
·Dc- geschiedenis van een spatieuze tent
of

Een totaal vergeten episode uit het Kamper leven.

Het sellDonste wat het leven te hieden lIee}t is:
verwochting en illnsie'.

Uit "de Groene' VUIl :24 Mei 1932.

Er ligt Iets weemoedigs in het nagaan van oude ontwerpen
en berekeningen. Want aan het nu vergeelde papier en de
verbleekte cijfers en letters heeft de hand van hem die ze
neerschreef eenmaal zijn verwachting en zijn vrees toever
trouwd. Het is aan de intuitie van de lezer overgelaten hier
en daar tussen de reeksen cijfers een persoonlijke trek te ont
dekken. De oude koning van Israel, gewoonlijk de Prediker
genoemd. moet enige tientallen eeuwen geleden tot de con
clusie gekomen zijn, dat het op dit ondermaanse niet veel
gedaan is. Hij. de in het leven wel zeer teleurqestelde, schreef
althans:

..Daar is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en
van de navolgende dinqen, die zijn zullen, zal ook geen
gedachtenis zijn bij degenen die namaals wezen zullen"
(Pred. I vs 11).
Maar - wenden we ons tot een stukje levensgeschiedenis

van iemand, wiens ervaringen slechts enige tientallen jaren
achter ons liggen. iemand van te weinig wijsgerige aanleg
om ze te verwerken tot het algemeen menselijke, zoals het
slechts weinigen gegeven ds als de zone Davids, wiens
schrifturen na zoveel eeuwen nog de lezer van heden met
een glimlach tot de erkentenis brengen: "Ja, zo is het".
Voor mij ligt een gedetailleerde kostenberekening van "een

houten tent". V66r ik overga tot een nadere beschouwing,
is het nodig te weten met welke bedoeling deze vervaardigd
werd. Omstreeks 1850 moet het in het brein van de toen
malige commandant van het Instructie-Bataljon opgekomen
zijn, dat het voor de militairen van het LB.• dus voor de
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jongelingen. nuttig zou zijn hen. tenminste gedurende de
zomernachten, in tent en te laten slapen. Daarvoor zou een
kamp betrokken worden op de Zandberg. Een houten tent
voor samenkomsten bij feestelijke gelegenheden en als off,i~
ciersverblijf; als wat wij na de Canadian summer Messroom
noemen.

Alsof de samensteller van de kostenberekening der tent
een merkwaardiq geschiedkundig feit te boek stelt, vangt
hij zijn Cornpte-rendu aldus aan:

"In het jaar 1853 heeft C. I. Huijlbroeck te Kampen laten
maken en aangekogt: Een geheel nieuwe tent van hout.
Groot (oningevuld). en geheel gemeubileert; heeft in zijn
geheel gekost. Tent en ameubliment als volgens schrief
telijke rekeningen en kwitantie en ameublement.
Achtereenvolgens worden behandeld: verfwaaren, ijzer
waaren, manufacturen."
En nu voIgt een met keurige hand geschreven kosten

berekening met onderstrepiriqen, haakjes en accolades. [am
mer dat de ruimte, besternd voor de opgave van de grootte.
oningevuld is gebleven.
Het heeft geen zin aIle posten na te gaan. De namen van

vaklui en leveranciers kwamen omstreeks de eeuwwisseling.
sommige nog veel later. ,in Kampen voor. Ik noem G. J. van
Ekeren. timmerrnansbaas, I. Blij. verversbaas. Meestal blijkt
het beroep niet erfelijk in het geslacht; zeker niet in de rechte
linie. Zo treffen we aan een H. van Hulst als leverancier
van ijzerwaren en kamersloten. Maar Lubbers en Co leverden
een halve eeuw geIeden. dus omstreeks 1900 nog catoen en
watertwist voor sonneschermen. Daarentegen verschijnt M.
Zendijk in deze rekening als leverancier van "schuinsche"
gordijnen. terwijl zijn nazaat of bloedverwant paardehande
laar of -liefhebber - waarschijnlijk beide - was. Voor het
aanschaffen van een ameublement wendt de heer Huiilbroeck
zich tot de Zwolse meubelmaker F. J. Schoenrnaker. De
Kamper tirnmerrnansbaas G. J. van Ekeren gunt hij de klan
dizie. Die vervaardigt voor hem 60 nieuwe tafeltjes, verven
inbeqrepen, voor f 150.-. Overigens plaatst hij zijn orders
voor een belangrijk deel in Zwolle. We vragen ons af of de
Kamper winkels hem niet konden leveren de stoelen, spiegels.
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steven (houten voetstoven) die dienst moesten doen als voet
bankjes. Maar neen - behalve die 100 stoven koopt hij 100
"steenen vuurtesten voor in de steven". V oor wie waren die
bestemd? (Het kamp werd in de zomermaanden gehouden.)
Voor de jonge!ingen? Voor de officieren? Het is al te dwaas!
De waarheid zal wel zijn, dat de steven, met een ..door
gebrand kcoltje" er in. de voeten van te verwachten dames in
[uni, Juli en Augustus op temperatuur rnoesten houden. Ons
stoere voorgeslacht!! Verge!ijk daarmee eens het gymnasti~
serende, Iietsende, zwemmende vrouwe!ijk dee! der huidige
samenleving; om niet te spreken van de kleding!

