
;;880.

Het is Biddag; ik meen 1878.
Een wolkelooze hemel koepelt boven Kampen en een

vriendelijk zonnetje tint goud~rose al wat de goede torenveste
dien hemel houdt toegekeerd.

De Nieuwe Toren kondigt het achtste uur in den morgen
van den zoo recht gewestelijken feestdag en groepjes men
schen, volwassenen en kinderen, zich ophoudend v66r het
,,liof van Holland", de Latijnsche~School, het Instituut-Stoel
en het Cafe-Held schijnen iets te verbeiden, dat komen moet van
den kant der Exercitieloods; altans daarheen zijn de blikken
gewend.

Ook Dr. de Vassy, de oude heer Noach (niet de Bijbel
sche maar diens naamgenoot), het schoolhoofd Reinders en
meerdere bewoners der huizingen bij of aan de Botermarkt,
turen uit hunne vensters straatwaarts, in afwachting van op
handen zijnde dingen.

Een trom doet haar "rataplamplamplam" uit het ver der
Nieuwstraat hooren, Een gouden lichtflits op haar metalen
rand, eerst zwak en klein, wordt grooter en grooter, komt
nader en nader, en is eindelijk klaar zichtbaar op den hoek

10
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De rijzige gestalte van den aanvoerder. luitenant Goud
schaal, steekt vrijwat boven de anderen uit en de hoogblond
behaarde en bebaarde mannenkop, gedekt door het qoud
bebande hoofddeksel. teekent zich kennelijk naast de zooveel
jongere gezichten, als toebehoorend aan den chef der be- 'I

weging.
Ook de sergeanten Schrei en Helder, met den luitenant

"effectieve militairen" van het Instructie-bataljon- schenken :
door uniform en houding dat krijgshaftig cachet, waartoe wij,
burger~jeugdlingetjes, slechts kunnen naderen als de decimalen
eener repeteerende breuk tot een nimmer te bereiken limiet.

Toch schuilt er in onze jongensharten een neiging naar
het martiale. Die kleine daar heet Swart. Naast hem gaat
Claes Spat. Daarachter Johan Oudendiik, Willem Ekker,
Thomas Hanegraat, Stibbe, Van Deventer, Hoolboom, Van
Olden, Tobias, Van der Haas, een heele reeks, waarbij er
zijn, die in 't leven dat hen wacht iets zullen te beteekenen

hebben.
Swart! u... de veldheersstaf... Spat! u... 't professoraat...

Oudendijk! u een hoofdingenieursambt in 't buitenland, waar
door ge Holland mede zult heffen op 't niveau, dat Holland
toekomt ... Ekker, Stibbe, u heiden 't doctoraat ... Is het

genoe9?
Z66, dapper troepje scholieren, met zulke lui in uw mid-

den, zijt ge waard bekijks te hebben als ge front maakt v66r
Kampens schitterend Raadhuis, waar ge uw vaandel moogt
inhalen, vaandel uit Vrouwenhanden u geschonken! *)

*) Freules Van Spengler, als ik me goed herinner. D. Q.

van de Nieuwe Markt. Nu ook is alles te onderkennen: tam
boer, commandant, kader, manschappen,... de menschen
hebben niet vergeefs gewacht... ze aanschouwen Kampens
Weerbaarheid!
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Zijn de genoemden nu nog maar de eenvoudiqe min
deren, we hebben nog andere figuren in den troep: korporaals
en sergeanten~sectiecommandanten! Daar staan de serqeanten
Steel, T'ijl, Blankenbijl, Poel, Van Seters, Eemte, Tulleken
en anderen.: 't Zijn de vierde- en vijfdejaars van H.B.S. of
Gymnasium, de gr66teren, die geen zwaar laadstok-qeweer
hebben te torsen, doch elegant het vaandel salueeren met
hunne zilver-bekwaste sabels.

Die tengere daar is de toekomstige Dr. L M. J. Steel,
directeur eener RH.B.S. en paedagoog van naam. Naast hem
staat T'ijl, een uitgever van renommee in den dop. Daar be
zijden zien we.;.... Juist! we zien piepjonge mannen, allen
ademend in de sfeer van Kampens onvolprezen Onderwijs en
oer-qezelliqheid in "the days of old" 1....•. maar, we marchee
ren stationwaarts.

,-

"Days of old", term van Dr. Beckering Vinckers, onzen
leeraar-Enqelsch, maar 66k leeraar in aIle overige vakken van
onzen studierooster, wanneer dit ook noodiq blijke.

Hij komt van een vroegmorgenwandeling terug en treft
ons aan op de Brug; de vaandeldraqer doet even ons vaandel
naar zijn kant nijgen en de pittige oogjes van den geleerde
fonkelen van genoegen en medeleven bij dien respectueuzen
groet, terwijl een breede armzwaai een glimlach onderstreept,
die 'tuiqt van ware sympathie en cordialiteit.

