
DE H.B.S.~COURANT
EN W AT DAARAAN VASTZAT IN
'T KAMPEN VAN 1880, O.G.

't Was op een dier gure winterdagen, waarop een sner
pende Noord-ooster op Kampen was losgelaten, dat we ge
drieen gezellig geschaard zaten rond het kleine potkacheltje,
't welk het studeerkamertje van mijn boezernvriend Johan
Oudendijk een behagelijke temperatuur t6ch nog wist te ver
leenen.
Gezegd karnertje had een Napoleontisch voorkomen, qoed

deels wijl een halfrond bovenlicht, zij 't dan ook stumperig aan
't "Empire" deed herinneren, maar 66k doordat Johan in die
dagen de "hobby" had, ill wat hij als afbeelding van Bona
parte op den kop kon tikken te verzamelen met een hartstocht,
een maniak van oorsprong waardig. Ja, ik herinner me nog
enkele prenten; daar hadt je bijv. Napoleon in den Tuin van
Fontainebleau op een bank gezeten en zich vermeiend in het
spel van zijn priljeugdig zoontje, den lateren Aiglon; daar
hadt je den keizer, breed uitstaand aan boord van het nood
lotsschip "Bellerophon", op weg naar St. Helena; en zoo
hingen er nog legio herinneringen aan den fameuzen Corsi
kaan te prijk, in vorm van uitknipsels uit toenmalige perio
dieken.
Leo Noordhoek Hegt en "meine Weniqkeit" keken steeds

met een zekeren eerbied tegen dat exponum op, en ik meen
thans nog goed te weten, hoe Oudendijks vader er eenigszins
trotsch op was, dat zijn jongen zich voor den glorieuzen en
zoo dramatischen wereldbedwinger interesseerde. En, alzoo,
wanneer Leo en ik iets konden benaderen, dat Napoleon aan-
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ging, brachten we het in triumf naar het goede oude wijn
koopershuis aan den IJsselkant, wetend hoe wij en vader en
zoon daarmee pleizierden.
Stak. in Johan Oudendijk de filosoof, en, naar men beweer

de, in mij de artiest, in Leo Noordhoek Hegt stak de koop
man, de ondernemer van 't een of ander. Zoo kwam de laatste
dan dien kouden dag, waarschijnlijk geinspireerd door al die
krantenknipsels en door de ideeen-wekkende koestering van 't
potkacheltje, op den lumineuzen inval. .. van ons dtieen uit...
een "blad" te lanceeren, een maandblad, waarin in hoofdzaak
zouden pareeren stukken de H.B.S. en het Gym betreffend.

Tja! we begrepen, met ons drieen amper 46 jaar oud, dat
er, hoe dan ook, geld noodig was voor de door Leo gedroom~
de "uitgave". Als we goed narekenden zouden er "guldens"
mee gemoeid zijn en een "gulden" had o.a. voor mij de be
teekenis van vier weken - zakgeld! Tja! aan .xlrukken" was
niet te denken en de courant te "schrijven" in meest materia
listischen zin genomen, nou, dat was je oak. wat. Daarvoor
wilde geen van het trio persoonlijk opdraaien.
Daar had Johan opeens een ingeving! Ik hoor 'm nag zeg~

gen: "Zeg jo's, een hectoqraaf!" met een ontzettende betoning
der eindlettergreep; en dadelijk waren we enthousiast, en da
delijk werd een soort raming van kosten opgemaakt op het
laatste blaadje van Leo's notitieboekje.

Er werd besloten, dat we beurtelings het blad zouden
"schrijven" met hectoqraaf-inkt, dat ik een "kop" ervoor zou
ontwerpen, alsook de eventueele illustraties er voor zou tee
kenen... want... het moest een "geillustreerd periodiek"
worden!

