Het Leger

des

Hells te Kampen

door P. WIEKERAAD.

In 1878werd de Salvation Army of het Leger des Heils door
William Booth gesticht.
William Booth werd in 1829 te Nottingham in EngeIand ge~
boren. Zijn ouders behoorden tot de Enge1se Staatskerk. Reeds
op veertienjarige leeftijd werd hij bekeerd en sloot zich aan
bij de Methodisten, die hem na drie jaren het recht toekenden
om te prediken.
Gedurende zestien jaren werkte hij bij hen, maar na een onenigheid met een del' leidel's verliet hij in 1862 de kerk. Hfi begon toen zelfstandig evange1isatiearbeid te verrichten. In 1865
sticht hij de East London Christian Mission, een evanqelisatiebeweging onder de bevolking van het toen ter tijd zeer beruchte Oost-Lorrden. Maar deze arbeid onder de paria's scheen
hem vruchteloos; er moesten volgens hem buitengewone middeIen worden aangewend. Hij begon met kleine optochten te
houden, voorafgegaan door muziek. Onderweg werden de toeschouwers aangesproken en uitgenodigd mee te gaan naar de
lokalen' waar gepredikt zou worden. Booth zat vol plannen en
had daarbij de bijzondere steun van zijn echtgenote. Hij dacht
zich een organisatie die op grote schaal overal tel' wereId het
Evangelie zou brengen. Het moest een heilige strijd worden
om de were1d voor Christus te veroveren. Zijn organisatie
moest als het ware een leger zijn dat de heilige oorloq verklaarde aan de duivel en zijn trawanten. Zo werd in 1878 de
Salvation Army geboren',een organisatie die gehee1in militaire
zin zou worden geordend. Booth zelf werd de Generaal, zijn
echtgenote de adjudante, zijn oudste dochter de veldrnaarschalk terwijl zijn oudste zoon Bramwell de chef van de generale staf werd. Verder kwamen er kolonel, majoor, ensign en
officier. Zij allen moesten zich geheel aan de nieuwe arbeid
geven; hun' onderhoud werd bekostigd uit de algemene kas. De
soldaten mochten hun dage1ijks werk blijven verrichten, maar
moesten steeds marsvaardig zijn als het Leger hen opriep.
Mannen zowel als de vrouwen droegen alle bij hun arbeid in
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het Leger een uniform. Hun hoofdbureau werd Hoofdkwartier
genoemd.
De symbolen van dit Leger werden: de vlag en het wapen.
Als motto namen zij aan: bloed en vuur, verlossing en heiliqinq.
Hun orgaan heette "De Strijdkreet."
In 1880 en daarna begon het Leger des Heils ook buiten
Engeland te arbeiden: eerst in Amerika en kort daarop in vele
andere landen.
Maar Booth had nog andere plannen want in 1890 wierp
hij zich op het sociale vlak. Hij wilde inrichtingen in het leven
roepen voor daklozen, werklozen, gevallenen, drankzuchtigen,
hongerlijders enz. Al deze ongelukkigen wilde hij in kolonien
samenbrengen en ze daar met Gods hulp weer tot bruikbare
leden de maatschappij maken.
Het aanvankelijk hiervoor benodigde kapitaal werd in korte
tijd bijeengebracht.
Velen brachten gaarne geldelijke offers voor dit Filantropische werk van het Leger zelfs door hen die nog al kritiek hadden op het godsdienstig streven der heilssoldaten, Hun werkwijze was zo geheel anders dan men geWoon was in kerkelijke
kringen.
Vooral ergerde hen het gebruik van de trom, het oorverdovende muziekmaken enz.
In het begin werd het Leger dan ook met veel spot en hoon
ontvangen. Maar ondanks dit gin'g het Leger rustig zijn gang.
Na verloop van tijd kreeg men meer beg rip voor hun arbeid
die bewondering afdwong wanneer men zag hoe tal van lieden.
die diep gezonken waren, weer tot bruikbare leden der maatschappij werden gemaakt. Hun arbeid geniet nu aller waardering, al zullen sommigen uit de kerkelijke kringen nog wel kritiek hebben op een en ander.
In 1887 kwam het Leger des Heils in Nederland en wel eerst
in Amsterdam.
Al heel spoedig daarna kwam het Leger des Heils in de
buurt van Kampen, want op 8 januari 1888 werd te Kamperveen de eerste samenkomst gehouden. Ook hier weer met spot
en hoon, wat tot uitdrukkinq komt in het wel zeer spottende
verslag van deze eerste bijeenkomst in Kamperveen op 8 januari 1888 door de redacteur van de Kamper Courant in zijn blad
van 15 januari 1888 gegeven.
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Dit verslag luidt als volqt:
"Het .Leger des Heils nadert ook onze stad. Of wij al
spoedig eene bestorming onzer veste te duchten hebben,
is nog onbekend; maar zoovee1 is zeker, dat het Zondag
8 Jarruari j.l. reeds kwartier heeft gemaakt te Kamperveen
tusschen de Roskam en de watermolens.
De landbouwer T. Fikse Bzn, kerkvoogd, tevens de
functie bekleedende van kerke1ijk ontvanger en lid van de
kerkeraad der Ned. Herv. Kerk aldaar, had niet alleen
met groote geestdrift de taak op zich genomen, om tot
gids te trekken; maar stelde ook zijne woning voor
iederen belangstellenden open.
Zelfs richtte hij tegen het rriet zeer talrijk opgekomen
publiek het eerste vuur bij wijze van saluutschot. Een
tweede vuur werd geopend door een krijgsman van het
genoemde leger en bestond voornamelijk in 't verhalen