Wij noch hij bevroeden, dat in latere jaren hem een leer
stoeI wacht aan de Groningsche Universiteit, hem, die Heros
genoemd mag worden op z66 onderscheidene paden der
Wetenschap!

Meester, gezegend zij uwe nagedachtenis ... uw "Spraak~
leer" staat te midden mijner boeken en Gij-zelf nog steeds
in 't midden van mijn hart!

10*
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De trein naar Zwolle wacht ons met open 3e klas-por
tieren! Met de noodige duwen en tuimelingen, met rammeling
van wapenen en veldflesschen zetten we ons; in onze verbeel
ding de heIden van het oogenblik. Ais het boemeltje aantrekt
en een wijle later het rythme in zijn wielgeraas ons meezeult
in den slenter van repeteerende geluiden, dan komt het sol
dateske over ons, dan daagt de behoefte aan een "lied" op:
dan blijkt het hoeveel "baarden" er huizen in gelijktallige
jongenskelen! Maar, we zingen. Ik meen, dat op het repertoire
van die dagen o.a. fureur maakte het beroemde:

"Van Delfshaven near Schiedem,
en van Schiedem tuuu: Delfshaven."

De vrouwelijke stationchef van Mastenbroek glunderde
niet zoo eventjes, naar wij dachten, toen onze trein haar
emplacement rammelend passeerde.

Dan, eindelijk Zwolle! "Ha Piet! ouwe jongen, bin ie
doar?!" wordt bij perron-betredinq door Tobias gelanceerd
aan het adres van den stationportier, den man met de kar
mozijnen wangetjes, met den blik vol levenslust, met het
clownische in die dagen zoo hebbelijk aan bekleeders van
lagere ambten, die teen eigen zijn met de sommiteiten uit den
omtrek en met het, in dit geval, reizend publiek in 't algemeen.

Piet is de man, die de stationsklok bedient ter "a£belling"
van de treinen; Piet roept in de wachtkamers aIle stations at
die van uit Zwolle per trein bereikbaar zijn, tot een twintig
uur in den omtrek wel: Piet is nooit afkeerig van een sigaar
en steeds de vroolijke welwillende cicerone voor aIle reizigers,
die zijn hulp behoeven. Hij kent de Kamper-weerbaarheid op
een prik, want tot Zwolle gaan we, als we een "militaire
urendelinq" maken, steeds "per trein", om van Zwolle naar
't einddoel "per pedes apostolorum" te tippelen.
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Wi] treden v66r 't station te Zwolle aan, om even later
met ferrne houding een deel der stad door te marcheeren en
richting te nemen naar Hattem, van welke plaats we zullen
optrekken naar Heerde, 't lachend dorpje op de mooie Veluwe.

Ik herinner me nog, dat we als door een wonder op
eenmaal in 't bezit kwamen van een stelletje oempes, dat niet
weinig poids bijzette aan onze verschijning in Overijssel's
hoofdstad. Bij 't Katerveer raakten we hen kwijt, geloof ik,
maar n6g hoor ik den marsch, dien ze speelden, niet gehee1
pijnloos in m'ri ooren suizen. Wat blijft zoo iets lang bij!

We hadden twee Veluwers in onzen troep, de gebroe~
ders Gerrevink, bijgenaamd de "tutepitten", aardige jongens,
die ons heel wat vertelden van de flora en de fauna der
Veluwe. De eekhorentjes (Frits zegt: "eekhoorntjes") ont
moetten we z66 maar op onzen weg, en met kleine bosch
sIangen en adders werden we z66 vertrouwd, dat het een lust
was, aan te zien.

Onze veldflesschen en broodjesvoorraden werden al
aardig aangesproken op dien langen weg en de geweren ver
huisden nog al eens van schouder naar schouder, z66 zwaar
werden ze :ons bij het voortdurend marcheeren onder een
zonneke, dat wat meer stak dan noodig was, naar ons oordeel.

We haalden Heerde en kwamen, door de dorpsjeugd
omgeven, kranig op den boombeplanten brink aan, juist v66r
het glundere cafe, waar we allerprettigst zouden rust en en...
den boel op stelten zetten.

Als ik zoo die groepjes "rustenden" me weer voor den
geest roep. dan zie ik weer de donkerkleurige colbertjes en
de donkere Fransche kepi's met de oranje pompons en het
glimmend "Willem Ill-knoopje", dat het zwijgend visite
kaartje onzer vereeniging uitmaakte,
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Ik herinner me nog £lauwtjes een paar Veluwsche boeren
te hebben geteekend, z66 gecarricaturiseerd; dat ik uit hun
straal had te blijven, wilde ik een vijandelijken aanval op onzen
voorpostdienst, waartoe ik behoorde, in de geboorte ver
ijdelen.