Het is te begrijpen. dat de tentbouwer voor somrruqe arti
kelen, als "papieren ilIuminatie~lampions. noch in Kampen.
noch in Zwolle terecht kon en zich daarvoor een reis naar
Amsterdam moest getroosten. Hoewel het niet vermeld wordt,
zal de heer H. weI geen gebruik gemaakt hebben van beurt
schip of diligence (beide te langzaam en de laatste hoven
dien te duur) maar van een der boten der Rijn en Ijssel
Stoomboot Maatschappij, die op Zondag. Dinsdag en Don~
derdag. voorm. om half twaalf uit Kampen naar Amsterdam
vertrokk en. Dat was in den jare 1853. De Centraal-spoorlijn,
die de treinverbinding Kampen~Zwolle~Utrecht zou tot stand
breriqen, werd pas later geopend.

De heer H. was blijkbaar een practisch en een zuinig man.
Eenmaal in Amsterdam. ziet hij eens rond of er nog iets van
zijn gading is te vinden. En warempeI: in een verkoophuis
achter het Palijs (de lezer zal het reeds gemerkt hebben dat
de spelling niet een van de sterkste kanten van de. hr H.
was. maar dat was een tijdverschijnsel; men leze maar eens
een serie brieven van 100 jaar geleden) daar koopt hij Bar
leiner zilver lepels en vork en, tafel- en dessertrnessen, thee
en likeur-lepeltjes.

Maar toch doet hij ook inkopen in de stad van zijn inwo
ning (niet zijn geboorteplaats; dat was Gent). 20 koopt hij
bij ten Dam. mastenmaker (wie heeft er niet als jongen ge~
lopen over de masten, die er lagen voor de mastenmakerij.
beneden de Harmonie; men zie de stichtingssteen in het huis
er naast, in de Marktsteeg). een nieuwe vlaggestok. die ge~
verfd wordt door J. Blij. K. J. Buisman levert hem elf vadem
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vlaggelijn. De heer H. wil zijn bedrijf goed inrichten, want
hij schaft zich onderscheidene soorten wijn- en bierglazen,
jenever- en likeurglazen aan.

Het is merkwaardig, dat we dezeIfde namen, verbonden
aan dezelfde bedrijven van ornstreeks 1850 in dezelfde corn
binaties nog omstreeks 1900 terugvinden. In hoofdzaak be
stonden de Kampers van elkaar. Het verkeer met de Umwelt
was nog gering. Een goeddeels gesloten Wirtschaft. De
sigarenindustrie stond nog in haar eerste kinderschoentjes.
Het bedrijf van de heren Berk had er nog geen fIauw idee
van welke rol het eenrnaal in het Kamper leven zou gaan
spelen. Noch de een, noch de ander keek over de stads
muren heen. De melkveehouderij, tot op de huidiqe dag in
ongeveer 80 bedrijven uitgeoefend binnen de Iaat-rniddel
eeuwse begrenzing der stad, versterkte het behoudend ele
ment in de bevolking; ook in het uiterlijk, in de kleding. Het
was nog tot de helft van de vorige eeuw vrij algemeen ge~
woonte dat ieder, die zichzelf respecteerde, als gezeten burger
zijn varken slachtte: soms in cornbinatie met anderen een
"beest".

