personen ende cleijne kinderen",

In de waardeering van garnizoenen schijnt in den loop der jaren wel
eenige veranderingen te zijn gekomen.

De actie van de huidiqe "burgemeisteren. seepenen ende raedt" rieht
zich meer op vestiging dan op ontlediging van garnizoenen.

Vergeefs zal men dan ook in de gemeenterekening over 1924 zoeken
naar het loon als boodschapper van goede tijding van hem, die de mare
bracht van de opheffing van het Instructie-Bataljon.

De man zou hoogstens als jobsbode gehonoreerd kunnen zijn, want het
was voor Kampen niet een blijmare als in 1568, doch een treurmare.

Kampen en het Instructie -Bataljon hoorden bijeen.
Ze waren zoo aan elkaar vertrouwd geraakt.
Ze hadden zooveel lief en leed samen doorgemaakt.
Ze hadden geleerd met elkanders zwakheden en gebreken geduld te hebben.
Kortom, het was een gelukkig huwelijk.

Kampen verblijdt zich erin straks, als in een droom, dat oude geluk nog
weer even te mogen smaken.

Zeker, wij Kampenaren beseffen heel goed, dat de reiinie allereerst
wordt qehouden, opdat de oud-volontairs elkaar 'weer eens zouden zien
en zich in het oude jaarklasse=verband zouden onderdompelen in het verleden.

Maar dat verleden is nu eenmaal niet los te denken van Kampen.
Daarom zien wij, in bescheidenheid, deze reiinie ook een beetje als reimie

van het I.B. met de oude veste Kampen.
En om die reden zijn we iets meer dan belangstellende toeschouwers.
We zeggen dan ook ditmaal niet "welkom. vreemdelinq", maar nu mag

het, in nog warmer toon, heeten, "welkom. oud-stadgenoot I"

Kampen. Juli 1938. H. M. OLDENHOF.
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Aan de Burgerij van Kampen.
"Oeh mocht tck met min geschal
Verkondigen ceo oprechten frede overal".

Opschrift oude klok.

Uit dankbaarheid voor het wijken van de oorlogsdreiging werd mij
gisteren door een inqezetene, die onbekend wenscht te blijven, een bedrag
van twintig gulden ter hand qesteld, met het verzoek dit geld te bestemmen
voor een door mij te bepalen doel van bij voorkeur plaatselijk karakter.

Zeer erkentelijk voor deze spontane gift. heb ik besloten haar te be
schouwen als eerste bijdrage voor een f 0 n d s tot res tau rat i eva n
het carillon.

De gever heeft zich daarmede volkomen kunnen vereenigen. Hi] zou
het op prijs stellen. indien aan de geheele burgerij de gelegenheid werd
geboden voor dit doe1 een dankoffer te geven.

Ook hieraan voldoe ik gaarne.
Ongetwijfeld zullen velen zich gedrongen gevoelen aan hun hartelijke

blijdschap voor de ontspanninq, die. na zooveel benauwend oorloqsqevaar,
Gode zij dank intrad, door een dankoffer uiting te geven.

Hoewel nog niet eerder voor een dergelijke opgaaf qesteld, heb ik niet
lang behoeven te zoeken naar een passend offer doe I.

De omstandiqheden wezen het vanzelf aan.
Op 1Maart 1937had ik mij tot de Nederlandsche Klokkenspel-Vereeniging

gewend met het verzoek mij te willen adviseeren over restauratie van
onzen beiaard.

Een omvangrijk en tijdroovend onderzoek volgde.
Eerqisteren, 28 Sept. 1938. ontving ik dit advies, neergelegd in een goed

uitgewerkt en duidelijk rapport.
Er staat veel bemoediqends in:

"De klokken zijn allen in goeden staat. zijn voor het meerendeel
"zuiver van toon, en hebben "weinig qeleden." .

"Dergelijke fraaie klokken rechtvaardigen volkomen een betere
"inrichting en een restauratie, die dat spel tot een van de schoonste
"in den lande zal kunnen omvormen." .

"Door deze voorstellen der Cornmissie zal de omvang van het
"klokkenspel tot 45 (resp. 43) klokken worden uitgebreid; een
"beiaard. die en in zwaarte en in omvang kan worden gerekend
"tot de grootste klokkenspelen in Nederland en waarschijnlijk een
"der schoonste."