van eenige welge1ukteveroveringen.
N adat nog enke1e tirailleurs een paar losse schoten
hadden gedaan, verscheen een goed geharnaste boerendochter in het strijdperk. Zij toonde hare krijqshaftiqheid door een schets van hare eigen bekeerinqsqeschiedenis af te vuren.
Naar zij mededeelde had zij vroeger als anderen een
vroolijk leventje ge1eid, maar na door 't Heilige Leger
getroffen te zijn, was zij plotselinq bekeerd en had nu de
ijdelheden des levens vaarwe1 gezegd. Dringend noodiqde zij de opgekomen zusters uit haar voorbee1dte volgen
en het vaandel des Heiligen Leqers te gaan dienen.
De n'ieuwsgierigengingen daarna rustig naar huis zonder den minsten lust getoond te hebben, zich te laten
aannemen tot vrijwilliger der Salvation Army.
Zondag 15 januari nam. 2 uur wordt aldaar een tweede gevecht gehouden, in de verwachting dat het aantal
toeschouwers dan talrijker zal zijn',
Sommigen verwachten bij die gelegenheid nog eene
kleine parade, naar beweerd wordt wegens zijn bijzondere verdiensten, breeder Fikse tot Majoor-Titulair zou
worden bevorderd,
15 J anuari 1888 zijn verschillende nieuwsgierigen, ook uit
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Kampen, opgekomen. Iedereen werd toegang verleend. als men
maar kon verk1aren, dat men geen theoloqisch student was.
Op Zondag 22 januari, dus de week daarop, waren er 200
bezoekers. Sprekers waren een kapitein en een kadet. De vergadering werd geopend en ges10ten met gebed en zang, terwij1
daartussen uit de Bijbe1 werd ge1ezen. Zangboekjes werden
verkocht a 5 cts per stuk.
Niet iedereen was het met de spottende vers1aggever eens,
want de heer J. B. Meerkerk, 1eraar aan de Gemeente1ijke
H.B.S. en Gymnasium kwam op 30 januari 1888 in' een inqezonden stuk fel daartegen op. Hij had diep respect voor het
Leger des Heils en voor boer Fikse.
13 Januari 1889 heeft het Leger des Hei1s het gebouw, Boven-Nieuwstraat
no 179, dat a1s christelijke school had dienst
gedaan, gehuurd om aldaar zijn samenkomster» te houden.
Dit gebouw was gekocht door de heer R. Nijhuis.
Op 9 februari 1889 werd in Kampen met de arbeid van het
Leger des Heils begonnen. De opening werd ge1eid door de
officieren Maj. Hodder en Stafkapitein Schoch en de eerste
officieren van het Korps Kampen waren kapitein Wiebe Pa1~
stra en luitenant Bonthuis.
De eerste samenkomst geschiedde niet onder gunstige weersomstandigheden.
Er woedde een hevige sneeuwstorm en de
Ijssel was buiten haar oevers getreden. De westelijke omge~
ving der stad en het Kampereiland stonden gehee1 onder water. Niettegenstaande
het slechte weer was de eerste samenkomst goed bezet. Onder de aanwezigen bevonden zich de
eerste ingezetenen der stad, officieren, onderofficieren en studenten, alsmede vele arrderen. Het verwekte nog al opschudding toen een paar dames uit de gegoede stand zich bij het
