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Informatiebronnen. 

  

Gemeentearchief, Fr,Walkatearchief, verenigingsnotulen, eigen archief. 

Informatie o.a. J.B. Keuter. L.Neervoort. H.Winter. J v Bruggen. B v Bruggen. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE 

MUZIEKVERENIGING 

1 DE BROEDERBAND 24 

KAMPEN , 

Toen ik mijn voornemen kenbaar maakte 

de geschiedenis van de Broederband te 

willen optekenen, heb ik mij niet 

gerealiseerd hoeveel tijd hierin zou 

gaan zitten. 

Het eindresultaat had ik mij dan ook 

heel anders voorgesteld dan hetgeen nu 

voor U ligt. 

Dit is slechts een concept 
  

Ongecorrigeerd,en zonder foto's 
  

Mogelijkheden om hier verder gestalte 

aan te geven ontbreken mij. 

Toch wil ik U graag deelgenoot maken van 

dit onvoltooide resultaat, waaraan ik 

zelf al vele uren plezier heb beleefd, 

Jan Elhorst.



De geschiedenis van de Muziekvereniging de Broederband. 
  

De oprichting.   

Om en nabij de jaren 1890 bezat Kampen zijn muziek van het garnizoen, 

de staf dus, en het oude Stedelijk orkest. 

Mogelijk zorgden deze belangrijke muzikale bronnen voor de inspiratie 

die een groepje sigarenmakers er toe bracht ook een muziekvereniging 

op te richten, 

Maar de direkte aanleiding was wel het bezoek, dat Piet van der Weerd 

bracht aan Amsterdam, om een bijeenkomst van het Leger des Heils bij 

te wonen. 

In die dagen was er in Kampen een groep Heilssoldaten, die bijelkaar kwamen 

bij boer Schilder aan de Hoogeweg in Kamperveen. 

Daar en ook wel in de stal van boer Fikse kwamen Piet vd Weerd en zijn 

vrienden bij elkaar, en hier werd eigenlijk de grondslag gelegd voor de 

nieuwe vereniging. 

Toen namelijk Piet vd Weerd in Amsterdam zag, dat er bij het Leger des Heils 

muziek gemaakt werd, vroeg hij zich af of dat in Kampen ook niet kon. 

En dat bleek inderdaad het geval, en verschillende broeders van het Leger des 

Heils werden daarvoor enthausiast. 

En wat is er nodig als men een muziekkorps wil oprichten ? natuurlijk in de 

eerste plaats instrumenten. 

Men liet er geen gras over groeien, en voor de somma van f250,- konden de 

Heren een zestiental glimmende instrumenten kopen. 

Maar waar moesten de guldens vandaan gehaald worden, een sigarenmaker had in 

die dagen beslist geen spaarpot. 

Maar geen nood, boer Schilder was bereid de muzikanten in spé te helpen, hij 

leende het bedrag, maar niet alleen dat, hij beschikte ook over de elementaire 

kennis van het muziekschrift, en gaf dus de eerste theorielessen. 

Want de Kamper jongens kenden geen noot zo groot als een koe. 

Schilder schreef de toonladders op een schoolbord in de stal, en al merkte 

er één op, t liekt wel een dreimeule, ze gingen goed vooruit. 

Toen de instrumenten kwamen blonken zij aanlokkelijk in het zonlicht, en het 

gezelschap greep er naar als kenners, en de mondstukken gingen verloren in de 

ruige knevels van de nieuwe eigenaren. 

Een gesis en een geblaas, die de zweetdruppels deed parelen op het voorhoofd 

bewees dat ze hun best deden om geluid te produceren. 

De instrumenten bleven echter zwijgen, en wat mer toen aan het adres van de 

leverancier, de Firma Hampe uit Amsterdam werd gezegd kan beter ongeschreven 

blijven.
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Er werden al aanstalten gemaakt om alles terug te sturen, toen er &ën op het 

idee kwam om eens een deskundige te raadplegen. 

De Heer Hooymaaier bracht uitkomst, hij leerde de aspirant muzikanten hun 

instrument in te blazen. 

De afbelalingssom van de instrumenten aan boer Schilder werd vastgesteld op 

f16,- per maand, wat neer kwam op een bedrag van fo,25 per muzikant per week, 

Hooymaaier nam nu ook de theorielessen van Schilder over, en in deze tijd 

kwam men eigenlijk tot de definitieve oprichting van de Broederband. 

En niet zonder pijn en moeite want het Leger des Heils had namelijk besloten 

om alle muzikale broeders tot officier te bevorderen, waarbij men de gelofte 

moest afleggen, dat men zich van het gebruik van sterke drank en roken zou 

onthouden. 

Het eerste was voor de groep ondernemende sigarenmakers nog wel aanvaardbaar, 

maar de tabak, die zij dagelijks verwerkten, konden zij niet laten staan. 

Het waren vrijwel alle muzikanten, zestien in getal, die dit offer niet konden 

opbrengen. 

Toch wilden zij hun eenheid bewaren en besloten, omdat zij zich toch als broe- 

ders beschouwden, tot de oprichting van de Muziekvereniging de Broederband. 

Het eerste bestuur werd gevormd door de heren, P vd Weerd, Broek, Knoeff, 

en Noordman. 

De eersteleden waren de heren, W.Duiveman, G vd Weerd, J vt Veen, 

J vd Weerd, Kees Ras, H.Dekker, en JW vd Weg. 

Er werd vanaf de oprichting af vlijtig gestudeerd, en alras begaf men zich op 

de openbare weg met een stuk of wat marsjes en vaderlandse liederen. 

Buiten de Venepoort maakten de muzikanten hun eerste marsrepetities, nieuw- 

schierig kwamen de mensen een kijkje nemen, en vroegen verbaasd aan de 

muzikanten wat ze kwamen doen, “de koeien an 't dansen maken"?; was het 

antwoord. 

Maar dat zij meer konden bewees een uitnodiging die zij kregen uit Amsterdam 

om daar te komen spelen, 

o' Jonges, de t geld kunnen we niet loaten 

lopen , zei de voorzitter, en daar ging het fanfarekorps, met een reper- 

toire van vaderlandse liederen en een enkel marsje naar Amsterdam. 

Waar, en om welke reden zij daar moesten spelen was de muzikanten onbekend 

tot zij op het terrein van bestemming kwamen, 
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Schetterend klonk uit de nieuwe instrumenten, Wien Neerlands bloed, 

maar tot hun grote schrik moesten zij ogenblikkelijk stoppen, toen ze korte 

tijd later buiten het terrein waren gezet, kwamen zij er achter dat ze muziek 

hadden staan maken voor een bijeenkomst van de " S.D.A.P.", die juist in de 

Negentiger jaren van de vorige eeuw een grote strijd voerde, en Wien Neerlands- 

bloed werd op dat moment beslist niet op prijs gesteld. 

In Kampen teruggekeerd werd er vlijtig verder gestudeerd onder leiding van 

Hooymeijer, die na enkele jaren werd opgevold door Knoeff. 

Populariteit werd verworven, en als het korps een mars maakte door de straten 

van Kampen, galmden de sigarenmakers supporters, 

Jonges vocht oe umblad an, want doar 

kump de Broederband an. 

Men ging deelnemen aan concoursen, en reisjes naar Amsterdam , "met de nachtboot” 

prijkten veelvuldig op het Broederband programma, de komische noot ontbrak in 

het gezelschap echter nooit, toen zij een nacht doorbrengend in een logement 

wat al te vrolijk werden, moesten zij in het holst van de nacht daarvoor boeten, 

door het logement ogenblikkelijk te verlaten. 

Op de terugweg met de boot werd het hele gezelschap op de Zuiderzee, zeeziek. 

En tot hun grote schrik bleek in Kampen aangekomen, de bekkens over boord te 

zijn gegaan. 

De pandjesbaas “Arnold”, speelde het korps nogal eens parten, de Basblazer 

moest uit geldnood af en toe zijn instrument inleveren bij de pandjesbaas, 

waardoor er voor een optreden wel eens moeilijkheden dreigden, maar telkens 

kwam het voor elkaar, al was het met kunst en vliegwerk. 

Toen de nood weer eens hoog gestegen was, leverde de Basblazer inplaats van 

zijn Bas, een oude wasketel in de instrumentenzak, bij Arnold in. 

Met zijn instrument wandelde hij parmantig mee in het korps, tot stomme 

verbazing van Arnold, die dacht dat hij in het bezit was van de Bas. 

De eerste kascommissie werd op de vlucht gedreven toen de sigaren die zij 

gepresenteerd kregen, na het aansteken met een luide knal exploideerden. 

Maar denk niet dat dit soort grappen de groei van de Broederband tegenhielden 

integendeel, de Broederband bewoog zich steeds voorwaarts in stijgende lijn. 

Sedert 1919, bij het 25 jarig bestaan is het korps aangesloten bij de Neder- 

landse Federatie van Harmonie en Fanfare gezelschappen, en er werden talrijke 

eerste prijzen gewonnen op concoursen in den lande. 

Het 25 jarig bestaan werd op feestelijke wijze herdacht,s'morgens werd begonnen 

met een reveille en er werd muziek gemaakt op de toren. 

s'avonds werd er een feestconcert gegeven, en namens de bevolking van Kampen 

werd de jubilerende Broederband een vaandel aangeboden. 

(foto 25 jarig bestaan) (foto oude vaandel)



In 1923 werd de Broederband in de gelegenheid gesteld een nationaal fede- 

ratief muziekconcours te organiseren, enwel op tweede pinksterdag, 

maandag 21 mei. 

Op 18 mei opende de Broederband dit evenement met een concert op de 

muziektent, zij speelden het volgende repertoire, 

‚ Douce penseés 
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Marsch Finale 

Le Royal vainquer marche 

Elvira Ouverture 

Aspirations suite de valses 

Bianchette fantasie 

Une nuit d'ete ouverture 

Mazurka 

Bouquet de Melodies 

In die tijd was er ook al veel belangstelling voor een dergelijk evenement 

een groot aantal korpsen uit de regio schreef hiervoor in. 