Dit kan dan ook als het eenige incident worden be
schouwd; verloopende de middaq-rusttijd in het mooie Heerde
overig~ns overheerlijk.

't Was op een oogenblik alweer "verzamelen" en "aan-:
treden" en met frisschen moed marcheerden we in gesloten
gelederen en het vaandel hooq-op, Heerde uit, tot een bocht
van den weg ons aan de ons nastarende bevolking onttrok
en ons tevens permitteerde "uit den pas" te gaan loopen, waar
wel v66r maar ook veel tegen valt in te brengen.

Een dreunzang, een deun in de cadans van ons voort
beweqen, sohraagde onze opgewektheid en telkens en telkens
weer leek ons de Veluuw een paradijs, waarin te toeven
een lust is.

Toen we tegen 't vallen van den avond onze .ihuisqoden
en dito elteren" weer bereikten, na onze wapenen .(Frits zegt:
·"wapens") te hebben teruggebracht aan de ons zoo gemeen~
zame "Exercitieloods", toen vermochten we weer onder 't

gouden schijnsel van het gaslicht ons te zetten aan de breede
familietafel, waarop een heerlijke soep dampte en keur van
spijzen geurend noodde tot .Loetesten",

Ik noemde zooeven den.naam van het bouwsel, dat annex
was aan de kazerne van het Instructiebataljonl

Exercitieloods, exercitieloodsl, h6eveel jeugdlingen hebt
ge eertijds, gedurende decennien, onderscheidene gewaarwor~
dingen op 't lijf en in de ziel gegoQjd!
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"Op 't lijf" in .vorm van wat tocht en kou, "in de ziel" in
vorm van hoop en vrees, van blijde verwachting, van diepe
teleurstelling, van eindeloos blikken in een toekomst, die, tja,
witt brengen zou?!

Maar, goede oude Exercitieloods, gij waart zoo kwaad
niet; gij waart allerminst afschrikwekkend, als we met vier
colonnes marcheerend, plots carre formeerden en pal stonden
als een muur rond onze commandanten, rond de kopstukken.
waaruit, precies in het midden, er een opschoot, wien we
groote achting toedroegen, ... luitenant Goudschaal!

Dan, Exercitieloods, waart gij: het Vadedand en Goud
schaal: de Koning!, dan deedt ge in onze jongensharten een
snaar trillen, welker ge1uid noq naruischt. ondanks al het
"zakelijke" waaraan we thans ten prooi zijn!

Neen, van u, Exercitieloods, vertelle men geen kwaad!
Weet ge 't nog, als ge uw ruimte gaaft aan een "assaut",
hoe dan dagen vooruit men vlaste op uw spaarzaam verlicht
interieur, op uw geimproviseerd tooneel, op heel die wereld
in u, die vreugd ontving en schonk met volle maat?

Dan daverden uw wanden van Fischer's muziek; dan
flonkerde het goud der officiersuniformen in den tooverschijn
uwer oude vleermuisbranders; dan bloesemden rose op de
fijnbelijnde meisjestorsen uit den drom van 't gala~mannen~
dom: dan spreidden zich de geuren van odeurs, mild gesproeid
op taschdoekjes en foulards; dan ...

Maar men "haalt". 't Tooneel draagt de beeltenis van
den jarigen Vorst. 't Is 19 Februari. Vlaggen en gUirlanden
tooien door vormen en kleuren het achterdoek. De vader
landsche hymne rijst bij 't rijzen aller gestalten. Er is qeest
drift. Men voelt saamhoorigheid. J eugd, middelbare leeftijd
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en ouderdom zijn een : voelen een hartklop. Er is vreugd! ,_
Toespraken wisselen elkaar af, handgeklap weerklinkt,

een fanfare tettert en 't eigenlijke program van ,,Spel en Ver
tooning" neemt aanvang.

Schitterend wordt gewerkt op gymnastisch gebied. Ser
geant Schrei, de "primus inter pares" reuzezwaait, dat het
esschenhout, door z'n handen losjes omklernd, knierpt en
zwiept!

Wacht maar ... straks zult ge hem zien bij "muur~geweer",
bij "muur~sabel" en bij de experimenten van "korten~ en lan
gen stok", maar een "comble", in dubbelen zin, hereikt hij,
als hij in het blijspel:

"Napoleon op een hooizolder of het Keizerrijk op de [lesch",

de clou van den avond, in de hoofdrol optreedt, z66 volmaakt
gegrimeerd tot Napoleon III, dat men zich verwondert ...
"Kampensch" uit 's mans mond te hooren!. ..

Weet je het nog?, goede oude Exercitieloods?, ...
Jit, je weet het stellig nog ... of... zijt ge niet meer? ..
Maar neen, ge zijt voor rnij onsterfelijk: uw ziel is het

complement op die der levenden in Kampens glansperiode der
1ge~eeuwsche jaren, ... wijl ge jongensharten hebt hooren
kloppen onder vesten en kielen, Iuid-op, bij spanning van
jeugdkracht en smachten naar toekomst en staat!