Zoo gingen we uiteen dien middag, elkaar beloofd hebbend:
" ... met niemand, zegge ook met niemend erover te zullen
spreken; 't geen niet wegnam, dat we in de klas (Oudendijk
zat naast en Hegt pal achter me) later al fluisterend, geheim~
zinnige gesprekken betreffende, "de groote zaak" op touw
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zetten, z66, dat we telkens eenigerlei beroering tewecqbrach
ten, resulteerend hierop, dat we elk op 't volgend maandrapport
een steviq-minder cijfer voor olijt oogstten bij den leeraar in
"Nederlandsch", den overigens vriendelijken heer Makkink!
Als gevolg daarvan hielden we voortaan ons mond, maar

duwden elkaar briefjes in de hand, van een inhoud bijv. als:
"Zeg, Jan, ga jij om 12 uur naar le Gras om te vragen of de
hectograaf al klaar is; wij staan buiten ... maar denk aan den
Sjimpang!" *)

Ja, 'k zie n6g den altijd bezigen assistent le Gras, daar
doende in de Natuur- en Scheikunde zalen; man van kleine
gestalte met grooten haardos en vervaarlijken neusknijper;
altijd welwillend voor de jongelui; phenomeen op veel gebied
en s6ms onze biechtvader. Je kon met Ie Gras een compromis
aangaan. Hij begreep de jongensziel en liet je nooit in den
steek!

En, daar ging Jan naar Ie Gras, nadat Notrot de twaalf
uur-bel geluid had, en kwam van den eersten met een van
vreugd stralend gezicht teruq en aanzetten op het duo Leo en
Johan, als samenzweerders verscholen achter een centre-fort
van de Bovenkerk.

Men vernam, dat le Gras een pracht-hectoqraaf beschik
baar had en dit voorwerp bestond uit een platte o.g. een c.M.
dikke gelatinelaag, gevat in een blikken doos met afsluitend
deksel: dat daarbij behoorde een flacon blauwe inkt en dat
deze heele geschiedenis nog geen vier gulden zou kosten! We
waren er!

Oudendijk liet van zenuwachtigheid twee boeken uit de
greep van zijn linkerhand vallen, zijn Ploetz en zijn Salverda
de Grave, en Hegt maakte, kittig kereItje als hij was, een
soort rondedans van loutere opwinding, We waren er!

Ik weet nog aIs den dag van gisteren, dat ik enkele dagen
daarna, op Woensdaq-middaq m'n schaatsen "m'n schaatsen"

*)Wie dat was, zeg ik niet.
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liet en mij zette tot de vervaardiging van een .Jconstiq" hoofd
voor onze courant.
Op het Iolio-Iorrnaat papier, bovenaan, ontwierp ik in sier

lijk gearceerde lettertypen het volgend "en~tete":

"PENNEWIP"
Maandblad voor de 3de klassers H.B.S.

onder redactie van K, A en U

verschijnt elken eersten Maandag van de maand.

Kampen, 1880. Prijs per nummer 10 ct.

Die letters K, A en U duidden ons trio aan, en beteeken
den Kampen, Amsterdam, Utrecht, plaatsnamen aanduidend
respectievelijk de oorspronkelijke woonoorden van Oudendijk,
Noordhoek Hegt en De Quack, en zij fungeerden tevens als
veiligheidsklep, ingeval overmaat van "stoom" in onzen jour
nalistieken ketel dreigde hem te doen spring en. 't Was z66
gelegen, dat we niet met onze eigen identiteit voor 't front
wilden komen. Er waren toen ook leeraren en leeraren!

Ik geloof, dat ik na twee of drie aschmannetjes eindelijk in
mijn arbeid slaagde en vervolgde met heilig vuur mij te wijden
aan het met "staand" schrift schrijven van's blads inhoud.