Soli Deo Gloria 

Het Oldermarker fanfarekorps uit Oldemarkt, 

Concordia == 

de Volharding 

de Eendracht 

nn Hellendoorn, 

Elburg, 

— Kampen, 

Ee Enkhuizen, 

Ons Genoegen as 

Harmonie 

Meppeler Harmonie — 

Thomas á Kempis — 

Voorwaarts 

Hattem 

Meppel 

Nunspeet 

Zwolle 

Zwolle 

Het slotconcert van het evenement werd verzorgd door het Stedelijk muziek 

korps, met als speciaal verzoeknummer het alombekende werk, 

'! Der Fremersberg'', 
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Blom 

Neervoort 

Meutgeert 

Christoffel 

Koopman 

Stal 

Neervoort 

Hersenberg 

Capelle 

Leidekker 

de Ruiter 

E
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Fien 

À. Neervoort 

R v Putten 

G vd Weerd 

PJ vd Weerd 

L. Capelle 

eerste Piston 

eerste Piston 

tweede Piston 

eerste Trompet 

tweede Trompet 

Solo Bugle 

eerste Bugle 

eerste Bugle 

tweede Bugle 

derde Bugle 

sopraan Saxophone 

alt Saxophone 

eerste Alto 

tweede Alto 

eerste Tenor 

tweede E&hor 

tweede Tenor 

T., Brouwer 

W. Abma 

H. Steenbeek 

P v Putten 

W v Ommen 

AC v Capelle 

J vd Weerd 

W. Mulder 

J. Abma 

H. Broek 

H., Capelle 

H‚, Winkler 

H. Hersenberg 

K. Hersenberg 

Dirigent, 

samenstelling van het Broederband orkest was in 1923 als volgt, 

eerste Trombone 

tweede Trombone 

derde Trombone 

eerste Tuba 

B Bas 

Es Bas 

Kleine trom 

Grote trom 

Bekkenist 

Marstamboer 

Marstamboer 

Marstamboer 

(sr) Vaandeldrager 

aspirant 

H.F.J. van den Nieuwenhof.



In Apeldoorn had men eens pech, tijdens een marswedstrijd had de Broederband 

zich al van een eerste prijs meester gemaakt, ondanks zware concurentie. 

Maar tijdens het concert werd slechts een tweede prijs gehaald, en hoe kwam dat ? 

Wel, de helfthet korps had de instrumenten in de zon gelegd, terwijl de anderen 

ze in de schaduw hadden gelegd, toen men moest spelen was de helft niet op toon. 

Wat resulteerde in een tweede prijs. 

Maar niettemin, het vaandel werd zwaar van de trofeën, en de Broederband be- 

reikte in die tijd de hoogste afdeling van de K.N.F, 

Tijdens een vergadering in 1920 werd meegedeeld dat er in Harderwijk een aantal 

goede instrumenten te koop waren, na eenlange discussie, waarin veelvuldig het 

geld werd geteld, werd toch besloten tot aankoop. 

De vereniging vaardigde voorts het besluit uit, dat er geen muziek meer zou 

worden gemaakt op zondagen, terwijl een verzoek van enkele leden om 

straatmuziek te mogen maken bij gelegenheden die zich daarvoor leenden werd 

ingewilligd, mits zij het spelen in kroegen achterwege lieten. 

Na één jaar onder leiding te hebben gestaan van de Heer Nieuwenhof, werd de 

Heer Brunnekreef uit Zwolle als dirigent aangesteld. 

Op 21 januari 1924 nam deze de muzikale leiding op zich, waarmee tevens een 

suksesvolle tijd aanbrak. 

Er werd hard gestudeerd onder zijn leiding, vele suksessen werden behaald, en 

door het winnen van de vele prijzen, was het noodzakelijk het vaandel uit te 

breiden met een tweede ring om alle medailles aan op te hangen. 

De Broederband was nimmer politiek gebonden, maar maatschappelijke verantwoor 

delijkheid was de vereniging overigens niet vreemd. 

In 1922 steunde de Broederband uit solidariteit, muzikaal een staking van de 

sigarenmakers. De sigarenfabrikanten namen het jaar daarop wraak door geen cent 

te geven voor het 30 jarig bestaan van de vereniging. 

Een contributie regeling die eerder was ingesteld voor werklozen kon worden 

afgeschaft, en door de petten die werden aangeschaft, (uniformen had men toen 

nog niet) moest de contributie worden verhoogd. 

Liefdadigheidsinstellingen konden altijd een beroep doen op de Broederband, 

aan de vele verzoeken om muziek te maken werd altijd voldaan. 

Ten gevolge van een watersnoodramp in 1926 werd de muziekvereniging 

“de Dreumelse Harmonie", ernstig getroffen, de Broederband aarzelde niet om te 

helpen, en schonk een belangrijke gift aan de getroffen vereniging. 

Na 34 jaar onafgebroken de voorzittershamer te hebben gehanteerd, ging Piet 

vd Weerd, de oprichter, het korps verlaten. 

Hem verliezen viel de vereniging zwaar, er werd een afscheidsavond belegd voor 

de scheidende voorzitter, die uitmondde in een ware huldigingsavond. 

Tijdens de vergadering van 22 september 1927 werd Teunis Brouwer als nieuwe 

voorzitter gekozen.



Die de op hem eigen vlotte wijze de scheidende voorzitter 

toesprak en hem bedankte voor de vele diensten aan de vereniging bewezen. 

Met algemene stemmen werd Piet vd Weerd benoemd tot erevoorzitter van de 

Broederband, 

In de zelfde vergadering werd op voorstel van enkele leden een toneelclub op- 

gericht, als leider werd Gerard Elhorst aangesteld. 

Tot aan de oorlogsjaren heeft de toneelclub jjarlijks een stuk opgevoerd, met 

als regiseur Rouke Weijland, de vaste grimeur in die tijd was de Hr.Borgmeijer 

Eén stuk is lang in de herinnering blijven voortleven, dat was "Jonas Kruk", 

de rol van Kruk, die kelner was,werd gespeeld door Gerard Elhorst, 

Hij schijnt dit op onnavolgbare wijze te hebben gedaan, met als gevolg dat de 

Stadsgehoorzaal in al haar voegen kraakte onder de lachsalvo's, 

Tijdens een receptie bij het 35 jarig bestaan werd een enveloppe inhoudende 

f 300,- van de dames der leden aangeboden, in die tijd met dubbeltjes en 

stuivers bij elkaar gespaard, een enorme prestatie, 

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan werd een concours georganiseerd met 

een Lunapark, gehouden op het oude DO S terrein aan de singel. 

de oorlogsjaren 
  

Na de moeilijke crisisjaren volgde de oorlog, de jaren 40 — 45 zijn over onze 

vereniging heengegaan met een steeds zwaarder wordende last van de Duitsers, 

die alles tegenhielden wat leek op amusement of ontspanning. 

Behoudens de medewerking aan de door de Duitsers ingestelde Cultuurkamer, 

wat door de Broederband altijd in alle toonaarden is gewijgerd. 

Het 50 jarig bestaan kon nog in kleine kring gevierd worden, maar in de nadagen 

van de oorlog was elke band verbroken. 

Maar ondanks alle verliezen, was de onwrikbare geestkracht van de toenmalige 

in aller ijl benoemde voorzitter, Marinus v Bruggen, niet door de Duitsers 

onderdrukt. 

Hij zorgde na de bevrijding van Kampen voor het weer bijeen brengen van de leden, 

hij richtte met wat naaste vrienden het terneergeslagen verenigingsleven weer op. 

De Broederband was haar roeping trouw, en was bij de blijde gebeurtenissen 

van de bevrijdingsfeesten weer present. (bevrijdingsfoto's)
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Al snel na de bevrijding werden de oranjeverenigingen en de buurtverenigingen 

enorm aktief, en de muziekverenigingen kregen het dan ook behoorlijk druk. 

Om hiervan een indruk tegeven enkele optredens van de Broederband in die 

Ei jd. 

woensdag 29 augustus 1945 
  

3.30 tot ll uur. Marsmuziek in de Oudestraat 

donderdag 30 augustus   

7.00 uur Reveille in Brunnepe 

20.00 tot 23.00 uur Gecostumeerde lampionoptocht in Brunnepe 

vrijdag 31 augustus 

  

7.00 uur Reveille op Zuid 

14.30 uur Allegorische optocht in de binnenstad 

zaterdag l september.   

7,00 uur Reveille in Brunnepe 

10,00 uur Kinderoptocht met vlaggen, vertrek vanaf de Wilhelminaschool 

14,30 tot 17,30 uur Marsch wedstrijd voor gymnastiek en sport verenigingen 

in de binnenstad, 

18.00 tot 19,30 uur begeleiding gecostumeerde voetbalwedstrijd van het 

Verzopen dobbertje, vertrek vanaf de Noorderkerk naar het Dos terrein. 

en ter afsluiting s'avonds een concert op de muziektent. 

Dit is slechts een greep uit de vele feestelijkheden in die periode, 

de Broederband zei nooit nee, men had plezier in het musiseren, en dat was 

ook wel een vereiste, want de beloning die hier tegenover stond was uiterst 

gering, maar wat gaf 't. Nederland was vrij. 

Vanaf dat moment kon het bestuur gaan werken aan de wederopbouw van de 

vereniging, een taak die deze mensen ten volle was toevertrouwd, en langzaam 

begon men te denken aan de volgende mijlpaal, het 55 jarig bestaan. 

En dit moest als eerste lustrum na de oorlog een onvergetelijk feest worden, 

Onnoemelijk veel werk werd vereist van het bestuur en de leden, en met vol- 

doening kon men constateren dat de oude geest in de vereniging was gebleven.
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1949 is in de Broederband geschiedenis een belangrijk jaar geweest, na lange 

tijd had men de mogelijkheid een lustrum te vieren, het 55 jarig bestaan. 

En wat men zich er van voorgesteld had is uitgekomen, het werd een groot feest. 

Als één van de hoogtepunten kon de vereniging zich aan de bevolking presenteren 

voor het eerst in de gesciedenis in een compleet uniform. 

De uniformen waren uitgevoerd in donker blauw, gemaakt van stof uit Engeland, 

waar in die tijd nog moeilijk aan te komen was, loodzwaar, en zo na jaren en 

jaren bleek, onverslijtbaar. 

Het programma rond het 55 jarig bestaan duurde een hele week, er werd een feest- 

gids uitgegeven waarin het voorwoord werd geschreven door de Burgemeester van 

Kampen. 

voorwoord 

De “Broederband komt voor het voetlicht. Opgericht op 9 augustus 1894, 

mag deze vereniging nu haar 55 jarig jubileum vieren. 

Een wonderlijk jubileum, dit 55 jarig jubileum ? 

Ja, wanneer U alleen op het tijdvak let. 

Neen, wanneer U bedenkt, dat onder de zegeningen van 

de “Cultuurkamer", nette verenigingen zich als dood hielden. 

Zou een muziekvereniging feestvieren in een land dat gebukt 

ging onder het harde juk van het bezettend geweld ? 

De “"Broederband dacht er niet aan.! 

Maar daarom heeft ze temeer aanspraak op onze belangstelling 

nu ze als 55 jarige het feestkleed aantrekt. 

Ze verdient die belangstelling ook om haar muzikale prestaties, 

Uit het artikel "Uut de olde deuze", in het Kamper Dagblad 

van 19 maart 1949 is reeds gebleken, dat het begin ook in 

muzikaal opzicht, moeilijk was. 