Ik weet niet of ge nog leeft, Exercitieloods; weet niet of
men u. heeft verminkt of maatschappelijk gedegradeerd; ioeet

niet of men u heeft gedood ... 0, men is ertoe in staat in .deze
wereld, waarin vaak de schennende hand nog vrij spel heeft
6ndanks de heilzame verzorging onzer monumenten van staats
wege.
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Ah, ik zie al een grijns op sommiger aangezicht ... ik hoor
me al toevoegen in hooq-Nederlandsch: "Vinje dan dat ding
te tellen onder onze monumenten?... bespottelijk, zeg!"

Ik weet niet of ik bespottelijk ben, wanneer ik verklaar,
dat voor mij de Exercitieloods een "monument" uitmaakt,
indien ze is gebleven in vorm en wezen, wat ze was toen ik
het ... genot ... had vaak haar gast te zijn.

W ordt dan alleen "monument" genoemd een bouwsel
van beteekenis op 't gebied van 't "plastisch" schoon?...
Gaat dat 66k op bij de menschen? .. Hoeveel in~lieve groot~
moeders zouden te verwaarloozen zijn,. wijl ze niet kunnen
bogen op een schoonheid als die van een Venus!... Neen.
voor mij bezit .xmze oude trouwe Exercitieloods" een her
inneringsschoon, een schoonheid, niet met 't oog waar te
nemen, doch met het hart!

Daarom, indien ze n6g bestaat in 't goede Kampen, ontzie
haar, respecteer haar! Zij heeft meer meegemaakt dan cilinder
schieten of lijntjes-exerceeren ... Zij heeft zielen gevoed, bodies
gehard ... en .Jcerels" gekweekt.

Genoeg!
Voor de veteranen van Kampens Weerbaarheid, zegge:

"Koninklijk Weerbaarheidscorps Willem III" was en blijft
de Exercitieloods iets intiems, iets prettiq-interessants. iets
geliefds ... een Home!

Wij hadden geen enkeI ander pied-a-terre: wij waren
aangewezen op dien brikken-vloer, die kale standvinken, dat
zwaar houten dek, die beraapte muren, die spinhuisvensters,
maar ... maar! hoe lief zijn ze ons geworden al die afzichte
lijkheden, lief door langdurig medeleven, ja zeIfs mooi, met
de ziel bezien.
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Kampen! een bede1... ills men de Loods leed heeft aan
gedaan, bij uw weten; ills men haar mocht hebben verminkt,
verwaarloosd, vernield, ... vermoord, 0, meld het mij dan niet!

Laat me 't genot, 't zoet genot... te meenen, dat Zij er
nog is,... zooals ik Haar kende ...

Rataplamplamplam, rataplamplamplam! 0, jongens! daar
gaat ge nog steeds voor mijn geestesoog!

Wilt een houdinq, welke Herheid, wat een trouw en
samenhanq, alles, alles geboren uit de tijdsfeer van een halve
eeuw terug ...

Rataplamplamplam," wat doemt ge, jonge frissche groep
weerbaarheidsmannekens van toenmaals, weer kranig aan den
horizont mijner herinnering opl

Veteranen, dood of levend, we gaan noql Ziet dien
schitterflits op onze trom, ziet ons vaandel wapperen, ziet,
ziet dat €tilesmet mij... alles: still going stronql, ..

Wat is dat, daar eensklaps?
Rataplam rata .
Verzwakt de slag? Helaas - 't is onze trom niet meer.
Wat roffelde onze trom er lustig op los, he? Zoo open,

zoo gerust, zoo erkend en gezien!
Maar wat ik mi hoor ... is afgemetener, bedaarder, be

rekender!!. ..

Kom eens hier, kleine "padvinder"; jij kunt het niet hel
pen, dat weet ik wei, maar je naar 't Engelsch qecopieerd
pakje, met ill z'n herfstkleurtjes en lintentrosjes, haalt niet
bij onze uitmonstering van de vorige eeuwl

Neen! neen! mi word ik te partijdig ...
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Padvinder! uw costuum vind ik eitistiek; wat ge bestreeft:
voortreffelijk; uw jeugd valt saam met dezen tijd. Ge hebt
het daarom niet altijd makkelijk, en ik schroom het uit te
spreken, hoe ik me dikwijls ongerust maak over je toekomstig
lot ... Slechts een ding wensch ik je van harte toe: "Dat na
jaren uw terugblik op uw jongenstijd u evenveel genot moge
schenken, als wat ik savoureer bij mijn terugblik op den mijnen,
waarin 6pjubelt:

Kampens Weerbaarheidl