Maar het hmkende paard komt achteraan!
Er moet heel wat aan gebeuren: betere plaatsinq van klokken en klokken

stoel, uitbreiding met 14 kleinere klokken, vergrooting van de cabine, ver
nieuwing van de verbindinqen. speeltafel, 'bank en pedalen. afspuiting van
23 kleine klokken, herqieten van 6 slechte klokken, inbrengen van nieuwe
klepels, enz.

Dat alles kost naar raming in totaal f 5.000.~ !
13
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Terwijl je nog zit te piekeren waar die som vandaan te halen, komt
je den volgenden dag een dankbaar en mild mensch twintig gulden brenqen,
ter vrije beschikking!

Is het wonder, dat ik er wei raad mee wist?

En is het wonder, dat ik nu maar meteen tot de burgers van Kampen,
de stad vap den beroemden meester klokkegieter Geert van W ou, zeg:
"Iaten we dat zaakje nu eens gauw opknappen'"?

Toen in Urk in 1934 een klok gescheurd was, hebben de Urkers uit
den eigen kring f 1.200.~ bijeengebracht om die eene klok te doen overgieten.

Zouden de Kampers dan niet, nu de vredesklokken weer gaan luiden,
in een minimum van tijd f 5.000.~ offeren om hun beiaard die straks 45

- klokken zal tellen, te restaureeren tot een van de schoonste in den lande?
In een opschrift van een of van verschillende nieuwe klokken, kan

worden geboekstaafd, dat de burgerij van Kampen in de restaura tie van
haar beiaard uitdrukking gaf aan haar dankbare vreugde over de afwending
van het gevaar van een nieuwen wereldbrand. Aldus wordt een monument
gesticht van blijvende cultureele beteekenis!

Reeds ontving ik toezegging van verschillende belangrijke bijdragen,
tot honderd gulden toe!

Ook kleine bijdragen zijn hartelijk welkom. De stuiver, het dubbeltje of
het kwartje van minder met aardsche goederen bcdeelden is even waarde
vol. Het gaat allereerst om de dankmanifestatie van de geheele burgerij,
in al haar geledingen.

De giften zullen Zaterdagmiddag (1 Oct.) worden ingezameld door
bestuursleden van verschillende vereenigingen, geassisteerd door padvinders.

Terwijl op den omloop van den toren een muziekcorps zal spelen, af
gewisseld door cartllon-rnuziek, zullen de zakjes, waarin U uw bijdrage
gelieve te sluiten, bij de huizen worden opgehaaJd.

Ook kunnen bijdragen o.a. van vereenigingen en corporaties worden
qes.ort op mijn postrekening 44930; verantwoording hiervan zal geschieden
in de plaatselijke bladen.

Ten overvloede is ten stadhuize Zaterdag tot 1 uur en op 't politie
bureau den geheeIen dag de geIegenheid opengesteId qiften af te dragen.

En nu is het woord aan U!
Uw antwoord moge klinken aIs een klok!

De Burgemeester van Kampen,

KAMPEN, 30 Sept. 1938. H. M. OLDENHOF.



DE ORIGINEELE FOTO VAN DEZE OPNAME WORDT
DOOR DEN HEER J. VOETEN VERKOGHT A F 1.-,
TEN BATE VAN HET GARILLONFONDS.



31 JAN. 1938. DE VOORZITTER VAN DE ORANJE-VEREEN.
VERGEZELD VAN HERAUTEN, KONDIGT DE BUR.GERi'R
VAN KAMPEN AAN, OAT PRINSES BEATRIX GEBOREN. IS;:

HET LAATSTE VAN DE 6 NIEUWE BEELDEN (3E VAN LINKS).
"DE MATIGHEID" VAN J. POLET IS OP 13 OCT. '38 OP ZIJN

PLAATS GEZET.
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ONZE 90-JARIGEN.
Hendrika Cornelia Diepeveen ~Schaddenhorst,

Burgwal 53
Hermina Klooster ~Prins, Heerensmitsteeg 8
Albertje Mesman ~Rozeboom, Nassaustraat 1
Hendrik Jan Schreurs Bzn, Bov.~Nieuwstr. 46
Jan Winkel, Geerstraat 381 • .