Maar de “Broederband is uitgegroeid tot een korps dat er wezen 

mag, en dat onder de pittige en bekwame leiding van de Heer 

H.G. Breuker met ere zijn plaats onder de muziekverenigingen van 

Kampen inneemt. 

Moge de "Broederband" nog vele jaren het muziekleven en daardoor 

het gemeenschapsleven in Kampen dienen. 

H.M. OL DENHOF   

Kampen , 28 juni 1949 Burgemeester   
  

Maandag 8 augustus 1949 werden de feestelijkheden gestart met een receptie 

in de Stadsgehoorzaal, gevolgd door een concert in de verlichte Muziektent, 

en afgesloten met een korte mars door de binnenstad. 

Donderdag ll augustus werd een concert verzorgd samen met D.E.V., het programma 

wassamengesteld door beide dirigenten, de Heren H.G. Breuker en J.Belder. 

Zaterdag 13 augustus werden de feestelijkheden afgesloten met een groot muziek 

festival op de Nieuwemarkt, met als deelnemede korpsen,
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Kunst aan het volk, uit Enschede, Concordia, uit Almelo, Ons Genoegen, 

uit Hattem, en de Coevorder harmonie uit Coevorden. 

De viering van het jubileum werd afgesloten door de Broederband met een 

feestconcert, waarna om 23.00 uur de sluiting een feit was. 

De Muzieksehool.   

Niet minder belangrijk was de oprichting van de muziekschool in 1949, het 

aandeel wat de Gemeente daarin had werd onmiddelijk financieel teruggehaald 

bij de verenigingen, de jaarlijkse subsidie werd verlaagd van f 300,- naar 

f 225,- 

Voor de lesgeld tarieven werden echter garanties gegeven, die heden ten dage 

nog van toepassing zijn. 

In 1950 werd de vereniging uitgebreid met een drumband, de Heer Frijlink werd 

bereid gevonden de aspirant tamboers de eerste beginselen bij te brengen. 

Enige tijd later werd de groep aangevuld met klaroenblazers, die werden 

geïnstrueerd door de Heer Sandry Egberts, die op dat moment gelegerd was in 

Kampen. (Later is hij tamboerinstrukteur geworden van de J.W.F. in Assen) 

Sandry Egberts voelde zich al snel verbonden met de Broederband, want op een 

ledenvergadering stelde hij voor een supportersvereniging in het leven te roepen. 

Het bestuur zegde toe zich hierover te zullen buigen, waarschijnlijk is het bij 

buigen gebleven. 

Tevens werd in dat jaar besloten de uitvoering voor het laatst in twee avonden 

te houden. Dinsdag 31 januari 1950 de muziek uitvoering, en donderdag 23 

februari 1950 de toneeluitvoering. 

Opgevoerd werd, “pietje de Landloper, van Jan Fabricius, na afloop was er bal 

met Jo ten Hove's band, als balleider was de Heer Gerard vd Berg aanwezig. 

In de navolgende jaren werden muziek en toneel gecombineerd, en in één avond 

uitgevoerd. 

Denemarken.   

Een eerste poging om met de Broederband naar Denemarken te gaan mislukte, 

5 april 1950 gingen Neervoort en J.Elhorst naar de Heer Keuter voor een be- 

spreking over de kwestie Denemarken. De financieen blijken het struikelblok. 

De reissom bedraagt f 90,- per persoon, en dat is niet haalbaar, dus het feest 

gaat niet door. 

Wat op dat moment wel haalbaar was, is de aanschaf van schouderversiering, wat 

wel zelf betaald moest worden, enwel f 0,75 per paar. 

Met de invoering hiervan kon s'zomers gelopen worden in "Sporthemd", omdat de 

uniform jas zo warm was. 

Gerard Elhorst merkte nog op, dat het ook zo warm was met de boord om, het 

voorstel deze echter los te dragen kon geen genade vinden, de boord bleef om.
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In de vijftiger jaren, de vrije zaterdag is nog onbekend, werden de bestuurs 

vergaderingen in de regel gehouden op de zondagmorgen, beurtelings bij één 

van de bestuurders thuis, 

Op de ledenvergadering van 17 augustus 1950 wordt door het bestuur medegedeeld 

dat er pogingen zijn gedaan om te komen tot een federatie van de plaatselijke 

korpsen, voornamelijk voor de verdeling van muziek op feestdagen, maar dat 

lukte niet erg. 

Secretaris J.Bos merkte op, de notulen van 20 jaar geleden ( dat moet dus 

omstreeks 1930 geweest zijn ) er maar eens op na te slaan, ook toen is al eens 

geprobeerd om tot samenwerking te komen, en ook toen was het op niets uitgedraaid. 

Zijn conclusie liet niets aan duidelijkheid te wensen over, hij zag het niet 

zitten,volgens Bos, toen niet, nu niet, en nooit niet, 

Verder werd er in die vergadering gediscusieerd over het al dan niet naar een 

concours in Apeldoorn te gaan, verschillende leden zagen het niet zo zitten 

omdat de bezetting niet geheel compleet was. 

Het antwoord van het bestuur, bij monde van Neervoort was even simpel als doel 

treffend, hij verklaard, "dat er geen Hobo en geen Fluit is, is geen onover- 

komelijk bezwaar, wat er niet is kan ook niet beoordeeld worden". 

De dirigeerstok van de Broederband kwam in handen van de Heer P vd Weg, een 

bekwame dirigent die de vereniging 25 jaar trouw bleef. 

Wij geven een citaat weer uit een brief van de Heer H.G. Breuker waarin hij 

duidelijk weergeeft hoe hij over de Broederband denkt, 

de hr. breuker, 

Al heel spoedig merkte ik, dat ik te doen had met een bestuur, dat bezield was 

met een echte verenigingsgeest. 

Een stel oude rotten die al een lange reks van jaren, veel, tot zelfs een brok 

gezinsleven hadden opgeofferd voor hun Broederband. 

En waarvan men verwachten kon dat zij ook de jongeren met de zelfde geest zouden 

bezielen. Met zulke kerels gaat men indien het nodig mocht zijn door het vuur, 

De repetities gingen gestadig door, er werd hard gewerkt, soms zelfs gezwoegd. 

Doch hoe ik de zaak ook aanpakte, hoe ik het ook zei, hoe ik soms in het heetst 

van de strijd mijn intentie de repetitiezaal inslingerde, de Broederbanders, 

zij namen het. 

Ze begonnen te begrijpen, ze voelden dat niet met praten een orkest opgebouwd 

kon worden, maar alleen door ijverige studie, nauwe samenwerking, en vooral 

door elkaar goed begrijpen. 

Het door hen zelf gestelde doel kon worden verwezenlijkt, maar alleen door hun 

zo prijzenswaardige opofferingsgezindheid. 

In 1953 is het zover, de Broederband gaat voor ‘het eerst haar: aktiviteiten 

verleggen tot over de landsgrenzen, en gaat voor een 10 daags bezoek naar 

Nakskov in Denemarken, en ook nu bedraagt de reissom f 90,- per persoon. 

Vooraf werd er enkele weken ruim aandacht besteed aan marstraining, want men 

wilde goed voor de dag komen.



  
Bovenste rij v.l.n.r. G. Elhorst en J. Elhorst (broers) 

voorts W. Elhorst, G., Elhorst, H. Elhorst, B. Elhorst 

en A. Elhorst, (allen broers en zonen van G., Elhorst,
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De Heer Arie de Joode had de leiding hiervan op zich genomen. 

De reis werd een groot sukses en velen hebben er dierbare herinneringen aan over 

gehouden, heden ten dage worden er nog prachtige verhalen opgediept van die reis. 

In 1954 fungeerde de Broederband als gastheer voor een volksdansgroep uit het 

Deense Nakskov, die een bezoek aan Nederland brachten. 

Men werd opnieuw zo enthausiast dat op de jaarvergadering 1954 werd besloten, 

nogmaals naar Denemarken te gaan, enwel in 1955, van 29 juli tot 6 augustus. 

Van deze reis is een reisverslag bewaard gebleven dat nu volgt. 

Reisverslag van het tweede vriendschapsbezoek aan Nakskov van 29-7 tot 6-8 182 
  

Voor de tweede maal vertrok de Broederband naar het vriendelijke stadje Nakskov 

aan de kust van WestLolland in Denemarken, waar zoveel warme harten voor ons 

Hollanders kloppen. 

Ook deze maal hadden de V‚V.V. en de Hr J.B. Keuter een groot aandeel in de 

organisatie gehad. 

Er werd gereden met een bus van de NoordWestHoek, en een luxe wagen van de 

Firma Stoel. 

In een hoogtempo werd naar de grens gereden, en na een kort oponthoud aan beide 

grensposten reden we Duitsland in. 

Via Bremen werd in Hamburg een stop gemaakt, jammer dat het inmiddels donker was 

na een goede gelegenheid te hebben gevonden kon men kennismaken met het Duitse 

bier, waar goed gebruik van werd gemaakt. Na drie kwartier werd de reis voort- 

gezet, richting Lubeck. 

Toen Lubeck gepasseerd was kwam vanuit de luxewagen de waarschuwing, de benzine 

tank is bijna leeg, maar ........ geen enkel benzine station bleek geopend. 

Dit ging zo door tot voorbij Oldenburg, uiteindelijk werd besloten dat de bus 

door zou rijden teneinde de pont op tijd te halen, de luxe wagen moest maar zien 

hoe die er kwam. 

Er werd nu door een heuvelachtig landschap gereden, en de luxe wagen bleef volgen 

met de meter van de benzinetank op nul. 

Wanneer er een heuvel genomen was werd het contact afgezet, en begon de afdaling 

zonder benzine gebruik, uiteindelijk werd toch een pomp gevonden, en bleek er 

nog ruimschoots tijd te zijn om gezamenlijk de pont te halen. 

In Gedsen, op Deens dodem konden we onze eerste Deense vrienden begroeten. 

Het eerste reisdoel was Nijköbing, waar na aankomst door de Denen een koffie- 

tafel werd aangeboden, vervolgens werd een mars door de stad gemaakt en een 

concert. Hierna werd de laatste etappe ingezet richting Nakskov, bij aankomst 

werd de Broederband ontvangen door een deputatie met de Deense vlag, in mars 

werd Nakskov binnen gemarcheerd. 

Deze intocht was voor ons als een zegetocht, een talrijk publiek stond langs de 

wegen geschaard, en het weerzien met onze Deense vrienden was geweldig.



In de Luna-bar werden allen aan de gastegezinnen toegewezen, en een ieder kon 

een tijdje genieten van de hoognodige rust. 

Maandag l augustus werd een fraaie tocht naar Kopenhagen gemaakt, waar de 

Bierbrouwerij "Carlsberg", werd bezocht, na afloop van deze exursie werden we 

onthaald op diverse soorten bier. Hierna kreeg een ieder de gelegenheid iets 

van de mooie stad Kopenhagen te zien. 