Leger voegden.
Zij waren de dames Engdberts van Bevervoorde, oriderwijzeres aan de school Heetjans op het Muntp1ein, en mej. M.
Joh. van der Werken, wier vader rijksontvanger alhier was. Zij
waren door de arbeid van het Leger des Heils zo aangegrepen.
dat zij zich aan Jezus gaven, niettegenstaande
spot en smaad
en onbegrip in hun families. Mej. Engelbert van Bevervoorde
is later gehuwd met de Heilsofficier W. Pa1stra.
Over deze eerste aanraking met het Leger des Heils in Februari 1889 schrijft Mej. M. Johanna van der Werken a1s
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voIgt: Ik woonde toen aan de kade en daar het zeer hoog water was had ik nog al moeite in de Legerzaal te komen. Ik was
to en 16 jaar.
Ik was zo getroffen door het optreden der Heilsofficieren,
dat ik mij reeds op 30 april 1889 aan Jezus overgaf. Het was
in die tijd van bittere armoede, openbare dronkenschap
en
zedeloosheid waarin het Leger zijn arbeid begon.
Er hehoorde in die dagen, vooral voor mensen uit de kringen
der gegoede stand, een grote dosis moed toe, tot het Leger toe
te treden.
Mej. van der Werken heeft later in het Leger des Heils
voorname posities ingenomen.
De eerste heilssoldaten waren de veehouders Fikse en Schilder.
Het Leger des Heils werd, evenals eiders, hier dus nu niet
direct met vreugde ontvangen.
Trom, tamboerijn en vlag yond men wei zeer vreemd in een
godsdienstige samenkomst.
Wei waren de zalen stampvol maar in het dagboek van het
Korps te Kampen staat vermeld, dat men bijzonder goede hulp
van de politic had, In genoemd dagboek staat o.m. ook verrneld,
dat zich bij de burqemeester
dezer stede, volgens de daqbladen, een tapper had gevoegd met het verzoek het werk van het
Leger des Heils te verbieden, daar hij steeds minder sterke
drank verkocht. Maar tot grate verbazing van de tapper bleek
de burqerneester zeer ingenomen te zijn met diens mededeling
over de vermindering van het drankgebruik,
en wilde hij de
arbeid van het Leger des Heils geenszins verbieden, inteqendee!.
Op 28 en 29 mei 1889 waren er ernstiqe ongeregeldheden
in
de stad, welke vermoedelijk waren veroorzaakt door ophitsing
van het yolk door kroegbazen. In het officierskwartier
en bij
verschillende heilssoldaten werden de ruiten ingeworpen.
Dit ging te ver en zo Iiet de burgemeester op 1 juni 1889 het
volgende aankondigen:
"Sedert enige dagen hebben des avonds
regeldheden plaatsgehad en een deel van
moedelijk opgehitst door de kroegbazen,
komsten van het Leger des Heils beletten.
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ren en vele heilssoldaten werden ruiten ingeworpen.
Overwegende dat de Iaatste dagen de openbare orde in
de kom der gemeente Kampen door samenscholirrqen van
"grote volksmenigten" en door het inwerperr of inslaan
van ruiten bij versehillende ingezetenen op zodanige wij-