Kan het ons verwonderen, dat in zulk een omgeving de
aanhang van hen, die vasthielden aan de belijdenis der vade
ren, spoedig een geweldige uitbreiding onderging? Maar ook,
dat een militair evencment als een militair kamp de aandacht
van de Kamper bevolking moest trekken.

Het kan ons dan ook niet verwonderen, dat de Kamper
Courant in diverse nummers met korte berichtjes de aandacht
van zijn lezers vestigde op de kornen de gebeurtenis. 3 [uni
1853 meldde de Kamper "dat de Jongelingen van het Instruc
tie-bataillon een kamp zullen betrekken op de Zandberg; een
paar weken later, dat er toebereidselen gemaakt worden; de
18de Juli, dat men reeds bezig is met het opslaan van een
houten tent waarin koffijhuis en restauratie zal gehouden
worden". Als nu de spanning tot 't hoogste is opgevoerd, de
Tent gereed is, het water te zingen en te stornen staat op de
kooltjes vuur in de theestoven, - kortom alles gereed is om
de gasten te ontvangen, op dit psychologisch ogenblik, ver
schijnt er in de Kamper Courant deze advertentie (4 Aug.
1853) :
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c. J. Huijlbroeck maakt bekend, dat hii eerie Spetieuze
Tent heeft doen opslaan nabij het Kamp, welke 10 Aug.
zal geopend worden. Wijnen, Bieren, Thee, Koffij enz.
zullen te bekomen zijn. Bij goed weer zal het Hoorn
Muzijk zich voor de Tent doen hooren en ook qelcqen
heid zijn Llitqespanncn Paarden te stallen of in de
Weide te laten loopen. Belooft door N ette en .Civiele
hediening de Gunst waardig te maken,

De Kamper Courant, die blijkbaar plezier in het geval
heeft, vertelt haar lezers op 5 Aug. dat het Kamp, "door zeer
aangenaam weer begunstigd" druk wordt hezocht, "zoo door
vreemdelingen aIs door stedelingen. Het getaI der opgeslagen
tenten is rneer dan 100, en dat der gekampeerden rneer dan
500".
Nit zo'n voortgezette perscampaqne kan het succes niet uit-

blijven. We lezen dan ook:

"De laatste Zondag (14 Aug.) mag onder de schoonste
daqen van ons kamp gete1d worden. Op den middag
werden op 't plein van den Zandberg exercitien en evo
lutien uitgevoerd, die van eerie goede instructie qctuiq
den en door de talrijke wandelaars met qenocqen werden
aanschouwd. Ten drie ure hadden H.H. Officieren een
diner in de groote zaal van Huijlbroeck, alwaar zicb
later hoornmuzijk liet hooren."

V erder wordt in deze reportage qesproken van een .rwem e
lende meniqte" en: "De 'hediening in de tent liet niets
te wens chen over".

Als we nu weten, dat volgens officiele opqaveop 31 Dec.
1852 Kampen 11360 inwoners telde (ter vergelijking: Deven
ter 15570, Zwolle 18250 inw.) dan mogen we zonder over
drijving zeggen, dat geen oud .vrouw tje aan 't spinnewiel
was g~bleven. En zo zien we dus de Kampers "op dezen
schoonsten dag van ons kamp" voortschuifelen over de
Lanqe-bruqqe (eenvoudig houten bouwwerk noq, zcnder
monumentale poorten en romantische torens). We missen
he1aas de tijdgenoot chroriiqeur, zeals Haarlem die bezat in
Hildebrand, die in zijn opstel "Een onaangenaam mensch in
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de Haarlemmer Hout" ons de Haarlemmers van een tiental
jaren vroeger, netjes gerebrucerd volgens stand en uur van
de dag, tekende, Maar al miste Kampen in die dagen een
auteur die zijn "copieerlust des dagelijksen levens" botvierde,
we achten ons toch gerechtigd onder de burgerij, 'bij de lanq
zamere verandering der mode, van de snit, ook in de honder
den, die zich naar de Zandberg beweqen, "de winkeliers met
de lange roksmouwen, de hooghoedigen, de langpandigen, de
langlijvigen, de bloemisten, enz." te herkennen. En tussen de
burgers de burgeressen, de laatsten met de fraaie ornslaq
doeken (door de kleindochters als wandversiering gebruikt)
zien we de boerenbevolking van het Eiland, van Kamper
veen, van Zalk en Veekaten, van IJ sselmuiden, de boerinnen
met de zilveren oorijzers en kleurige kroplappen, Maar ook
de Jongelingen van het I.B. in hun nieuwe operette-uniforrnen
en chacots mogen gezien worden. Stel je echter de joriqens
gezichten voor onder de brandemmers, van voren 16 duim,
van achter 21 duim hoog! Ik weerhoud me een voIIedige be
schrijving te geven van de infanterie-uniforrn anno 1858 of
1859. Men had "galons", zijden "cocardes", .een ,.lis van ge~
plet rnetaal", een glad de "gebombeerde knoop", een koordje
van gouden of zilveren tres, een koord van 'bouillon ... Joost
mag weten wat dat is. Het ergste voor de Jongelingen was
wel, dat op mars over de operette-chacot een zwart gewas:
overtrek gedragen werd.