Dinsdag 2 augustus gaf de Broederband s' avonds een concert in Nakskov, woens- 

dag 3 augustus werd s'middags in Maribo gemarcheerd, waarna in Bangshaven in 

het openluchttheater een concert werd geegeven, dat zeer geslaagd mag heten. 

Er was een talrijk publiek aanwezig, het concert werd afgesloten met een Tap-Toe 

hierna was men nog enige tijd bijeen met de Deense vrienden. 

Donderdag 4 augustus werd een mars in Nakskov gemaakt, en een concert gegeven 

in een tehuis voor ouden van dagen, de dag werd afgesloten met een bezoek aan 

een grote scheepswerf. 

Vrijdag 5 augustus waren we vrij tot s' avonds acht uur, toen kwam de 

Bro3derband voor de laatste maal bijeen om afscheid van Nakskov te nemen met 

een Hollandse Tap-Toe, deze werd besloten met het Deense Koningslied en het 

Wilhelmus. 

Het spelen door de Broederband van dit in Denemarken zo geliefde Koningslied 

voor het standbeeld van Koning Christiaan de tiende, werd in hoge mate 

gewaardeerd. 

Het was een laatste muzikale groet aan een zo vriendelijk en gastvrij land. 

Het afscheid was kort maar roerend, stapvoets reed de dus Nakskov uit, begeleid 

door een groot aantal Deense vrienden. 

De terugreis verliep vlot en in een hoog tempo, en na een lange tocht werd 

het einddoel, de Nieuwemarkt bereikt. 

De Broederband was weer thuis, en allen die deze reis meemaakten, zullen nog 

wel eens terug denken aan die prachtige dagen in gastvrij Denemarken. 

De jaren vijftig kenmeken zich verder door een hechte band die onderling tussen 

de leden bestaat, de Broederband is één grote familie. 

Er wordt met de regelmaat van de klok gemuciceerd, de reisclub is aktief, en 

het jaarlijkse uitstapje wordt ervaren als een feest waar weken naar wordt 

uitgekeken, en evenzoveel weken over wordt nagepraat. 

Het brengen van serenades is in die tijd erg populair, en de Broederband ver- 

schijnt bij menig bruidspaar en jubilaris. 

en het verzoek van diegenen die werden gehuldigd, aan de muzikanten om na de 

serenade even binnen te komen voor een versnapering, wordt met genoegen aan- 

vaardt, in die tijd is een borreltje meer uitzondering dan regel. 

Na het vertrek van Sandry Egberts uit Kampen, verwaterde de belangstelling voor 

de signaalhoorns, men kon kennelijk geen goede opvolger vinden, voor de leden 

die weggingen kwamen geen nieuwen terug. 

Eind 1956 werd voorgesteld over te gaan tot verkoop van de signaalhoorns, en 
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De repetities vonden plaats op de zolder van het voormalige “Pesthuis", aan 

de Vloeddijk, in de pauze rende een deel van de muzikanten naar het café van 

de Deie Leurink, op de hoek van de Vloeddijk en de Graafschap, gauw één nemen, 

en dan weer op een draf terug, want tien minuten pauze was maar zo om. 

Er wordt nogmaals een poging gedaan om tot een combinatie van Kamper korpsen 

te komen, en nu lijkt het enig sukses te hebben, voorzichtig wordt afgetast waar 

raakvlakken zijn, echter niet voor lang, binnen een jaar trekt de Broederband 

zich alweer terug, onenigheid over een uniforme vergoeding voor optredens is 

de oorzaak. 

Het aantal jeugdleden is in 1956 zo gegroeid dat er van start kan worden gegaan 

met een jeugdorkest, Jan Schinkel neemt de leiding op zich, en na een jaar 

ijverige studie kunnen de 20 jongens en meisjes zich op de uitvoering van 1958 

voor het eerst presenteren. 

Uit het jaarverslag van 1956 blijkt dat de Broederband nogal hoge verwachtingen 

had van de organisatie van de H 20 feesten, maar helaas zijn die niet uitgekomen. 

Als wij onze medewerking aan dit specifieke Kamper feest hadden kunnen verlenen 

zou onze kas hier aanmerkelijk beter van zijn geworden, maar dit was helaas 

alleen voor buitenstaanders weggelegd. 

Toch maakte zuinigheid en vlijt het de Broederband mogelijk zich als eerste 

vereniging in Kampen te tooien in een Gala Uniform, met grote trots werd dit 

aan de bevolking gepresenteerd. 

Een fel Rode jas, met een uitbundige gouden uitmonstering, een hoge kolbak 

met pluim en een ketting onder de kin. 

De pluimen die gemaakt waren van echte veren, was huisvlijt, bij de secretaresse 

mevr. Schinkel werd thuis een echt veren bed geplukt, en met engelen geduld 

werden daarvan pluimen gemaakt, 

Maar als men vooraf had kunnen voorzien welk een stoffibe aangelegenheid dit 

zou worden, was men er nooit aan begonnen, maar pluimen kopen was erg duur, 

en wie niet rijk is moet slim zijn, nietwaar. 

De zestiger jaren geven de vereniging iets meer financieële armslag, in 1961 

wordt melding gemaakt van een uitstekende lijstcollecte, de collectanten haalden 

het fraaie bedrag van ruim f 2500,- bijeen. 

Buiten het bestuur, dat vanzelfsprekend met een lijst moest lopen, lieten de 

meeste leden zich ook niet onbetuigd, bovendien werd in die tijd een beroep 

gedaan op de ereleden, die zeker tot dit fraaie resultaat hebben bijgedragen. 

In 1961 en 1962 werd een bezoek gebracht aan Antwerpen, op uitnodiging van de 

Schepenen van die stad, om medewerking te verlenen aan het zogenaamde 

“Bestendig Festival". 

Een mars door de binnenstad van Antwerpen, waar kon worden kennisgemaakt met de 

beroemde Belgische kasseien, en een concert in de muziektent, gelegen in het hart 

van de fraaie dierentuin midden in Antwerpen. 

Uitvoering 1963 was een groots moment, uit handen van Burgemeester Berghuis 

ontvangt L.Neervoort een koninklijke onderscheiding
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in verband met zijn 50 jarig lidmaatschap. 

In 1964 viert de vereniging haar 70 jarig bestaan, insamenwerking met de 

voetbalvereniging K.H.C. wordt een muziek festival georganiseerd. 

De zestiger jaren worden afgesloten met een heuglijk feit, aan het onderkomen 

in de oude Ulo school aan de Burgwal komt gelukkig een eind. 

Het was de Heer J.W. Siebrand, die de Broederband een deel van het gebouw aan 

de Groenestraat, dat inmiddels door de Firma Siebrand was verlaten, inbruik- 

leen aanbood als repetitie ruimte. | 

Na een grondige opknapbeurt kwam J.W, Siebrand, belangstellend als hij altijd 

was, zelf kennis nemen van het resultaat. 

Het was voor het eerst dat er een mogelijkheid was in een hoek van de zaal een 

bar te bouwen, en het was Frans v Putten die er iets moois van maakte, 

In de pauze werd de koffie geserveerd door de dames Winter, voor de prijs van 

f 0,25. 

Het was in deze zaal dat een boerenkapel gestalte kreeg, die later de naam 

“de Toestebolten", zou krijgen. 

Het vele werk dat deze groep heeft gedaan voor de vereniging is zo belangrijk 

geweest in de geschiedenis van de Broederband dat we daar in deze uitgave een 

apart hoofdstuk zullen wijden. 

Nog meer veranderingen dienden zich aan, Neervoort gaf te kennen zich als 

voorzitter te willen terugtrekken, men was daar niet zo gelukkig mee, omdat bleek 

dat geen van de muzikanten zich geroepen voelde om deze taak over te nemen. 

Voor het eerst in de geschiedenis werd een voorzitter aangezocht van buiten de 

vereniging, en ook nog iemand die geen muzikant was. 

Voor enkelen onverteerbaar, maar zo later bleek, een lot uit de loterij. 

J.B. Keuter werd gekozen tot nieuwe voorzitter van de Broederband, toen hij na de 

stemming bij zaal Boer aan de Noordweg binnenkwam, werd hij warm onthaald. 

In zijn eerste toespraak zij de nieuwe preaces, dat hij het als een morele 

plicht voelde om het voorzittersschap van de Broederband op zich te nemen, deze 

vereniging ligt mij aan het hart, aldus de Heer Keuter. 

En dat de Broederband een bijzondere struktuur bezit werd nog eens duidelijk 

door het navolgende artikel. 

De mars, Overijssels maandblad. september 1968. 

Een artikel van de hand van Mr.H,Schelhaas verscheen in dit maandblad 

met als titel, 

En vastelijk geloven wij in.......... de Broederband. 
  

De mars is een maandblad waarvan het journalistieke niveau ver uitsteekt boven 

dat van vele andere tijdschriften, de inleiding van het artikel getuigd van de 

uitzonderlijke positie waarin de Broederband zich volgens Mr. Schelhaas zich 

bevindt. Hieronder volgt de inleiding en enkele citaten uit dit Marsnummer. 

va
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Dit artikel is niet bedoeld als eersteling in een hele reeks, gewijd aan de 

Overijsselse Harmonie en Fanfarekorpsen, die een flink eind op de concours 

ladder geklommen zijn, en vele jaren hebben bestaan. 

We hopen dan ook niet, dat de leden die zulks aangaat, in dit artikel een 

precedent zullen zien. 

De reden dat de dedaktie dan toch tot publikatie van dit artikel overgaat is 

gelegen in de omstandigheid, dat er door heel de geschiedenis van het besproken 

korps een binding aan de Kamper sigarenindustrie merkbaar is. 

Van den beginnen af was de Broederband het sigarenmakers korps bij uitstek, en 

aangezien de Kamper sigarenindustrie de laatste jaren nogal eens van zich heeft 

doen spreken als een dan wel niet verdwijnende, maar toch sterk slinkende 

industrie, valt het verband in bijzondere mate op, en is deze zijsprong daaruit 

te billijken. 

De Broederband vertoont trouwens een duidelijke parallel met de Kamper sigaren- 

industrie. Nu die overgaat tot kwantitatieve inkrimping telt het korps nog maar 

enkele leden die in de sigarenindustrie werkzaam zijn. 

Uit, Kamper sigaren conjunctuur, een artikel van Drs. E.A. Hartman, blijkt tegen 

welke inkomsten de Kamper sigarenmakers tussen 1880 en 1920 hebben moeten werken, 

Onvoorstelbaar, dikwijls 16 uur per dag in ongezonde ruimten, 

voor een bedrag van rond de f 2,- per week, 

En toch zou daarin wel eens de oorsprong van de Broederband kunnen liggen. 

