
Naast de oeroude voormalige Latijnsche School, waar,
als opvolger van mijn onvolprezen opvoeder Stoel, de hoofd
onderwijzer Weber in de zoogenaamde Fransche School zijn
scepter zwaait, rijst uit het straatvlak van de Botermarkt
een breede symmetrische heerenhuisgeveI. waarop in machtige
kapitalen pareert het woord "Instituut". *)

Van dat opschrift ging wat uit! Het hield in, dat
daarbinnen wet en regel heerschten, dat orde en tucht daar
voorzaten, maar ook tevens, dat er jonge levens werden
ontplooid tot figuren in de maatschappij, een enkel geval
wellicht uitgezonderd, die een plaats veroverden van aan
belang.

Overigens kleefde er niets "kostschoolachtigs" aan dat
goede huis, dat "home" van studie en jolijt bij afwisseling,
want wij scholieren voelden ons "thuis" in den besten
zin des woords; wij voelden ons de kinderen van een groot
gezin, bestuurd door een ouderpaar, waaraan met diepen
eerbied en grooten weemoed (thans in 1932) terug te denken
valt. En in deze pieuze stemming verplaats ik mij naar het
leven van toenmaals en noodig u uit mij te volgen.

*) In het bedoe1de gebouw is nu het Politie-bureau. In den later
genoemden tuin, de timmerloods van gemeente-werken.

Noot van den Uitgever.
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't Is Woensdagmiddag. We hebben copieus koffle
gedronken en de club, waarvan ik deel uitmaak, treedt al
stoeiend naar de kleerkast, poetst zich wat op, grijpt naar
bolhoedje en wandelstok, om fier zich een oogenblikje
daarna te vertoonen buitendeurs, den blik gewend naar het
uitspansel ter waarneming van komende weersgesteldheid.

Wf groeten den overbuur, den ouden dokter de Vassy,
zien meester Reijnders van school naar huis gaan, diagonaal
de Botermarkt over, een oogenblik beschut voor de felle
zonnestralen door het op palen rustend getimmerte, dat het
marktje domineert; gaan voorbij aan de familie Schaap, die
Oostersch aanvoelend, "in plene" voor 't huis op stoelen
en stoven resideert : gaan de Gruyter's hoekhuis om, de
Broerstraat in, langs Strooband's sigarenwinkel links, en den
steken-winkel rechts; kruisen de Oudestraat, waar juist
"Bessem en Hooqenkamp" op den hoek van de Vischsteeg
zich vestigden; passeeren Frijlings' Dalfser-moppenzaak en
landen aan bij vrouw Leeuwenkamp op 't hoekje van
"Achter~den~Nieuwen-Muur". onze fruitvrouw, onze schuts
godinne op 't gebied van kalabassen en bellefleuren!

V rouw Leeuwenkamp heeft een karakteristiek, nog mooi
gelaat, ondanks haar meer dan zeven kruisjes op den kerf
stok des levens.

We beladen ons met heerliik ooft voor weinig gelds
en doen ons, nauwelijks de IJsselbrug opgewandeld, de
wangen bollen van 't sappigst vruchtvleesch, dat ooit een
klokhuis omgaf.

We ontmoeten de bloem van Kampen's jeugdschoonen,
die gaat winkelen in [ansens' bazar, in Van Hulst's boekzaak
of in Gluijsteen's galanteriewinkel. Tot die bloem behooren
naar onze jongensmeening, stellig Kaatje Wouters, Meta Spat
en 0 zooveel andere meisjes, waarop Kampen fler mag gaan;
en we voelen ons als ridders als we, tusschen een paar
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happen in een appel door, den hoed mogen afnemen voor
a1 dat 1ieftalligs, dat den weg siert als rozen den hof.

Aan het eind van de Brug komen we onzen Engelschen
leeraar Dr Beckering Vinckers tegen, juist tot "doctor
honoris causa" benoemd, den lateren professor aan de
Groningsche Hoogeschool. Ook kapitein van Dam van Isselt,
den gelorgnetteerden supremen onderwijsman, passeeren wij.
En heiden wijden we den groet van eerbied en ontzag, die
ons past.

"Jongens. daar komt Belmer aan l" roept Raedt van
Oldenbarneveldt uit. "Even bestormen, jongens! Kijk, hij
wuift ons al toe, ondanks zijn schildergerei dat hem den
groet bemoeilijkt 1" En dan praten we met den eminenten
teekenaar en schilder, den goeden Belmer, als met een
kameraad, als ware hij niet de man, die in diezelfde dagen
leermeester van een Tholen is!