Die inhoud, eerlijk gezegd, herinner ik mij niet grif meer;
aileen weet ik dit nog, dat ons eerste nummer insloeg in meer
dan een opzicht.
Er kwam o.a. in voor een artikel over "De Neus", vrij naar

de leer der Physiologie van Lavater, onderteekend door
Hendrikjan Proppeschieter, 't welk een laai van pret deed
opgaan, en dit niet aileen in de gelederen der 3e klas! 06k
bij de leeraren,

Trachtend mij zoo goed mogelijk te herinneren, geef ik
hier o.g. deze strofe er uit:
"De neus is als gezichtsvoorsprong een cler merkwaardigste

lichaamsdeelen. Hoewel De Vries en Te Winkel nadrukkelijk
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beweert, dat hij "mannelijk" is, komt hij toch bij vrouwen en
meisjes voor. De EngeIsman is er beter achter; die maakt hem
onzijdig. De neus is het waarnemingsapparaat van aIle moge
lijke reuken en stankjes en als zoodanig van onbeschrijfelijk
nut op z'n tijd een mesthoop te verkennen en ontwijken. Bo
vendien is hij naast Minerva en de Uil weI het aangewezen
symbool der Wijsheid, als uitkomt in de woorden "wijsneus"
en .meuswijs". Wat de Franschen met hun neus doen is al
zeer bijzonder. Zij spreken erdoor, net als de Yankees en "nog
iemand", dien we hier niet met name zullen noemen, ja, dien
men om die reden zeIfs weI kortweg "De Neus" noemt.

Een neus is een misarabel ding bij verkoudheid, hoewel hij
daarbi] de bleekerijen in stand houdt en bewijs [evert van zijn
belangsteIling in den schoonheidszin, den mensch van nature
ingeplant. De neus maakt als tolk onzer gewaarwordingen
veel "opgang" bij verachtingsblijk en vormt het object om op
te kijken bij erkenning van schuld.

Ook is de neus in enkele gevallen een "top punt" van lek
kernij; vraag dat maar eens aan een zalm, en dat hij schatten
van wetenschap kan bevatten wordt weI bewezen door de
herhaalde vraag van een onderwijzer aan een Ieerlinq, lui
dend: .Jieb je het nou in den neus, vent?" notabene bij een
som van twee vat en en drie kranen, waarmee in 87 minuten
iets heel lastigs stond te gebeuren.

Vaak ook bloost de neus, als die van dien matroos na zijn
vijfde glaasje.

Onbegrijpelijk is de uitdrukking: "Iangs den neus wat weq
zeggen", omdat een mond toch niet op een wang zit.

De wassen neus komt al zeer veelvuldiq voor; vooral bij
examens en repetities.

Ik vergat nog een heele serie neuzen, als stomp-, vies-,
drup-, snuif-, zwam-, haviks- en speurneuzen. Hier had ik nog
wel een kunnen bijvoegen, maar dat doe ik niet uit respect
voor de 1e en 2e klas.

Hendrikjan Proppeschieter.
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Dan was erin een serie spreekwoorden, waarvan ik me
herinner:
.Hooqeboomen" vatten veel wind.

.Pompe" wie kan, of wij verzuipen.
"Top" zei de boer, we zijn er.
.Krol" niet zoo kat, het is geen Maart.
Zoo gapten we uit een oud boek de navolgende roerende

verzuchting:

"Hy die de schooldienst moet bekleeden,
laedt op syne swacke leeden
een seer moeylik lastigh pack"

waarbij een prent, die vee1 stof deed opwaaien en mij bijna
bracht "au bord de l'abime".