Na een opsomming van verschillende gebeurtenissen uit het Broederband begin, 

die alreeds in deze uitgave aan de orde zijn geweest, komt Mr.Schelhaas tot de 

volgende slotconclusie, 

De Broederband is van iedereen, en voor iedereen, en in het zicht van het 

75 jarig bestaan is één ding van belang, 

Dat allen vastelijk geloven in het noodzakelijk voortbestaan van dit 

merkwaardige korps. 

Opnieuw werd een poging gedaan, nu door voorzitter Keuter, om samenwerking 

tussen de korpsen tot stand te brengen. 

samen met zijn tweede voorzitter J.Elhorst (jr) kreeg hij de verenigingen 

aan de tafel. Na verschillende besprekingen was C.‚K.‚M.T, 

“Combinatie van Kamper Muziek en Trompetterkorpsen", een feit. 

Het werd geen vereniging, maar een overleg struktuur, die aarzelend een aanvang 

nam, zonder enige zekerheid over de afloop.



Door onder andere het bijzonder aktief zijn van "de Toestebolten", kon de 

Broederband eind jaren zestig nieuwe uniformen aanschaffen, en bovendien 

voor een deel een nieuw instrumentarium, dit alles in het kader van het 75 

jarig bestaan in 1969, 

Het hoogtepunt van het 75 jarig bestaan werd gevierd in de Stadsgehoorzaal, 

met een concert, en een wel heel speciaal programma na de pauze, wat later 

bleek,werd dit een unieke gebeurtenis. 

Namens de gemeente waren Wethouder Kalisvaart en de commissaris van politie 

de Heer Klaassen aanwezig. 

Na de pauze werd het optreden verzorgd door, John v Elburg, Jacques Schutte, 

Ab Hofstee, en Joop Scheltens, allen artiesten van Kamper orgine. 

Als gast in de zaal was ook Hein vd Kamp, toen al op hoge leeftijd aanwezig, 

en geïnspireerd door zijn oud Kamper collega's kwam hij ook op het podium, 

om één van zijn bekende stukjes, "Eén paar klumpies, twee paar klumpies, 

nog eens ten gehore te brengen. 

Voor de pauze speelde het orkest "Zonnige klanken", samengesteld, en gediri- 

geerd door Cor Mellema. 

Ook het sluitstuk van deze avond, een dansfeest tot ver in de kleine uurtjes 

was deels in eigen handen, De Toestebolten en The Onions stonden garant voor 

het slagen van dit sluitstuk van het 75 jarig bestaan. 

Dansorkest "The Onions", bestond op dat moment uit Jan Elhorst (jr) en Wim 

Luisman, beide Broederbanders, en Ap v Sloten en Henk Meutgeert, de laatste 

geniet inmiddels als beroeps pianist, componist en bandleider, grote bekendheid. 

In 1971 wordt afscheid genomen van J.Elhorst (sr) die na 25 jaar muziek biblio- 

thecaris te zijn geweest deze taak overdraagt aan W.Bottenberg. 

Onder leiding van voorzitter Keuter wordt het besturen van de vereniging op 

een ander niveau gebracht, nieuwe inzichten doen hun intrede, en de werkzaam- 

heden breiden zich zodanig uit dat een administrateur wordt aangesteld. 

Ook wordt er in 1971 afscheid genomen van een jarenlange traditie, enwel het 

spelen buiten op straat op de eerste kerstdag s'morgens om 7 uur. 

Er worden in Kampen nieuwe bejaardencentra geopend en de Broederband die altijd 

al in het Gasthuis en het ziekenhuis speelde na afloop van de straatmuziek, 

gaat zich hier op richten. 

Heden ten dage is de vereniging nog altijd present op eerste kerstdag s'morgens 

om 7 uur om kerstliederen ten gehore te brengen. 

Er wordt gespeeld in achtereenvolgens, Myosotis, Huize Margaretha, de Amandel 

boom, de Vijverhof, en het Ziekenhuis. 

Vanaf dit moment volgen de veranderingen zich in hoog tempo aan elkaar op, 

de Broederband bruist van de aktiviteiten, 

es
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De majorettes komen. 
  

Op de jaarvergadering 1971 kwam de suggestie naar voren om te komen tot de 

oprichting van een majorette peloton, en dat bracht de gemoederen flink in 

beroering. 

Na een langdurige discussie kreeg de jeugd het toch voor elkaar, de oude garde 

ging zij het met veel twijfels, overstag. 

Op zich niet zo vreemd, want het was nog lang niet algemeen, dat een muziek- 

vereniging zich vooraf liet gaan door een groep meisjes. 

En toen moest het gebeuren, maar wist de Broederband veel, niemand had hier 

ervaring mee, en snel werd een deskundige geraadpleegd, Ans vd Ree uit Zwolle. 

Na het plaatsen van een advertentie was het meteen raak, het leverde een 

enorme toeloop van meisjes op, op dinsdag 7 december vond de eerste kennis- 

makingsavond plaats. 

Er was zoveel belangstelling dat er een selektie moest plaatsvinden, en na 

veel wikken en wegen werd gestart met een groep van 17 meisjes. 

De ervaring leerde echter snel dat het verloop binnen zo'n groep groter is 

dan bij de rest van de vereniging, zodat er met een groep reserves moest 

worden gestart, om daaruit te kunnen putten om het 17 tal compleet te houden. 

Bijnamen, 

Enerzijds is het bestuur er zich van bewust dat meegaan met de tijd onvermijdelijk 

is om te overleven, terwijl anderzijds de drang naar behoud van tradities 

binnen de vereniging sterk aanwezig is. 

Een gebruik dat langzaam maar zeker verdwijnt zijn de bijnamen, vroeger werd 

het als vrij normaal beschouwd iemend bij zijn bijnaam aante spreken, veel 

oudere Kampenaren kenden en kennen veel Broederbanders beter bij hun bijnaam 

dan bij hun echte naam, het is dan wel niet zo erg meer als vroeger, maar toch % 

De loodhakke, de Spieker, de Borstel, de Zalker, Jan Boeboe, de Paus, 

Piet solo, de Muis, de Knarsterd, de Bukse, de Zokke, de Neuze, 

de Tört, en de Peule, om er maar eens een paar te noemen. 

We gaan hier maar niet dieper op in, ingewijden weten wie hier bedoeld worden. 

Ook zo'n traditie die verdwenen is, is de herdenkingsplechtigheid van het 

Oorlogsgravencomitè op klaproosdag. 

In die vele jaren dat dit heeft plaatsgevonden was het altijd de Broederband 

die hieraan belangeloos medewerkte. 

Zowel op de Nieuwemarkt, bij een daarvoor speciaal opgericht platvorm, als op 

de begraafplaats in IJsselmuiden werden koralen gespeeld. 

Tijdens deze plechtigheid werden door schoolkinderen bloemen gelegd op de 

oorlogsgraven, wat eveneens gebeurde bij het monument in het plantsoen voor 

de gesneuvelde oud Indië gangers.



Er wordt gezocht naar middelen om de communicatie te bevorderen, en de 

bekendheid wat verder uit te dragen, het idee ontstaat omperiodiek 

een clubblad te laten verschijnen, het eerste exemplaar komt uit op 1 november 

1971, het Broederband-nieuws,is een feit,   

Met vallen en opstaan lukt het om 43 nummers uit te brengen, het is dan december 

1983, en de enig overgebleven samenstellers, J.Elhorst en G vd Weerd, zien 

zich genoodzaakt met het Broederbandnieuws te stoppen, de vele pogingen om 

een vaste redaktie te benoemen mislukten. 

Wel was er de jaren zeventig belangstelling voor "Uitwisseling", in het 

bijzonder met ons vriendschapsdorp in Sauerland, Siedlinghausen. 

Zowel de gehele vereniging als ook de Toestebolten, en het later gevormde 

amusementsorkest en The Onions, hebben diverse malen in dat prachtige dorp 

gezorgd voor geslaagde concerten en feesten. 

Ook deze uitwisseling hebben wij te danken aan de Heer J.B. Keuter, bij 

toeval maakte hij in Kampen kennis met "Pastor Ludwig", de pastoor van het 

bijna geheel Katholieke dorp in Sauerland, die wel voelde voor een uitwisseling. 

“Pastor Ludwig", was en is nog altijd de spil in de kontakten tussen Kampen 

en Siedlinghausen. 

Uiteraard zijn wij evenzo vaak gastheer geweest voor tegenbezoek uit Duitsland, 

de Broederband heeft er zelfs toe bijgedragen dat de band tussen Kampen en 

Siedlinghausen breder is geworden. 

Schietvereniging lop de korrel", heeft een uitwisseling gehad met de 

Schuttersvereniging aldaar, en K.H.C. , met een jeugdvoetbal elftal. 

Van één van de uitwisselingen van de Broederband is een reisverslag, en ook dit 

willen wij U niet onthouden. 

Reis naar Siedlinghausen, 4 en 5 september 1976   

De Broederband heeft vele mooie weekeinden doorgebracht in het Duitse 

Siedlinghausen,van één van deze reizen is een verslag opgetekend door 

J.Elhorst (jr) 

Vertrek vanaf de zaal om 05.00 uur, 78 deelnemers stonden klaar wakker gereed 

om verdeeld over twee bussen de reis naar Siedlinghausen aan te vangen. 

16 personen waren al weg, of gingen nog met eigen vervoer, de bussen waren van 

de Fa. de Jager uit Zwolle, met o.a. als chauffeur, Ben Olijhoek, die zich 

onderhands vaste Broederband chauffeur mocht noemen. 

De koffiestop in Zevenaar ging de mist in, omdat het restaurant nog gesloten 

was,snel werd de tocht voortgezet op zoek naar koffie, wat gevonden werd 

in Räststatte de Hunxe in Duitsland. 

De tweede pauze werd gemaakt aan de Möhnesee, waar gelegenheid was voor een 

stevige wandeling voor de sportieven, en het voorzichtig leggen van een onder- 

grond voor de dorstigen.



  
De Broederband was in Katendrecht. Het bewijs is geleverd.



Precies volgens planning kwamen wij om 12.00 uur in Siedlinghausen aan, een 

stevige gaulash maaltijd stond op ons te wachten, het indelen bij de gast- 

adressen dreigde even uit de hand te lopen, daar velen van ons in de gastheren 

oude bekenden ontdekten, en het uitwisselingen van mooie herinneringen was 

spoedig in volle gang. 

De officieële verwelkoming geschiedde bij het "Kolpinghaus", door de Burgemees- 

ter van Winterberg, waartoe Siedlinghausen behoort, 

Ons optreden begon met een concert voor de kerk, en medewerking aan een kerk- 

dienst, Daarna ging het in mars naar de Schutterhal, diein gereedheid was gebracht 

voor het grote feest. 

Alvorens ons in de feestvreugde te kunnen storten moest nog even een incidentje 

worden opgelost, één van onze tamboers was als vlakke Hollander van een Duitse 

berg gevallen, en had daarbij zijn hand danig gekneusd. 