We weten dien oogenblik natuurlijk niet, dat diezelfde
Tholen in de toekomst, vijftig jaar later, beroemd ten grave
zou dalen, vereerd door gansch zijn land en bebloemd door
een Koningsvrouwe, Wier dierbaar leven juist toen intrad,
ten zegen van ons allen. . .. maar' t is of we voorgevoelen,
dat we in Belmer en Tholen ouderen en iets ouderen aan
hangen en eeren, die beiden aan Ijssel en Trekvaart inzogen
heel de pracht van Kampen's eerlijke, schilderachtige om
geving, waarvan hun palet schitterend eenmaal de k1euren
zou dragen I

"Neen, jongens .... 'k heb nu geen tijd .... 'k moet er
op uit voor studies. .. een of twee mogen er mee ... meer
niet l" Ik ga dan mee met hem, met den jovialen man en ben
er nag dankbaar voor, ook mi nog in '32 van een lateren
eeuw, na twee-en-vijftiq lange jaren van stormen en zonne
schijn! Tja,... dat is me wat ... als schildknaap van zestien
jaren den ridder te mogen vergezellen naar de Haven, waar
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hij met' t zwaard der kleuren de overschoone, de Kunst, zal
verdediqen en beschermen, zal dienen met heel z'n hart!

De andere jongens gaan verder, dien middag. - Jan
Kiuijt vertelt het me later. - Ze koopen een mooi gesneden
wilgen wandelstok bij den ouden Prijs, den bewaker van het
drijvend badhuisje aan 't eind van de Brug, en er mee
schermend, aanvallend en pareerend, zetten ze den Nieuwen
weg v66r "Stadwijk", N otaris Hofelt's woonhuis, z66 op
stelten, dat Lamberts de ve1dwachter zijn hond moet inhouden,
waar hij dreigt hun kuiten te molesteeren.

Er zijn echter dingen, waarvoor zelfs zij hebben te wijken !
Of gaioppeert daar niet de stoere figuur van den heer Bode
op een zwaar paard tusschen de boornen langs den weg?
Ze gaan hem, althans de dartelheid van diens rijpaard, uit
den weg, en richten zich, links-bezijden Kolkers, naar het
laantje, waarvan ik den naam wei weet, maar niet zal
schrijven, om hernieuwing van kennis te maken met een
koppel doornatte gymnasten, alias de kikkers in's laantjes
sloot, wier gekwaak plots zwijgt bij hunne nadering.
"Nos kennibus nos" geldt het hier en 't kikkerdom wordt
kikkerstom. . . .. en..... met reden l Wat hoort daar eensklaps
hun jeugdig oor? Ha .v. de schutterlj-muziek van Gaillard,
den vermaarden musicus !

Daar komt de schutterij met de zeer gezette figuur van
commandant Colthoff voorop, direct achter de muziek, met haar
wonderen tamboer Beijer, die den ganschen weg "roffelt"
inplaats eenvoudig te "slaan", met de luitenants De Groot
en Van Romunde en anderen, en voorts met heel den zwier
der burqer-armee, volgens den Schoolmeester:

"gehuld in lakensche rokken,
met een witte broek aan, bij mooi weer,

en een blauwe als de lucht is betrokken."
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Ze nemen de be1eefdheid in acht de schutterij Zandberq
waarts te begeleiden, waarbij Prijs' stokjes als zoovele
dirigeerstokken de lucht klieven tot benauwenis van alles wat
mee1oopt.

Naar verluid was onzerzijds Jacques Hoorn in een boom
geklommen, uit welks dicht gebladert hij ..constiqlijck" de
commando's imiteerde of zelfs onverwachts verstrekte tot
schrik der oflicieren en tot schik der schutters. De onzen
stonden als schuldelooze Iammeren aIleen maar toe te kijken
en bewogen geen spier op 't geIaat.
Na deze hilarische verfrissching, tijgen ze stadwaarts, deels

ook wijl de grond onder hun voeten wat heet wordt. De
eerste aanleg geldt nu de Buitensoos, waar ze na een tournee
door den tuin en over 't eilandje een kijkje nemen op de
kege1baan,waar onder toezicht van Pietje v. d. Burg (door ons
wei genaamd ..Wibbeqatie") een club ouderen ..lanqe-banen"
en ..alle-neqens" tracht te werpen, 't geen niet steeds ge1ukt
in uitslag.