De goede oude Kamper Courant, aan wie we deze gege~
yens ontlenen, is overal bij om haar Iezers op de hoogte te
houden van al wat er gebeurt in en rondom ons "Kamp",
Intussen vindt ze tijd te polimiseren met de Utrechtsche
Courant, die "een praatje gedebiteerd" heeft, dat het I.B.
naar elders zou verplaatst worden. "Waar zou dat corps
echter kunnen komen en meer tevreden kunnen zijn dan hier
ter stede, waar zoo veel ten koste wordt gelegd aan ruime ge~
bouwen voor gezonden en zieken?" Bedoeld worden de
kazerne en de infirmerie. Hoewel we ons, na 100 jaar geen
partij gevoelen, zijn we geneigd te applaudiseren voor de
wijze waarop het plaatselijk blad op de bres stand voor de
belangen van de Kamper gemeenschap.

Wenden we 011S tot de reporterswerkzaamheid van de
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Kamper. We lezen dan (d.d. 5 Aug. 1853) dat het LB. is
uitgerukt naar het Kamp, gevolgd door "twee stukken zwaar
veldqeschut". Zo lezen we: "Het kamperende bataillon ver
heugt zich in het fraaiste weer ... "

Intussen heeft niemand in de "wemelende menigte" ge~
legenheid een jaloerse blik te werpen op de theehuisjes van
de gelukkigen, die een groente~ en blcemen-tuintje aan de
Nieuweweg bezitten en Zondags in het prieeltje thee drinken.
Omstreeks 1895 waren er nog drie van die huisjes, waarvan
de toegang over de sloot ge~ormd werd door een dubbele
plank, gewoonlijk dicht geklapt en met spijkers bezet. Ten
overvloede stond ter afschrikking achter het bruggetje een
plankje met de mededeling: Hier liggen voetangels en
klemmen.

* * *

Intussen-lcopt het seizoen van 1853 ten einde. Het was de
bedoeling, dat het. Kamp gedurende tien jaar zou gehouden
worden. We weten niet of dit een mondelinge toezegging
betreft, of dat de hr H. op eigen risco de bouw van de tent
ondernomen heeft. In elk geval meldt de Kamper Courant
van 22 Julij 1854 dat er toebereidselen gemaakt worden voor
het kamp van het LB. in Augustus. De ge Aug. verheugt zich
het kamperend bataillon alweer in het fraaie zomerweder.
Geen harde wegen of brandende zonneschijn. De soldaatjes
mochten anders eens verkleuren! "De muzijk van het wel
geoefend corps lokt elke avond honderden in de schone
natuur door te brenqen." Bij velerlei gelegenheid bewijst de
tent van H. haar dienst. Er is een afdeling van het Metalen
Kruis opgericht. Men trekt "vQorafgegaan door het Stads
muzijkcorps" naar het nabijgelegen Limp, waar door "de
heuschheid van den Kornmandant, het LB., in slagorde op
gesteld, enige evolutien verrigtte en daarna voor de afdeling
defileerde ...
"Het schoone zomerweder (al weer! B.) had uit aIle stan

den eene menigte van toeschouwers uitqelokt, enz."
Bet gaat de heer H. blijkbaar goed, want hij plaatst de

volgende .advcrtentie (16 Aug. 1854):
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"De oriderqeteekende, staande met zijn houten tent in
het Karnp bij den Zandberg, bedankt het geeerde Publiek
voor het hem geschonken bezoek laatstleden Zondag van
ruim 400 personen, welke in en om de Tent plaats
namcn. De smaakvolle Tent is den geheelen dag voor
het geeerde Publiek geopend, tot's avonds 11 uren. Men
kan bij hem alles bekornen wat in een fatsoenlijk koffij
huis vereischt wordt. Verzoeke de gunst en recornman
datie. C. J. Huijlbroeck."