Mevr. vd Weerd ging met hem naar de plaatselijke dokter, en gelukkig viel het 

naderhand allemaal nogal mee. 

Het werd een geweldig feest, waarin de Toestebolten voor een hoogtepunt zorgden, 

het was inmideels ver in de kleine uurtjes geworden voordat een ieder moe en 

voldaan met zijn gastheer huiswaarts ging, voor een laatst afzakkertje en een 

goed bed, 

Degenen die ondergebracht waren in het Kolpinghaus, meest jeugd, hadden alles, 

behalve slaap, de nacht is omgevlogen, er werd er één jarig gemaakt want er was 

nog wat te drinken, en zo kon tegen het ochtendgloren opnieuw een feestje van 

start gaan, waar een ieder dapper aan mee deed. 

Tegen een uur of vijf vielen er toch een paar af, de slaap werd hen te machtig, 

De afspraak was gemaakt. om / uur eerst de dames te wekken zodat die toilet 

konden maken, en eerlijk gezegd dat verliep probleemloos, 

Maar bij de heren, die daarna werden gewekt om bezit te kunnen nemen van de 

toiletruimte ging dat heel wat moeilijker, 

Bij sommigen was duidelijk zichtbaar dat de man met de hamer nog op bezoek was, 

Maar na enig geduld en vriendelijke woorden, begonnen zij toch tekenen van leven 

te vertonen. 

Na een stevig ontbijt wat voor ons klaar stond, hebben we met z'n allen een 

wandeling gemaakt richting trimpad, 

Om Ll uur verzorgden wij een optreden in de Schuttershal waar zowel orkest, 

tamboers en majorettes, uitstekend voor de dag kwamen. 

Tegen het middaguur werden wij in de kelder van de Schuttershal onthaald op een 

“Erbsensüppe", maaltijd, waarvan de uitwerking enige uren later in de bus niet 

onopgemerkt is gebleven. 

Alvorens om drie uur te vertrekken, kwam Pastor Lüdwig, op de voor hem bekende 

wijze afscheid nemen,en onder de klanken van het jeugdorkest vertrokken de bussen 

richting huis, 

Na een pauze in het wegrestaurant Munsterland, bereikten wij ook weer volgens
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lo 

planning om 10 uur de thuishaven, waar wij werden onthaald op een goede bak 

Hollandse leut. 

Zo was voor de zoveelste maal een goed einde gekomen aan een geslaagde trip 

naar ons zo geliefde plekje in Sauerland. 

De viering van het 80 jarig bestaan. 
  

De viering van het 80 jarig bestaan vindt plaats op vrijdag 22 november 1974 

in de Stadsgehoorzaal, met een optreden van het Fanfarekorps, Ons Genoegen 

uit Hattem, en dinsdag 10 december ook in de Stadsgehoorzaal een optreden van 

het Stafkorps Nederland van het Leger des Heils, onder leiding van de Heer 

C. Nieuwland. 

Aan deze avond wordt verder medewerking verleend door Femmy vd Weg en het 

kinderkoor de Steurtjes onde leiding van Chris Maas. 

Beide avonden zijn totaal uitverkocht, 

Er wordt een uitwisseling tot stand gebracht met de muziekvereniging Exelsior 

uit Rotterdam, die een optreden in Kampen verzorgd in de Buitenwacht, als ere 

gast is Burgemeester v Tuinen aanwezig. 

Enige tijd later gaat de Broederband voor een tegenbezoek naar Rotterdam, er 

wordt o.a. een mars gemaakt in Katendrecht, wat zo achteraf bleek, een wel heel 

merkwaardige foto opleverde, 

Een poging van Joh. Winter om nogmaals te komen tot een groep signaalhoorns 

en klaroenblazers, lijkt in eerste instantie te slagen. 

Maar ook nu blijkt net als in de periode Sandry Egberts, als er verloop komt in 

de groep en er zijn niet direkt opvolgers om de lege plaatsen in te vullen, het 

niet lukt, en ook nu moeten ondanks alle inspanningen de pogingen worden gestaakt. 

Bijgaand een foto van de jongste klaroenblazer. 

In 19/4 het jaar dat de Broederband 80 jaar bestaat wordt een oude traditie in 

ere hersteld, enwel het douwtrappen op Hemelvaartsdag. 

s'morgens om zes uur wordt vertrokken vanaf de Nieuwemarkt voor een mars van 

10 kilometer, 

Ongeveer 50 belangstellenden staan aangetreden om de Broederband te volgen, 

op de helft van de mars is een koffiestop gepland, in de kantine van Camping 

Roggebotsluis, men was enthousiast, en besloot er mee door te gaan, 

Maar jammer genoeg was na drie jaar de belangstelling van de leden zodanig af- 

genomen, dat er meer belangstellenden waren dan muzikanten, en dus was het niet 

langer verantwoord hiermee door te gaan, 

In het kader van het 80 jarig bestaan kreeg de vereniging van de jeugd een 

levend jubileum geschenk aangeboden, namelijk een bok, die moest gaan dienen als 

As BCE mascotte. bij. alle. „optredens. 

A.C v Capelle vend. zijn begeleider en verzorger.
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Om de bok niet naamloos door het leven te laten gaan, werd via de pers een 

oproep gedaan om een naam voor het, overigens vriendelijke dier, te bedenken. 

Uit de vele inzendingen werd uiteindelijk door een commissie van de jeugdige 

" Li 

aanbieders de naam, Breurtien ", gekozen. 
  

In dat jaar was het wederom de inbreng van de Toestebolten, die het de drumband 

mogelijk maakten nieuwe uniformen aan te schaffen, in die tijd maakte de 

slagwerkgroep grote bloei door, onder leiding van instrukteur de Heer Algera. 

Door op een concours in 1976 in Harlingen, in de introduktieafdeling een eerste 

prijs met lof van de jury te behalen, mocht de groep deelnemen aan het K.‚N.F, 

topshowconcours. 

Voor de zoveelste maal moest de Broederband verhuizen, deze keer naar de Vloed- 

dijkazerne, er werd veel gevraagd van de leden, maar na 500 meter behang en 

40 kilo verf kon Neervoort als verenigingsoudste dit onderkomen, waarvan we 

dachten dat het voor lange tijd zou zijn, openen. 

Tijdens de uitvoering van 1977 treed oud lid Cor Mellema nogmaals voor het voet- 

licht als gastdirigent, hij neemt een deel van de uitvoering, met eigen 

werk voor zijn rekening. 

Een idee van de Heer Keuter wordt in de praktijk gebracht met de instelling 

van de “Bertus Neervoort beker", 

Dit wordt een jaarlijks op de uitvoering terugkerende gebeurtenis, deze wissel- 

beker wordt uitgereikt aan een jeugdlid, hetzij met bijzondere prestaties, of 

met een bijzondere inzet. 

Elders vindt U een opsomming van de namen van allen die ooit een jaar trotse 

bezitter zijn geweest van deze wisselbeker. 

1977 was ook een jaar van een vervelend incident, een incident met het comité 

avondvierdaagse. 

Het C.K.M.T. kon geen overeenstemming bereiken over de financieële afwikkeling 

van de intocht van de avondvierdaagse, zelfs bemiddeling in de nacht vooraf 

gaande aan de avond van de intocht door Wethouder Drs. S, Hörchner, mocht 

niet baten, er was een patstelling en men kwam er niet uit. 

Kampen beleefde een intocht van een avondvierdaagse zonder muziek, gelukkig 

slechts voor één jaar, het daaropvolgende jaar waren alle Kamper korpsen weer 

present. 

Muzikaal hoogtepunt voor de Broederband was dat jaar de medewerking aan het 

grote bloemencorso in Aalsmeer, dat was een ware belevenis. 

In 1978 wordt wordt een bijzonder jubileum gevierd, de Hr. L. Neervoort is 65 

jaar lid van de Broederband, op woensdag 17 januari 1979 wordt hier in de 

rubriek “Van Gewest tot Gewest", op de Televisie ruim aandacht aan besteed. 

Het zelfde jaar neemt de Broederband afscheid van haar dirigent, de Hr P. vd Weg 

na 25- jaar trouwe dienst geeft hij de wens te kennen het wat rustiger aan te 

willen doen, op de afscheidsreceptie geven velen blijk van hun waardering voor 

het vele werk dat deze dirigent voor de vereniging heeft gedaan,



De viering van het 85 jarig bestaan wordt gehouden in eigen kring, de 

vereniging gaat een dag uit, verzorgd een optreden in"de Efteling", en s'avonds 

wordt een bezoek gebracht aan de Taptoe Breda, voorafgegaan door een Chinese 

rijsttafel in het centrum van Breda. 

De Broederband is altijd gewend geweest het vaandel mee te nemen als er ergens 

een optreden was, maar jammer genoeg kan dat niet meer, het oude vaandel is in 

een erg slechte staat, willen wij het behouden zullen we zuinig mee om moeten springen 

en het in de kast laten hangen. 

Maar een aangename verrassing wacht ons, in het kader van het 85 jarig bestaan 

wordt ons een nieuw vaandel aangeboden, vervaardigd door leerlingen van de 

Hanzeschool, later blijkt een initiatief van onze erevoorzitter J.B. Keuter. 

De Broederband is weer compleet, en verschint weer op straat, met vaandel. 

Vanuit Siedlinghausen bereikt ons het bericht om muzikale medewerking in het 

weekeind van 29 en 30 september, en hier wordt uiteraard graag gevolg aan gegeven. 

Het wordt een weekeind met een bijzondere bijkomstigheid, het is Wim Leidekker 

die de afstand Kampen, Siedlinghausen, 350 kilometer, op de fiets aflegt. 

Bij zijn aankomst stond het jeugdorkest klaar voor een muzikaal onthaal. 

Ook treed tijdens dit weekeind het amusementsorkest o.l.v. Johan Winter voor het 

eerst buiten de grens voor het voetlicht. 

dit amusementsorkest bestaat uit een aantal Broederband muzikanten en wil zich 

gaan toeleggen op de Bigband muziek, het is echter geen lang leven beschoren, 

na ongeveer één jaar worden de aktiviteiten gestaakt, 

1980 is een goed jaar voor de majorettes, op 17 mei verovert Henny Dekker, 

tijdens een concours in Heemskerk, de “Miss Majorette", prijs, en het gehele 

peloton krijgt een uitnodiging deel te nemen aan het Topshow concours in Nijmegen 

op zaterdag 14 oktober, 

Van rustig vaarwater was geen sprake, de Broederband moest alweer verhuizen, 

onze behuizing in de Vloeddijkazerne werd studentenoord, de komst van accademies 

naar Kampen was hier de oorzaak van. 

