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Viering 75 jaar Johan van den Kornputkazerne 2013 
 

Op 14 juli 1938 legde burgemeester Goeman Borgesius de eerste steen van de Johan van den 
Kornputkazerne.  

Na bijna een jaar te hebben leeggestaan werd de Johan van den Kornputkazerne op 22 januari 1940 

voor het eerst in gebruik genomen door een detachement van 9 Depotbataljon van ongeveer 
vijfhonderd militairen. Op 7 mei 1940 vertrok dit detachement van de kazerne naar verschillende 

plaatsen waar het strategische objecten moest bewaken. 
Deze en de verdere geschiedenis van de kazerne staat beschreven in het boek “Steenwijk als militaire 

stad”, schrijver drs. T.A. Krijger, Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht. 

Op 14 juli 2013 is het vijfenzeventig jaar geleden dat de eerste steen voor de bouw van de Johan van 
den Kornputkazerne werd gelegd. Mogelijk is het passend hier aandacht aan te besteden met een 

viering. 
 

Op de Johan van den Kornputkazerne ben ik als militair werkzaam geweest van september 1982 tot 
september 1992, na mijn overplaatsing heb ik contact gehouden met de kazerne. In 1998 heb ik als 

Projectfunctionaris het -Afscheid- van de kazerne mogen regisseren, met een feestavond, Defilé en 

een Open Huis, waarna de kazerne een Asielzoekerscentrum is geworden. Bij het verdwijnen van het 
Asielzoekerscentrum heb ik op 14 mei 2004 samen met enkele commissieleden een laatste reünie 

mogen organiseren, voor al het personeel wat werkzaam is geweest op de Kornputkazerne.  
 

Het was in de zomer van 2009 dat ik de heer Ton Hoogendoorn van woningbouwvereniging “Omnia 

Wonen”, de ruimte in de kelder van het Poortgebouw van de Johan van den Kornputkazerne met de 
wandschilderingen uit 1942 liet zien. Dit nadat de burgemeester van Steenwijkerland, de heer Hayo 

Apotheker, de bouwactiviteiten in het Kornputkwartier en van de kazerne feestelijk had gestart. 
Aan Ton Hoogendoorn heb ik op deze dag gevraagd of deze ruimte, met de wandschilderingen van de 

Duitse Kriegsmarine, voor ‘het nageslacht’ bewaard zou kunnen blijven. Begrijpelijk kon hij toen nog 

geen gericht antwoord geven, gelukkig is bij de verbouwing van het Poortgebouw op de Johan van 
den Kornputkazerne, de kelderruimte met de wandschilderingen meegenomen in de verbouwing door 

Omnia-Wonen. 
  

Duidelijk mag zijn dat ‘het nageslacht’ Omnia-Wonen dankbaar is dat hierdoor "het Kelderbarretje" is 
verbouwd tot een toegankelijke ruimte. Bij de opening van het Regionale Instelling Begeleid Wonen 

Werken en Welzijn (RIBW) in mei 2011, waren aanwezig directeur Omnia Wonen, de heer Gerard van 

de Ven en de heer Ton Hoogendoorn. Bij deze feestelijkheden heb ik hun namens ‘het nageslacht’ 
bedankt, dat deze ruimte bewaard is gebleven. 

Tijdens deze gelegenheid is mij door Ton Hoogendoorn gevraagd of ik een Permanente 
Tentoonstelling over de geschiedenis van de Johan van den Kornputkazerne wilde inrichten.  

Aan dit verzoek heb ik graag voldaan en met enthousiasme in het najaar van 2011, met materiële 

ondersteuning van Jeroen Eisen van Omnia Wonen en Johan Wissink van Vastbouw, de ruimte 
ingericht. Omnia Wonen heeft hierdoor Steenwijks militair erfgoed duurzaam in stand gehouden. 

 
Op 15 december 2011 is (tot mijn verrassing), de ruimte “het Kelderbarretje” geopend door 

Burgemeester Steenwijkerland, mevrouw Marja van der Tas en directeur Omnia Wonen, de heer v.d. 
Ven, tijdens de oplevering van de duizendste nieuwbouwwoning Omnia Wonen.  



Daarna zijn er vele bezoeken aan het Kelderbarretje geweest, zowel individueel, als in groepsverband. 

In het bijzonder tijdens de RIBW-markten, zoals Voorjaarsmarkt, Kerstmarkt e.d. zijn vele Oud 

Kornputkazerne militairen, Oud burgermedewerkers van de kazerne, Steenwijkers en andere 
belangstellenden op bezoek geweest bij deze markten, in combinatie met bezoek Kelderbarretje. Vele 

enthousiaste reacties van bezoekers en emotionele momenten bij mensen die de kazerne op een 
bijzondere manier hebben meegemaakt. Het RIBW ondersteunt als een goed gastheer. 

 

Het lijkt mij passend dat dit jaar het vijfenzeventigjarig bestaan van de Johan van den 
Kornputkazerne wordt gevierd. 
 
Contact over deze viering heb ik gehad met Ton Hoogendoorn, die mij tevens berichtte dat na de 

bouwvak 2013, op de kazerne zal worden gebouwd, in opdracht van Omnia Wonen. Tevens las ik in 

de Steenwijker Courant dat op woensdag 17 juli 2013 tijdens het Midweekfeest in Steenwijk, de 43 
Gemechaniseerde Brigade uit Havelte zich breed gaat presenteren. Reden dat ik bureau Communicatie 

van deze Brigade heb gebeld met het voorstel of zij mede een invulling kunnen geven aan de 
vijfenzeventigste verjaardag van de Johan van den Kornputkazerne. Ook vanuit de Begeleiding van 

het RIBW in de Kornputkazerne ben ik benaderd over eventuele invulling van de viering.  
Naar mijn inziens zijn de betrokken partijen bij de viering: Omnia Wonen, RIBW-Overijssel, Gemeente 

Steenwijkerland en 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte. 

 
“Persoonlijk ben ik nog langs geweest bij Johan van den Kornput aan de Oosterpoort. Staande naast het standbeeld vroeg ik 
mij af wat een passend cadeau voor de vijfenzeventigjarige kazerne zou zijn. Het was alsof ik Johan van den Kornput hoorde 
zeggen, een vlaggenmast met vlag en wimpel op het kazerneplein. Ik keek omhoog naar het beeld, knikte en spoedde mij naar 
de kazerne, om de plek waar vroeger de vlaggenmast stond te zoeken.” 
 

 
 
Tijdens de viering wil ik graag “het Kelderbarretje” openstellen voor belangstellenden en hierbij 

rondleidingen verzorgen. 

Graag verneem ik uw reactie op dit Memo en uw mening over mogelijke invulling van de viering. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sierd B. Tilma 
Conservator “Kelderbarretje” Johan van den Kornputkazerne 
De wiezeboom 19 
8332 JT Steenwijk 
(0521) 511970 
kelderbarretje@hotmail.com 
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