Maar het wordt nog mooier. De Kamper Courant weet
met zekerheid te melden, dat morgen bij goed weer fraaie
vuurwerken zullen worden afgestoken door H.H. officieren
van het LB., afgewisseld door muzijk. Elke Zondag na kerk
tijd: groote parade. Zie hier het opgetogen verslag in de
K. Crt. van 23 Aug.:

"J.1. Zondag was het nabijgelegen Karnp van het LB.
zoo druk bezocht als immer te voren is gezien. Duizenden
van wandelaars wandelden of zaten voor de smaakvolle
tent van den heer Huijlbroeck. Het uitmuntende vuurwerk
maakte het genot nog groter, dat door H.H. officieren aan
de Burgerij was bereid. Tevens werd dan oak ongemeen
veel geestdrift betoond; doch toen bij het einde de letter E
in het vuurwerk prijkte, was de geestdrift zoo groot, dat
een daverend handgeklap de lucht vervulde. Dit blijk van
achting van H.H. officieren voor hunnen Chef, den majoor
Engelbrecht, werd besloten door toepasselijke rnuzijk (be
kort verslag). Opgetogen van vreugde ging na afloop van
dit feest ieder stadwaarts." (Gelukkige, probleemloze
tijd. B.).

Even later lezen we dat de Kamper Liedertafel voor de
tent van den heer H. een concert heeft gegeven "ten voor
deele der slagtoffers van den brand te St. [ansklooster". Na
afloop vuurwerk. Tot besluit de naam "van onzen geachten
en geeerden burgemeester" in 't vuurwerk. Daverend hand
geklap. Het Stadsnieuws van 9 Sept. 1854 vertelt ons "dat
de kastelein Huijlbroeck ten voordele van de arrnen van
IJsselmuiden Zondag om vijf ure voor zijn tent harmonij-
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muzijk zal doen geven tegen 25 cent entree, hetwelk zal ein
digen met een Bal."

Het initiatief van de hr Huijlbroeck was dus niet 'vergeefs
geweest. Gaarne stellen we ons hem voor glimlachend voor
de deur van zijn spatieuze tent de hezoekers ontvangend.
Zijn 13-jarig dochtertje Constantina Trijntje (later gehuwd
met de heer H. G. Bouhuijs) was te jong om als dame de
reception op te treden. Zij zal er de voorkeur aan gegeven
hebben krijgertje te spelen tussen de talrijke gasten.

Ook het seizoen 1854 verloopt voor het kamp we zouden
zeggen met enkel ups; we vernemen althans van geen downs.
De Kamper Courant, nauwkeurig als altijd, geeft een vrij
uitvoerige beschrijving van de officierenuniform, waarvoor
in een plaats met een sterk militair element uit de aard van
de zaak grote belangstelling bestond, vooral bij het vrouwe
lijk deel der bevolkinq. De aardigheid: "Rechtop mijn doch
tee daar komt een officier aan", kan in Kampen geboren zijn.

Klein Tenue: korte jas met een rei (7) knopen en open
kraag, in plaats van epauletten Iouraqeres. Groot Tenue:
rokken met geborduurde kragen en opslagen en gouden
kappels ... De H.H. officieren kunnen zonder zich te verkle
den het toneel opstappen.
Het wordt echter net echt: de veldkeuken is bijna gereed!

Honger zal er niet geleden behoeven te worden, hoewel het
getal der tenten 120 bedraagt. Maar 't is- niet helemaal een
operette of een qrapjel D.d. 4 Aug. wordt er door de Kamper
Courant gemeld, dat de gepasseerde nacht zich gekenmerkt
heeft door zware regens en buitengewone duisternis: "men
was alqemeen bevreesd voor 't kamperende LB." (Verbeeld
je, dat het kamp was weggespoeld met Jongelingen en all).
"Berigten, ons zooeven geworden, melden dat het LB. de
tenten niet heeft verlaten en een uitmuntende orde heeft aan
den dag gelegd". Gelukkig! Dat is een pak van het hart!
AIs een grommende waakhond keert ide K. Courant zich

tegen ieder, die blijk geeft niet op de hoogte te zijn met
Kampens verleden of topographie. Na het bericht dat het
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Karnp druk bezocht wordt, richt de K. Courant zich tot de
correspondent van het Handelsblad aIdus:

..Dat men veraf, lezende van den Zandberg, zich eerie
verhevenheid voorsteIt, is weI in te schikken: doch die
dwaling mag geen voet worden gegeven door te schrijven:
het LB. heeft het Kamp bij den Zandberg betrokken. Eens
voor aI verzekeren wij dat er geen berg of bergsgelijk bestaat
op of bij het graspIein, waar het bataillon kampeert; het
woord is een overblijfsel van de zandheuvelen ter plaatse,
die in het begin der vorige eeuw (dat is dus de 18de, B.)
zijn geeffend en waarvan de Iaatste sporen in 1829 tot
begraafpIaats zijn ingerigt".

Voor menig Kamper uit den jare 1952 of 1953 zaI deze
medcdelinq nieuws bevatten ...

.. .. ..
D.d. 1 Sept. 1855 lezen we, dat LB. het. Kamp heeft ver

laten en dat de gezondheid der jongeIieden niets te wensen
overlaat. "De avond te voren waren voor de groote tent tot
afscheid eene menigte schitterende vuurwerken afgestoken,
't weIk een ontzettende toeloop uit de stad en den omtrek
derwaarts had geIokt."

Het jaar 1856, het 3de van het Kamp, vangt aan met het
nu aI gewone bericht, dat .vop 23 [ulij het I.E. het Kamp heeft
betrokken". Er wordt nog gesproken van een vuurw erk, dat
uitgesteId is, maartoch nog gegeven ... Alles gaat zijn gewone
gang. Tot aIs een dondersiag bij held ere hernel de voIgende
advertentie verschijnt:

Kom, zie en oordeel.
Uit de hand te koop: Een in 1853 geheel nieuw getimmerde
Tent, staande bij het Kamp aan den Zandberg. Groot
frontIengte 100 voet. diepte of breedte 24 voet; dezelve lean
in en uit elkarider gesIagen worden zonder een spijker te
gebruiken, alles met schroeven, scharnieren, bouten enz.:
alles goed geverfd, uitmakende twee groote kamers, keu
ken, gang en voorhuis, benevens slaapplaats, met ameuble-
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ment. Desverkiezende kunnen kooppenningen daarop
gevestigd blijven. Inforrnatien bij den eigenaar C. J. Huijl
broeck te Kampen. Brieven franco.

De K. Crt. van 9 Oct. d.a.v. bevat nog de volgende mede
deling:

De Harmonie, IJ sselkant.
De ondergeteekende maakt het qeeerde Publiek bekend, dat
hij op heden bovengenoemde Groote Zaal heeft geopend,
aIIes op een nieuwe moderne wijze heeft ingericht, zoodat
bij hem te bekomen is alles wat tot een fatsoenlijke societeit
en koffijhuis behoort, daar hij zorg zal drag en voor eerie
nette en civiele bediening, verzoekt een ieders gunst en
recommandatie.

C. J. Huijlbroeck.

En hiermede verdwijnen Tent en tentbouwer uit het licht
van de schijnwerper der publieke belangsteIIing. Er gaan
jaren voorbij; de hand, die zo fraai en vast de rekening van
de Tent schreef, is verslapt. Met onzekere letter schreef hij
zijn laatste mededeling neer, voor hij als bon catholique de
ogen sloot en op het katholieke kerkhof aan de Kruisweg te
IJsselmuiden te ruste werd gdegd.

"Als men op het kerkhoof komt buiten de Muiderpoort
te Amsterdam aan de rechter hand op een groot lang vier
kant plein, men zoekt rechts, een muur gevonde te hebbe
een plankje het welke geplaats op een graaf van N. N.
waarop staat met witte geverwde letters den 14 Junij 1872.
Maar voor dat plankje staande ziet men sterk schuins,
recht en aldaar in die richting 4 of 5 passen gemaakt te
hebben. Daar rust het stoffelijk lichaam van vrouw K. Huil
broeck Gebooren t. van Beverwijk den 5 December 1805
te Kampen, Provencie Overijssel : 'overleden den Eersten
Junij 1872 kwartie over twaalf (12!~ uur ) 's nachts te
amsterdam nieuwstraat No 540 bi] den nieuwendijk."

Delden, [an.sjuni 1952

C. J. Bouhuijs.
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