ze is verstoord dat het geven van aIgemene voorsehriften
van politie noodzaak is geworden, bepaalt dat samenseholingen van meer dan drie personen op de openbare
straten, wegen en pleinen verboden zuIlen zijn vanaf
hedenavond negen uur tot nadere aankondiqinq."
De staat van beleg was dus afgekondigd. De Heer W. G.
Bode Sr., eeri qroot-stqarenfabnkant alhier, liet ter zeIfder tijd
in zijn fabriek afkondigen, dat ieder, die deelnarn aan of op
welke wijze behulpzaam was bij de onqereqeldheden, op staande voet zou worden ontslaqen.
Bovenqenoemde maatreqelen hadden tot gevoIg dat het
langzamerhand weer rustiger werd in Kampen en de heilssoldaten ongestoord met hun arbeid konden doorqaan.
In 1891 kon het Leger dan ook bijzonder getuigen van zijn
zegenrijke arbeid. In dat jaar werd een der oudste heilssoldaten
als tamboer aanqesteld en werd hem onder het uitspreiden van
de Legervlag de trorn overhandiqd.
Op 12 Iebruari 1891 bracht het muziekkorps van het Leger
des Heils, bestaande uit 30 muzikanten, een bezoek aan Karnpen. In datzelfde jaar op 21 mei had de eerste huwelijksinzeqening plaats in het Leger des Hells van de heer T. met de Wed.
van W., des avonds, onder de vlag van het Leger.
Adj. Palstra was daarvoor ovcrqekomen. Er werd 10' et entree geheven.
Toeh scheen er aan het gebruik van trom en tamboerijn nog
steeds aanstoot te zijn genomen, want de Oorlogskreet, zo
heette teen het orgaan van het Leger des Heils, sehreef het
volgende:
"Toen wij Maandagavond 16 November 1891 met vele
breeders en zusters te Kampen bijeenwaren, hadden wij
een ware Bleed- en V uurbidstond, gevoIgd door eene
groote getuigenis biieenkomst, waarin vele verlosten het
den zondaar verrelden, welk groot werk de Heer aan
hunne zieI gedaan had.
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Terwijl een onzer breeders een solo zong voor het
volkje, dat hier op aarde kan roemen in de genade Gods,
trader» onze qeeerde burgervader
en de cornmissaris van
politie op het platform aaru vroegen onzen kapitein,
waarom hij dat ding (wijzende op onze grote trom) liet
bespelen, daar het door hem verboden was. Onze kapitein antwoordde hierop den burgervader,
dat hij hem na
afloop der godsdienstige
samenkomst
te woord zou
staan, waarop deze overheidspersoon
(bidt voor hem!)
ten antwoordt gaf:
"Wat? Godsdienstoefening?
Cafe Chantant! en dat
ding moet nou weg!" waarop het door de heilssoldaten
zoo geliefkoosde instrument alsmede de tarnboerijnen
van den kapitein en van onze breeders door eenige
dienaren der politie, onder het luid gejuich der volksmeniqte, zowel binnen als buiten oris perceel, van
"hard gaat ie" naar het bureau van politie werd gevoerd
om daar uit te rusten van de bekomen halleluja-slaqen
der verloste breeders en zusters."
Maandag 24 april 1893 was er een "vakbijeenkomst"
in
Kampen. Er kwamen moeders met spinnewielen en zusters met
naaimachines, schoen- en klompenmakers. Zij allen waren aan
het werk, Deze nieuwigheid bracht een opschudding in de stad.
De zaal liep vol en v66r de deur stonden nog we! 500 mensen.
Op 9 augustus 1894 werd onder de leden van het Kamper
korps een muziekvereniging
opgericht. In de stal van boer
Schilder aan de Hogeweg te Kamperveen kwamen zij bij elkaar vol van idealisme voor het Leger des Heils, dat zoveel
licht bracht in hun vaak ellendig bestaan (het waren bijna allen sig arenmakers) en zij besloten een muziekkorps op te richten. Piet van der Weerd was naar het Heilscongres in Amsterdam geweest en had daar het muziekkorps van het Leger des
Heils horen spelen. Hij was dadelijk enthousiast en verklaarde