Uiteindelijk werd na veel gepraat ons door de Gemeente de v‚m., Margrietschool 

aangeboden. 

En na weer onzettend veel zelfwerkzaamheid, kon zaterdag 7 november 1981 de 

officieële opening plaatsvinden, 

Met de onthulling van de nieuwe naam voor ons clubgebouw, “de Notenkraker", was 

dit een feit, de beide oudste leden, L.Neervoort en J.Elhorst (sr) verrichtten 

deze opening. 

En eindelijk lijkt het er op dat de Broederband, bijna 90 jaar oud, een onderdak 

heeft gevonden, voor een lange periode, 

Het gebouw is ingericht naar eigen wensen, en om ook buiten het muciseren om 

ook gezelligheid te bieden wordt een deel afgescheiden met een vouwwand, 

(een geschenk van de Toestebolten), en zo ontstaat een fijne nazit. 

Beheerder van de zaal wordt Henk Bakker, een taak die hij blijft uitoefenen tot 

31-12-1986, daarna neemt het damescomité deze werkzaamheden over.



Er wordt besloten op zaterdag 2 januari 1982 een nieuwjaarsbijeenkomst te houden 

in de Notenkraker, hiervoor is zoveel belangstelling dat dit vanaf die datum een 

jaarlijks terugkerend evenement is, inmiddels wordt deze bijeenkomst gebruikt om 

ouders en familie te laten horen en zien wat de vereniging zoal doet met de 

jeugd, en in een informele sfeer tonen zij hun vorderingen. 

In 1983 bestaat C.‚K‚M.T. 15 jaar, een hechte samenwerking tussen de korpsen is 

het resultaat van een groeiproces van 15 jaar. 

C.‚K‚M.T, bestaat nog steeds uit de voorzitters en een afgevaardigde, per ver- 

eniging, met de Heer A.P, v Oort als onafhankelijk secretaris. 

Het ís een overlegstruktuur, die zo de praktijk bewijst, goed werkt. 

Het lustrum wordt gevierd in de Stadsgehoorzaal met medewerking van alle verenigingen. 

In 1984 wordt op zaterdag 1 september het 90 jarig bestaan gevierd, 
  

Een K‚N,F, showconcours staat op het programma dat wordt gehouden op het sportpark 

"de Veenen", 

Het wordt een geslaagd evenement waar 14 verenigingen aan deelnemen 

s'avonds wordt er een concert verzorgd door de Broederband, de Muziekvereniging 

"Voorwaarts", uit Zwartsluis, en het jeugdorkest uit Siedlinghausen. 

Op die avond krijgt Voorwaarts een uitnodiging van Pastor Lüdwig, om een bezoek 

te brengen aan Siedlinghausen. 

Een uitnodiging waaraan in 1986 gevolg wordt gegeven, resulterend in een prachtig 

weekeind waar Voorwaarts zich versterkt met enkele Broederbanders zich uit- 

stekend presenteerde, bovendien maakte ons majorette peloton het geheel compleet, 

Majorettes zijn inmiddels niet meer weg te denken, en een volwaardig onderdeel van 

de vereniging geworden, de belangstelling neemt nog steeds toe, alleen de leef- 

tijd wordt steeds jonger, vandaar dat in 1985 wordt besloten een minirettepeloton 

te starten, vanuit het bestuur is het Judith vd Berg die zich hier voor inzet, 

haar werk wordt beloond, de Broederband is weer een onderdeel rijker, 

In 1987 geeft voorzitter Elhorst te kennen na ll jaar zijn taak te willen over- 

dragen, op de jaarvergadering van 1987 neemt Henk de Vries, tot die datum 

tweede voorzitter de taak op zich. 

Waarschijnlijk zal hij het zijn die met zijn bestuur, de Broederband naar het 

volgende lustrum, het 95 jarig bestaan zal voeren, 

En wie de Broederband zal aanvoeren bij het eeuwfeest, ligt verborgen in de schoot 

van de toekomst … 

Het zal niet de eenvoudigste periode worden, meer vrije tijd stelt de mens in staat 

de grenzen steeds verder te verleggen, we kunnen alleen maar de hoop uitspreken, 

dat van de veelheid aan vrije tijd zoveel beschikbaar zal zijn die nodig is om het 

voortbestaan van de Broederband te waarborgen.
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* de TOESTEBOLTEN,." 
  

Opgericht als blaaskapel van de Broederband, op l december 1966 

De initiatiefnemers waren, Johan Winter, Jan Elhorst en Wim Luisman. 

De naam de Toestebolten was een idee van de Heer J.B. Keuter, die in die 

tijd verhuisde van de Louise de Cologniesingel naar de Lisdodde. 

En Lisdodde is de naam voor de bij ons beter bekende toestebolten, en 

Toestebolten lijken weer op sigaren, en zo was de kring weer rond. 

Johan Winter werd muzikaal leider, en vader H.Winter manager. 

Een taak die zij beiden het hele aktieve bestaan van de kapel met veel verve 

hebben bekleed. 

Het eerste optreden van de Toestebolten was op 16 december 1966, bij het huwelijk 

van orkesttamboer, Driekus Westerink in de zaal van de Loge aan de Bovennieuw- 

straat. 

Al snel werden de Toestebolten een veel gevraagde kapel zowel in Kampen als 

ver in de regio, zo ook in Dronten waar medewerking aan de karnavalsfeesten 

van de "Aanleggers", is verleend van 1969 tot 1981. 

Vanaf 4 februari 1978 zelfs met de officieële status van "Hofkapel", van de 

Aanleggers, wat inhield dat de Toestebolten tijdens het gehele carnavals ge- 

beuren Prins Carnaval en de raad van elf volgden bij alle gebeurtenissen. 

Voorts is opgetreden voor de carnavalsverenigingen in Kampen, Zwolle, 

Apeldoorn, en Lelystad. 

Het eerste optreden in het buitenland vond plaats in oktober 1969, in Soest 

in Duitsland. 

In de "Blauwezaal", verzorgden de Toestebolten een geweldige avond, als 

conferancier was John v Elburg aangetrokken. 

Ook de legerplaatsen wisten de Toestebolten te vinden als daar iets te vieren 

was, zo werden er optredens verzorgd in de kazernes in, Wezep, t'Harde, 

Nieuw Millingen en Deventer. 

Ook Seedorf in Duitsland werd aangedaan, een weekeind in februari 1973. 

Een hele periode waren de Toestebolten bijna huisorkest op de Flevohof, 

tijdens grote congressen en z.g. Boerendagen, waren zij vele malen vertegen- 

woordigd. 

Ook Siedlinghausen behoorde tot één der plaatsen waar de Toestebolten welkome 

gasten waren, in 1973 tijdens de wijnfeesten, in 1976 het Waldfeest, en in 

1977 een hoogtepunt, tijdens het 100 jarig bestaan van de Schuttersvereniging. 

Wat daarover in de pers verscheen willen wij U niet onthouden, 

"de Toestebolten internationaal, juli 1977, 

Op uitnodiging van de Honderdjarige Schuttervereniging uit Siedlinghausen in 

Sauerland, heeft de boerenkapel van de Broederband, de Toestebolten medewerking 

verleend aan de driedaagse schuttersfeesten aldaar. 

De Broederband die al jaren een vriendschapsuitwisseling met Siedlinghausen 

onderhoudt, s&th& daar in het mooie Sauerland hoog aangeschreven.
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Na een optreden van de Toestebolten in de Schuttershal, werd door de duizend- 

koppige menigte in koor geroepen, Zugabe, Zugabe, de Toestebolten lieten zich 

daarbij niet onbetuigd, net zo min zij dat deden toen de jeugd om handtekeningen 

begon te vragen. 

Onder grote hilariteit van de plaatselijke bevolking verleenden de Toestebolten 

uiteraard op "klompen", medewerking aan de grote optocht behorend bij de fees- 

telijkheden, aan deze optocht werkten een 20 tal muziekgezelschappen uit geheel 

Sauerland mee. 

Souvenirjagers hadden het vooral gemunt op de met Toestebolten beschilderde 

klompen, het resultaat was dat ze zonder klompen terugkeerden in Kampen. 

De klompen gingen grif van de hand, waarbij zelfs de kas nog kon worden gespekt. 

Na afloop van de feestelijkheden werden de Toestebolten direkt gecontracteerd 

voor een volgend jaar. 

Beter bewijs voor een geslaagd evenement is niet denkbaar. 

Nog veel meer evenementen volgden, wij noemen nog een grote feestavond in 

de "Meerpaal", samen met het Cocktail Trio, in t'Harde een optreden met als 

gast Ab Hofstee in zijn creatie als Boer Voorthuizen. 

Een opening van een groot winkelcentrum in Hoorn, en optredens in het 

“Dolfinarium”, in Harderwijk. 

In de gloriedagen van de kapelwaren zelfs radio en T.V. geïnteresseerd, in 

1976 verzorgde de Tros een radio optreden, en bij de KRO verschenen de 

Toestebolten op de T‚V. in het programma, Bij ons in Flevoland, wat was opge 

nomen op de Flevohof. 

Maar buiten alle speelvreugde die dit voor de medewerkers bracht, vaarde ook 

de Broederband wel bij haar aktieve boerenkapel. 

Zonder de financieële steun van de Toestebolten was het niet mogelijk geweest 

een nieuw instrumentarium en nieuwe uniformen aan te schaffen. 

De vereniging bloeide op, en dat was voor een belangrijk deel te danken aan 

deze aktieve groep, week in week uit waren ze op pad voor de kasversterking 

van hun vereniging. De Broederband is hen veel dank verschuldigd. 

Helaas kwam er een voorlopig eind aan het aktieve bestaan van de Toestebolten 

in januari 1985 werd in het Veuronder de laatste polonaise gespeeld, een 

incomplete bezetting was de oorzaak van deze stagnatie. 

Maar de oude kern van de Toestebolten is er vast van overtuigd dat dit 

“Groot verlof", slechts van tijdelijke. aard zal zijn. 

Laten we er voor duimen, want eigenlijk zijn ze onmisbaar, 

Eén van de leden merkte op een vergadering het volgende op, 

Jonges, stoppen is grote zunde, det mut deurgoan, want as de Toestebolten 

goed dreien, dan kuj nog ies een vere van de bek of bloazen. 

Waarvan akte,
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Leden me t bijzondere verdiensten. 

L.Neervoort 

Geboren te Kampen op 23 augustus 1901, vertrokken naar Delft in 1903 

teruggekeerd naar Kampen in 1911, en lid geworden van de Broederband in 1913. 

Begonnen als Tenorblazer is hij opgeklommen tot solo Pistonnist, in 1925 werd 

hij gekozen tot penningmeester. 

In 1961 nam hij het voorzittersschap over van C.Herssenberg, 

Afscheid uit het bestuur nam Neervoort in 1976, 51 jaar had hij onafgebroken 

deel uitgemaakt van het bestuur. 