Geertje Struik ~[onqman, Burgwal 15. .
Johannes Willem Smit Dzn, Julianastraat 25
Luscia Enserink ~Lottgerink, 3e Ebb.str. 34.
Klaas Lindeboom, Houtwijk 4 . . . .
Minke Adams Hoekstra-Slottje, Kloosterpl. 13
Mijntje Lok, Broederweg 13.
Hendrika Johanna v. d. Weerd= van Aarst,

Kalverhekkenweg 33
Geertruida Fidder ~de [onq, Valkstraat 20
Willem van Werven, Bolwerk 6 .
Agnieta Vos ~van Campen, Valkstraat 12
Willem Hartman, Boven-Nieuwstraat 46
Louwe Botter, Boven-Nieuwstraat 46.
Engeltjen Visee ~Voerman, H. Berkstraat 10
Janna Gorissen ~Kwakkel, Buiten-Smqel 51a
Aaltje Hertman= Scholten, Bov.~Nieuwstr. 46
Douwe Abma Sr, Boven-Nieuwstraat 46
Grietje Rietberg ~Been, Patrimoniumstraat 10
Gerridina Beekman ~Eilander, Groenestr. 55
Jennegien Winkel ~van Aarst, Geerstraat 38 1

Katharina Kollernan- Rekveld, Vloeddijk 152

8 Sept. 1840
24 Mei 1844
24 Juli 1844
29 April 1845
21 Sept. 1845
16 Jan. 1846
1 Sept. 1846
13 Sept. 1846
18 Nov. 1846
27 Mei 1847
9 Sept. 1847

25 Oct. 1847
17 Jan. 1848
29 Nov. 1848
10 Dec. 1848
16 Dec. 1848
18 Dec. 1848
1 Jan. 1849

21 Jan. 1849
13 Febr.1849
30 Mei 1849
10 Juli· 1849
25 [ult 1849
8 Aug. 1849
1 Oct. 1849
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YERBETERINGEN.
Brunneper Oranje- Vereeniging.

P. Vinke. voorz., T. Noordman, Begijnestraat 6. secr.,
W. Koekkoek. penn.m., G. Weimer, 2e voorz .. B. Vinke.
2e secr., A. van Oene, 2e penn.m., A van Raalte. alg. adj.

Kamper Zwem- en Poloclub "De Steur",
Official K.N.Z.B .• tevens gerechtigd tot het afnemen van het vaardtqh.vdiploma

zwemmen N. O. C. de heer S. Ellens Jr.
Knnq-offlcials : Ph. de Bruyn, W. G. Carmiggelt en H. Leeuw.

SCHOOL YOOR RESERYE-OFFICIEREN
DER INFANTERIE.

LIJST VAN OFFICIEREN EN BURGERLEERAREN.
Luit.~Kol
Majoor
Kapt.-Adj.
Kapitein

J. K. Lammerts
J. Mallinckrodt
N. J. T'ielrooy
J. D. J. Couvee
A. Rosmiiller
A. J. W. Jager

.. C. H. van Malsen
l e Luitnt L A. Paling

J. Flink
C W. Brouwer
J. A. Vergouwe
A. H. Schreuders
M. H. F. Hakbiil

MILITAIRE ADMINISTRATIE

1e Luit.nt J. de Vries
A. van der Werf
J. H. T. de Roo
J. W. Pik
F. Ch. L Raadsveld
J. J. Zoo mer
H. F. H. v. Boekhout
J. P. Verwoerd
H. F. Onderwater
J. C. Zuidema
A. H. Scheuermann
J. L. [annes
P. J. Doornebal

"

Kapitein W. J. Pluijm
.. A. Schurink

l e Luit.nt G. J. J. van Aalst
MILITAIRE GENEESKUNDIGE DIENST
Off. v. Gezondheid 2e kl. W. H. Brunet de Rochebrune
BURGER-LEERAREN
Dr. C. G. B. ten Kate. Rector Lycei
J. B. Willemsen, Res. Paardenarts 1e klasse.