Dan maar aan 't croquetten! Raedt is er reuze-qlad in,
en Kluijt heeft de hebbelijkheid als-maar de poortjes door
..onvoetigheid" om te trappen, wat hem weI eens een
bakkeleitje kost, dat hij doorgaans niet ..onhandiq" beeindiqt
tot eigen tevredenheid.

Ais het croquet ~speI verlaten wordt, wacht voor dien
W oensdagmiddag nog een ..ommeqanck" door de stad - en
't is juist voor Tresling's apotheek op de Oudestraat, dat
ik, met den heer Belmer terugkomend van onze excursie naar
de Haven, de bende weerzie... Kalm aan, jongelui, kalm aan
verder", hoor ik nog de geliefde teekenleeraar raadgeven en,
ons verwijderend. gaat het nadien ..inkoopen doen" ter
approviandeering van onze ..kasties", ons eeniq eigen domein,
dat nooit betreden wordt door anderen, al was het vrij en
open. . . .. ze1fs door den heer Stoel niet!
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Ik weet nog dat ik "sjagg" (Frits zegt: "sjek") kocht,
plus siqaretten-papier. bij den heer Hendriks, in de Toelast,
alles te zamen <lraison van drie stuivers, voorts drie "Juno's"
bij Bessem en Hoogenkamp ad negen cents (de drie), dan een
half ons hoesttabletten bij Groebitz (niet voor de hoest maar
z66 maar) en eindelijk een foto van de Brug in den boek
handel Laurens van Hulst.

Anders had ik dien dag niet noodiq, want aIle schrijf
en teekenbehoeften, boeken enz. kregen we van den heer
Stoel, in wiens arsenaal menig pakket pareerde met den
herkomstnaam "Zalsman".

Na den inkoop slenteren we dan nog wat rond op
"d' Olde Stroate" langs den rector Ekker, langs Dr Huber,
langs de Lehmkuhl's en Top's, langs onzen Duitschen leeraar
Cremer, en zoo weer terug voorbij de Theologische School,
langs de Geerstraat, Rambonnet's en Berghuis' zaken, de
Walkate's, tot uiteindelijk de Plantage.

Daar kijken we op onze knolletjes, zetten ze gelijk met
den Nieuwen Toren, door we1ks wijde opening we huiswaarts
qaan. daar we vijf minuten te laat zijn, en om "stiekum"
binnen te komen dien weg veiliger achten dan de Broerstraat.

Eigenlijk laf -- want bij thuiskomst ziet de heer Stoel
ons en .... groet vriendelijk met een : ,,<lh, daar zijn de
heeren thuis l"
Dan ontmoeten we mevrouw Stoel, die zorgzaam zegt:

"jelui moogt je weI eerst wat opknappen, jongens, v66r
we aan ta£el gaan" -- -- --

-- __ -- -- Aizoo tot zoover 1880.

En jaren, jaren daarna, toen ik met m'n vrouw de
£amilie Stoel bezocht, waren alle jongens weg. Het groote
huis omvatte Hen Beiden slechts.

Een late roos bloelde nog op het middenperk van den
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ondiepen tuin, en toen . . .. toen geleidde de helaas bijna
blinde mevrouw Stoel ons daarheen. . .. plukte haar en stak
haar op de borst van m'n jonge vrouw, zeggende: "Dit
past der jeugd .... een laatste souvenir. Jan, .... want we
zijn menschen van den daq".

Pa Stoel bracht ons treinwaarts .... en toen we uit
het wagonraampje wuifden en wuifden, hem eindelijk niet
meer zagen .... en dan stil onze oplettendheid verleenden
aan het wegvliedende panorama van de oude Torenstad,
spiegelend in de breede rivier, toen boog mijn vrouw het
hoofd over die laatste roos en zei: "Lief van haar,
h- J 7"e an .

Nimmer heb ik de Steel's weergezien. Ze zijn niet
meer. Hun beeltenis siert m'n werkkamer - maar meer
dan hun beeltenis beduidt, koester ik in mijn hart voor hen
een liefde, als voor een vader en een moeder.

Tot later! Dan meer over Kampen in 1880!
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