Ook heeft hij als leraar een groot aantal muzikanten opgeleid, o.a. Ab Hofstee 

behoorde tot zijn leerlingen. 

In zijn jonge jaren heeft Neervoort deel uitgemaakt van Jo ten Hove's band als 

trompettist, ook was hij jaren de bezielende kracht van de Toestebolten. 

Een koninklijke onderscheiding in 1964, de goudenspeld van de K‚N,F, en de titel 

Eresteur, in 1972 waren een bekroning op zijn Broederband werk, 

Neervoort gevraagd naar een herinnering uit zijn beginjaren bij de Broederband 

komt met de volgende anekdote, 

Ik was eigenlijk pas lid, en beheerste echt nog niet mijn instrument zo dat 

behoorde, maar het aantal leden was nog niet zo groot, dus als het enigzins kon 

dan moest je maar mee de straat op. 

Ik kreeg een enorme pet op, en daar gingen we, ze hielden me voor, 

“ie bin now een echte Broederbander, dus "bloazen". 

De hele weg heb ik bijna niks gezien vanwege de veel te grote pet die me steeds 

tot op de ogen zakte, toen ik vroeg, “bin we d'r al zowat", zeiden ze alleen 

maar, ie mutten niet zo zeuren, maar bloazen. 

J.B. Keuter. 

  

Altijd heeft Jan Keuter, gemotiveerd als hij is, getracht de Broederband op de 

juiste wijze te verkopen aan de buitenwereld. 

Indeze tijd zouden we hem kwalificeren als een uitstekende P‚R. man. 

o.a. de naam "de Toestebolten", is een idee van Keuter, ook voor de diverse 

uitwisselingen en de buitenlandse korakten naar Denemarken en naar Duitsland, 

was hij het altijd die de voorbereidingen voor zijn rekening nam. 

Het zal dan ook geen verrassing zijn dat J.B. Keuterde titel, Erevoorzitter 

van de Broederband draagt. 

Voor de Broederbandmars, die het orkest altijd speelt en zingt als afsluiting 

van een concert, schreef hij het refrein. 

Zeg jonges vocht oe umblad an, want zie doar kump de Broederband an. 

Ja 't speulen zit ons krek in't bloed, det klinkt merakels goed, 

Wi'j bin een skiere arremonie, deur vakmanskap en enerzie. 

We maakten name in stad en land, lang leve de Broederband.



C.M, Mellema. 

In 1923 werd Cor Mellema lid van de Broederband, in korte tijd werkte hij zich 

op tot een eerste klas trompettist. 

Hij was aktief in de band van Jo ten Hove, en Jacques Schutte, 

In Zwolle speelde hij ook in bekende bands in die dagen, o.a. die van 

Chris Bakker en van Jan Timmerman. 

In 1934 vertrok hij naar Amsterdam, en ging spelen in het orkest van Wim Elzendoorn, 

(ook Kampenaar van geboorte), Cor Mellema heeft zelfs nog gewerkt met 

Louis Davids. 

Later was hij verbonden aan het radiocharmonieorkest van Gerard Boedijn, tot 1965 

speelde hij in het orkest van de Nederlandse opera, o.l.v. Bernhard Haitink. 

De laatste werkkring van Mellema was op het bureau van de Buma in Amsterdam. 

Tijdens zijn muzikale loopbaan verschenen er vele composities, marsen en 

arragementen van zijn hand, een tijd werkte hij voor de uitgever Molenaar. 

Tijdens het 85 jarig bestaan van de vereniging bood Cor Mellema de door hem 

opnieuw geïnstrumenteerde Broederbandmars aan. 

Toen is meteen de afspraak gemaakt dat deze mars altijd zal dienen als afsluiting 

van een concert, 

Het is de mars waarvan het trio door J.B. Keuter op tekst is gezet. 

Ben vd Moolen, 

Als gastmuzikant voor het eerst in 1953 meegeweest naar Denemarken, en sinds 

1954 heeft hij onafgebroken zijn medewerking verleend aan uitvoeringen en 

uitwisselingen. 

Het is een rasechte Zwolse, die zich toch in Kampen uitstekend heeft weten aan 

te passen, Ben is een pracht muzikant, en zijn instrument, de klarinet, beheerst 

hij als een beroeps musicus. 

In 1957 nam hij de taak van klarinetleraar op zich , en hij heeft menig leerling 

tot het stadium van orkestlid begeleid. 

Ook heeft hij de Broederband eens uit een behoorlijk penibele situatie gered, 

op vrijdagavond meldde dirigent Reinhoudt zich af wegens ziekte voor een concert 

de volgende dag in Antwerpen, ten einde raad werd Ben vd Moolen, die toch als 

muzikant mee zou, gebeld, en het probleem werd hem voorgelegd, en geen nood. 

Zaterdags in de bus nam hij de partituren door, en als dirigent leidde hij 

het orkest in Antwerpen naar het einde van een uitstekend concert. 

Ook in Siedlinghausen heeft hij tijdens een Frühshoppenconcert het orkest 

gedirigeerd, 

Tijdens de uitvoering in 1979 kreeg hij een aandenken voor het feit dat hij 

25 jaar (vaste) gastmuzikant van de Broederband was,



Muziekvereniging de Broederband opgericht te Kampen, 

8 augustus, 1894, 

Het eerste bestuur bestond uit de Heren, 

P vd Weerd 

Broek 

Knoeff 

Noordman 

FU
 

vd Weerd 1927 

‚B. Keuter 1975 

Erevoorzitters 
Cy 

vd Weerd 1894 

Brouwer 1927 

‚B. v Bruggen 1945 

de Ruiter 1946 

.J. Lindeman 1949 

.Herssenberg 1950 

. Neervoort 1961 

‚B. Keuter 1969 

Elhorst (jr) 1975 

de Vries 1987 

Voorzitters. 
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Secretarissen .C. v Capelle 1927 

Bos 1946 

Elhorst 1950 

Elhorst (jr) 1951 

.Schinkel-Riesebos 1953 

Nieuwenhuis 1969 

Winter 1971 

Haveman 1976 

.J. vt Zand 1983 

. B. Boersma 1987 
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Penningmeesters. L. Neervoort 1925 

J v Bruggen 1951 

J. Knoeff 1955 

H. Zwanepol 1959 

H.J. Hollander 1970 

G vd Weerd 1972



Muziekbibliothecarissen. 
  

Dirigenten. 

Ereleden. 

Het eerste erelid van de Broederband werd de Hr. 

H., de Ruiter 

A.C. v Capelle 

J. Elhorst (sr) 

J.W.Bottenberg 

Joh. Winter 

À de Groot 

Hooymeijer 

Knoef f 

de Bruin 

G. Londo 

J vd Nieuwenhof 

Brunnekreef 

H.G. Breuker 

P vd Weg 

Jac. Reinhoudt 

H. Oosterwijk 

D, Groenenberg 

P.C. v Uffelen 

ter ere va zijn 50 jarig lidmaatschap. 

1923 

1927 

1946 

1971 

1976 

1986 

1895 

1905 

1912 

1913 

1922 

1923 

1945 

1954 

1979 

1982 

1985 

1986 

G vd Weerd (sr) in 1945 

Deze traditie is tot op heden behouden, 50 jaar lid betekent, erelid. 

Er zijn enkele uitzonderingen geweest, o.a. door vertrek uit Kampen 

of door uitzonderlijke verdiensten. 

G vd Weerd (sr) 

A. Steenbeek 

M.B. v Bruggen 

T. Brouwer 

H de Ruiter 

R v Putten 

C.‚ Herssenberg 

Elhorst (sr) 

Neervoort 

Herssenberg 

Elhorst (sr) 

J. Schinkel 

C.M, Mellema 
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J v Bruggen 

H. Winter 

Joh. Winter 

G vd Weerd 

1945 

1953 

1953 

1953 

1955 

1955 

1961 

1962 

1963 

1966 

1971 

1976 

1976 

1980 

1985 

1986 

1988 
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Tamboerkorps. Opgericht in 1951 

Instrukteurs. ‚ Frijlink 1951 

Schrijver 1955 

Schinkel 1957 

v Bruggen 1969 

v Raalte 1974 

Algera 1975 

Koster 1979 

Schrijer J980 

Hoogers 1984 

v Eerde 1984 

Mol 1986 A
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Tamboermaitres, 

Jan Schrijver, Jan Schinkel, Ep v Bruggen, Cor vd Zee, Han Jansen 

Henk Strikkers, Jan Hollander, Martin v Dijk, Erna Bakker, 

Majorettes. Opgericht in 1972 

In de beginperiode bijgestaan door, Ans vd Ree, Coby Smit vd Weerden Hetty de Weerd 

Instruktrices, Marjan Strikkers, Dineke Hulsman, Hetty Wijna, 

Carolien v Rotterdam en Jacqueline vd Vegt. 

Hoofdma jorettes, Marjan Strikkers, Dineke Hulsman, Hetty Wijna. 

minirettes. Jongste onderdeel van de Broederband, opgericht in 1984 

als grote stuwende kracht achter de schermen bijgestaan door Judith vd Berg. 

Als miss minirette tot nu toe, Susanne Schrijer, Hermanda Kouer en 

Lucienne Kouer.



Dit boekje willen wij besluiten met een citaat uit een rede van voorzitter 

H de Ruiter uit 1949, 

Deze woorden 40 jaar oud, hadden 40 dagen geleden geschreven kunnen zijn. 

Elk leven heeft zijn rustpunten, waarbij men even stilstaat om een blik achter 

zich te werpen, om te overzien en te overdenken, wat voorbij ging, en wat er 

nog te doen overblijft. 

De Broederband mag met trots terugzien op de afgelegde levensweg, het boompje 

is een boom geworden, kerngezond en vol innerlijke groeikracht. 

IJver en toewijding, gepaard aan grote liefde voor de dele toonkunst, hebben de 

vereniging niet alleen staande gehouden, maar ondanks moeilijkheden van allerlei 

aard, doen groeien en bloeien. 

Steeds vooruit is de leuze van onze vereniging geweest, en gestadig is zij 

voortgegaan op het moeilijke pad, waardoor zij tenslotte een eervolle plaats 

onder de zusterverenigingen kon innemen. 

Eendracht ijver en toewijding, ziedaar de drie eigenschappen die het sukses 

waarborgen. 

In het verleden heeft de Broederband getoond over die eigenschappen te beschikken, 

en heeft zij ervaren tot welk een schitterend resulthbat zij leiden, 

zo blijve het in de toekomst. 

besturen is vooruitzien, maar wat is het een voorrecht daarbij te kunnen putten 

uit een zo rijk verleden. 

Wij verlangen niet terug naar de economische situatie van 1894, 

maar wel naar de kameraadschap en de hartelijkheid die men toen kende. 

Kampen , 1987 
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