"hier moeten wij ook zulk een muziekkorps hebben." Ook de
heilssoldaat, boer Schilder. was daarvoor te vinden. Hij leende
de muzikanter» f 250.- voor de aanschaf van zestien gloed
nieuwe koperen instrumeriten, verleende repetitieruimte en was
tevens directeur. Maar boer Schilder had meer verstand van
koeien dan van muziek en bracht er niet vee! van terecht. In
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zijn plaats kwam de kapelmeester, de heer Hooymeyer, van het
Stedelijk Orkest en toen ging het beter. Maar al spoedig werd
de band met het Leger des Heils verbroken, want als lid van
het Leger mochten de muzikanten niet drinken en niet roken.
Het nalaten van drinken ging nog maar men kon van hen als
sigarenmakers niet verlangen dat zij het roken lieten. Het werd
nu een afzonderlijk korps onder de naam "De Brocderband".
Zo was het Leger des Heils in Kampen zonder muziekkorps
gekomen.
Op 29 october 1894 was er een grote bijeenkomst. Voor deze
gelegenheid waren overgekomen majoorOliphant
en mevrouw,
mevrouw Palstra en ensigne de Groot. In deze samenkomst
werd door hen verteld wat er alzo door het Leger des Heils
was gedaan en hoeveel mens en het Leger in zijn dienst had.
De aanwezigen waren zeer onder de indruk. Er was grote beIangstelling. De verslaggever van de Kamper Courant was vol
lof en had nu een betere kijk op de arbeid van het Leger des
Heils gekregen. Zijn houding tegenover het Leger des Heils
was nu wel in gunstige zin gewijzigd.
Op 25 augustus 1895 werd boer Fikse, een tamelijk welvarend man, met vrouw en zeven kinderen aangesteld als bedrijfsleider in de landbouwkolonie "Groot Batelaar" bij Barneveld. Oil grote landgoed met een oppervlakte van 87 H.A. was
door het Leger des Heils aangekocht. Het doe! was ontspoorde
lieden in het landbouwvak op te leiden.
De benoeming van boer Fikse werd met algemene insternming begroet. Zo werd zijn arbeid voor het Leger beloond,
maar men karu er van verzekerd zijn, dat een man als Fikse,
een welqezetern boer met verschillendefuncties
in het kerkeIijk
leven, in die dagen om zijn daadwerke1ijke sympathie met het
Leger des Heils van verschillende zijden veel spot en hoon
heeft rnoeten ondervinden.
Op een avond in februari 1896 werd een lichtbeeldenavond
gegeven in de Stadsgehoorzaal, welke stampvol was; het Leger
des Heils bracht telkens wat nieuws om de mensen te trekken.
In october 1898 waren er .wonderbare
meetings" op een
zondag zo meldt het reeds genoemde dagboek. De stad was
weer eens in beweging, met opstootjes gepaardgaande met het
inwerpen van ruiten. Honderden mensen waren op de been.
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Maar de zaal was vol en Gods kracht werd geopenbaard.
De relletjes schenen te zijn ontstaan door dat een heilsofficier wat hardhandig tegen het gepeupeI was opgetreden toen
hij met zijn heilssoldaten v66r de aanvang van de samenkomst
een mars door de stad maaktc. Wellicht drong de opgeschoten
jeugd op en maakte hij zich daarover boos.
Zondag 26 februari 1899 was de gehele zaal vol. De NoordAmerikaan Ch. van Leusen, heilssoldaat in New- York, demonstreerde een Edisons phonograaf. Dit was een bijzonder
nieuwtje. De gehele zaal was onder de indruk, enkelen die
vooraan zaten liepen naar het toes tel om te zien of er niemand
inzat, zo vermeIdt het dagboek.
In januari 1904 werd er een samenkornst gehouden op het
ijs. Zo had het Leger tel kens wat nieuws en werden er goed
bezochte en zegenrijke samenkomsten gehouden, die ook weI
meetings werden genoemd. In februari 1907 werd weer een
lichtbeeldenavond
gegeven waarvan hier curiositeitshalve een
advertentie voIgt:

Leger des Heils Bioscope,
W onderschone levende en stille beelden
zullen door het Leger des Heils onder Ieidirrq
van Stafkapitein Schuurman vertoond worden
in de zaal boven de societeit 't College op
Zaterdag 2 Februari 1907 's avonds 8 uur.
Prachtig kalklicht. Indrukwekkend
gezang.
Prijzen f 0,50 gereserveerd, f 0,25 en f 0,10.
Kindervoorstelling
op Zaterdagmiddag
10 en 5 cents. Geleiders 15 en 10 cts.

5 uur.

Kaarten voor de avondvoorstelling zijn
verkrijgbaar bij de H. H. Boekhandelaren
van Hulst en Vos en Jurling.
In de Kamper Courant van 16 juli 1911 verscheen de volgende bijzondere advertentie van het Leger des Heils in Kam-
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pen, betreffende een huwelijks~inzegening
die bij het Leger
altijd met een uitzonderlijk cerernorrieel gepaard gaat.

Huwe1ijks~lnzegening
Leger des Heils 't College Kampen.
Op Oonderdag 20'Juli a.s. des avonds
8 uur zal het huwelijk van
Kapitein J. van Loo
en
Kapiteine J. H. Schaper
onder de kleuren der Legervlag ingezegend
worden in het gebouw 't College.
Deze plechtigheid wordt ge1eid
door Brigadier Herman VIas van Amsterdam
Honderden worden verwacht.
Aanvang 8 uur. Toegang 10'cts.
Deuren open 7 uur.

Zondagssmiddags werden er geregeld meetings gehouden
op de Zandberg in IJsse1muiden.
Van 29 juni tot en met 4 juli 1926 werden er grote sarnenkomsten gehouden in een grote tent op het terrein van de
wasserij van de firma Reinders aan de IJ sseldijk.
In 1929 bestond het Leger des Heils in Kampen 40' jaren',
Dit feit werd van 13-21 april herdacht. In deze samenkornst
werd o.m. gememoreerd welke eminence krachten uit het Karnper korps zijn voortgekomen, die nog heden een vooraanstaande plaats in het Leger des Heils innemerr, In de eerste plaats
Mej. M. J. van del' Werken, die verschillende functies in het
Leger heeft bekleed. Verder mevrouw Palstra-van Bevervoorde met haar echtgenoot de hoofdleider in Nederlarids-Indie:
mevrouw Wijkhuizen-Schinkel. mevrouw Ranitz~Kroon.Voorts
de inmiddels overleden comrnandeur v. d. Berg, wijlen het
hoofd van de Industriele inrichting te Amsterdam.
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'I'ien jaren later werd op 25 februari 1939 het 50 jarig bestaan gevierd in de Lutherse Kerk, welke kerk stampvol was.
Er waren vee! autoriteiten aanwezig. Door het huldiqinqscornite uit de burgerij werd een geschenk in geld aangeboden,
dat bestemd werd voor de aanschaf van nieuwe stoelen in het
lokaal.
21 Maart 1941 moest het Leger des Heils op last van de
bezetter worden ontbonden van wege de binding van het Leger
met Enge!and, met welk land de Duitsers in oorlog waren.

Toen kwamen zij in groepen van twintig op verschillende
adressen bij elkaar.
Later mochten zij weer gewoon hun sarnenkomsten houden.
maar niet in hun eigen gebouw Boven-Nieuwstraat 31. Zij
kwamen teen bijeen in een lokaal van "Ons Huis" in de
Geerstraat. Tegen het najaar van 1941 keerden zij weer in hun
eigen gebouw teruq, maar het drag en van de uniform was nog
verboden,
In de hongerwinter van 1944-~ 1945 heeft het Leger des
Heils vee! geholpen o.m. de mensen uit het westen van ons
land, die hier in onze streken voedsel kwamen halen.
Toen op 17 april 1945 Kampen was bevrijd heeft het Leger
des Hells, evenals de andere kerken, bidstond gehouden.
In de Kersttijd 1945 hield het Leger een operrluchtsamenkomst op de Nieuwe Markt welke door honderden mensen
werd bezocht. De plaatselijke predikanten en muziekkorpsen
verleendcn hun medewerkinq. Op de Nieuwe Markt was een
12 meter hoge kerstboom geplaatst. Welk een verschil bij het
begin van de arbeid van het Leger des Heils in Kampen', teen
relletjes aan de orde van de dag waren.
.
Allerwege had men nu sympathie voor het Leger zelfs van
de gemeentelijke autoriteiten. Toen dan ook in 1949 het 60
jaar bestaan werd herdacht kwamen burgemeester en cornmissaris van politie niet in de bijeenkomst om trom en tamboerijn
te laten wegnemen zoals hun ambtgenoten in 1891 hadderr qedaan maar zij betraden het podium om hun waardering uit te
spreken voor de arbeid van het Leger des Hells in Kampen.
Deze herdenking werd gehouden in de Stadsgehoorzaal op 6
februari 1949 welke goed bezet was. Majoor Claeys, Div.
Officier liet de bijeenkomst openen met zingen en gebed, waarna hij een kort woord sprak. Ook de Burgemeester, Oldenhof,
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nam het woord en wenste aan het slot van zijn toespraak het
Leger des Heils in Kampen vee! zegen toe.
Daarna sprak de cornmissaris van politie, van der Drift nog
enkele waarderende woorden. De evangelist Nieuwenhuis kon
ook niet nalaten zijn waarderirrq voor de arbeid van het Leger
uit te spreken, Na deze toespraken nam majoor Claeys weer
het woord en zei o.rn. dat hij bijzonder goed te spreken was

over het korps Kampen. Hierna wees de korpssergeantmajoor
J. Vrooland op de woorden, die ook deze blijde dag gelden:
"Zeg tot de kinderen Israels, dat zij voorttrekken". Ten slotte
gaven nog hun getuigen'is de leider van de zangbrigade de heer
van Dijk en de oudste heilssoldaat in Nederland de 92 jarige
Piet van der Weerd, wonende in Kampen.
Drie dagen later op 9 februari 1949 werd de nieuwe zaal in
het gebouw van het Leger des Heils in gebruik genomen. Daarbij bracht de bevelvoerende officier kapitein C. W. v. d. Linde
in herinnering de verschillende officieren, die uit het korps
Kampen zijn voortgekomen; hij noemde de namen v. d. vVerken, Ranits, Wijkhuizen, Jan van Erven en F. Sieffers, die
beiden op het zendingsveld werkzaam zijn en verder nog luitenante Meiberg. De Ieider van deze avorrd was majoor Kooistra,
die van 1934-1935 het Kamper korps heeft gediend. Majoor
Kooistra sprak naar aanleiding van Lucas 24 : 39. Na gemeenschappelijk gebed werd de samenkomst gesloten.
10 Januari 1953 werd het jeugdgebouw de Toorts geopend,
naast het gebouw van het Leger des Heils.
Op 14 en 15 september 1957 bracht het Natiorraal Muztekkorps van het Leger des Heils weer een bezoek aan Kampen.
Zaterdags heeft burgemeester Berghuys samen met wethouder
Broek en de commissaris van politie Pel officieel op het stadhuis de gasten ontvangen, echter zonder wijn en sigaren want
dat mogen de heilssoldaten niet gebruiken. Ook nu weer werden door de burgemeester woorden van waardering gesproken.
Des avorrds werd door dit muziekkorps een concert gegeven
in de Broederkerk welke goed bezet was.
13 [uni 1958 keerde majoor Jan van Erven, de reeds genoemde Kampenaar, van een verblijf van 5 jaren in Indonesie,
per boot naar Nederland terug. Majoor van Erven was na
zijn opleiding aan de Kweekschool van het Leger des Heils
te Amsterdam en drie-jariqe werkzaamheid in Nederland (Em316
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en Lutterade}, totaal 20 jaren in Indonesie geweest. Hi] was daar korpsofficier en directeur van een

landbouwkolonie.
Tijdens de Japanse bezetting werd hij geinterneerd. Na de
oorlog trad hij op als districtsofficier te Soerabaya, waar hij
de inspectie van 19 korpsen te paard placht te verrichten. De
laatste vij£ jaren verrichtte hij korpswerk bij het Chinese korps
te Soerabaya.
15 Juni 1958 werd hij alhier in een bijeenkomst verwelkomd.
In het begin vergaderde
het Leger des Heils in het oude
qebouw der Christelijke School Boven-Nieuwstraat
No 179.
later Boven-Nieuwstraat
No 6 (nu zeepfabriek).
Vandaar betrokken zij een pand aan de Oudestraat No 108.
Toen dit perceel werd aangekocht door de rijwielhandelaar
Fikse, die op de plek een nieuw winke1pand stichtte, verhuisden zij naar de Oudestraat No. 168. Ook dit perceel moesten
zij naderhand weer verla ten daar er een winkel in werd ge~
vestigd, nu een zaak in schildersbenodigdheden
van de heer
Gosen. Vandaar gingen zij naar het tegenwoordige
gebouw
Boven-Nieuwstraat
31.
Volgens de tellingen behoorden er in Kampen tot het Leger
des Heils: in 1909 16, in 1920 15, in 1947 149 en in 1959 169
persorren.
Zaterdag 8 februari 1964 werd in de Stadsgehoorzaal onder
grate be1angstelling het feit herdacht dat 75 jaar ge1eden het
Leger des Heils zijn arbeid in Kampen begon.
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