Ach ja, verrukkelijke tijd! waar ben je gebleven? De on
bevangen durf van ons, benge1s als we waren, ging ook soms
te ver. We vulden ons blad zoo nu en dan met dingen, waar
voor we ons op latereri leeftijd weI zouden wachten. Jeugd is
altijd "jeugd" geweest, toen en nu, met al haar leutiqheid, met
al haar onbezonnenheid en helaas ook met al haar wreedheid.
L'aqe sans pitie]
Toch ook, en, ge1ukkig, lanceerden we wel eens een gevoe~

Zig stukje, Ziehier:
Van een school in 's-Gravenhaqe
Werd een jongen afgehaald,
Die met een pur~sang falsaris
Naar het Duin is afgedwaald!
Op afschuwelijke wijze
Werd die jongen daar vermoord,
En zijn laatste smartkreet werd niet
Door zijn ouders ooit gehoord!
Eind'lijk is de vent gevonden,
Tot zoo'n schurkenstreek in staat;
Zijn portret werd rondgezonden,
't Geen de .Keu" u zien hier laat.
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(Hier volgde het met de pen geteekende portret van De Jong
waaronder de navolgende moraal):

Jongens, laat je nimmer nemen
Door een moordenaar, aldus,
En gedenkt bij oogenblikken
d'Annen, lieven Marius!

Pinguin.

Ik zie me nog die foto koopen bij Mozes in de zaak van
Laurens Van Hulst. 'k Zie me nog dat portret met hectoqraaf
inkt copieeren op l o-jariqen leeftijd, z66, dat Belmer me er
een "pluim" over gaf.
Een en ander maakte ons stoutmoedig!
Wi] begonnen aan Ieeraars-portrettenl De heer Van Dam.

leeraar in 't Grieksch, die, klein van postuur, een zeer lange
steeds glimlachendc dame tot echtgenoote had, betaalde tol
door zijn afbeelding naast haar te zien verschijnen in den
vorm van .zmdechalve cent", keurig naast elkaar, naar de
geldstukken geYmiteerd.Men kon er niets van zeggen, maar
iedereen ... begreep. -

De leeraar in 't Fransch, wiens naam aanleiding gaf tot
een Hollandsche verdraaiing ervan tot een voorwerp, dat
veelal in een nachtkastje gehuisvest is, kwam in 't blad door
middel eener afbeelding van een model "vase de nuit".

Ik zal maar niet klappen hoe de leeraar in 't Duitsch erin
kwam. (Zijn bijnaam was: De Poepst).
De Ieeraar in Aardrijkskunde verscheen als rinoceros, van

wege zijn gelaats~voorsprong".
We speelden gevaarlijk spel, maar ... laat me het met ge~

noegen releveeren, onze wetenschappelijke voorgangers her
innerden zich z66 weI hun eigen vlegeljaren, dat zij lankmoe
dig waren en er niet een krop over opzetten.
Een leeraar heeft nimmer tot mikpunt van onze jonqens

geestigheid gediend. en dat was dr. Slothouwer, wiens li~
chaamsgestalte wij respecteerden, uithoofde van medelijden.
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Hoe ook zijn brein als tusschen twee schouders scheen neer
gedrukt, het puilde uit van wetenschap en bovendien zijn
"hart" was normaaI, liefdewekkend en eerbied afdwingend!

Eigenaardig is het wei, dat we, behalve J0 Spruyt, nooit
een meisje plaats gaven in "Pennewip", alias "Kau" naar de
3 letters K, A en U.
[a, Jo Spruyt, die twee mooie lange vlechten had, en welke

vlechten soms aanvechting hadden in aanraking te komen met
het inktvat, dat schuilging in het hout der schoolbank, achter
haar, beeldde ik in dien zin eens uit; doch daar het een rug~
aanzicht was, kon de identiteit der jonge dame niet worden
vastgesteld. .

Enfin, 't blad, zich wijdend aan betrekkelijk onschuldige
"aardigheden" vermat zich bij 2e en 3e nummer .xlieper in
grijpende" vrijpostigheden, zoodat de heeren Meylink en
Ekker, respectievelijk directeur-HiBco. en rector-Gymnasium
zich ermee gingen bernoeien en als gevolg daarvan "La mort
sans phrase" erover werd uitgesproken, 't geen wei spijtig
was, daar er journalistieke en rcdactioneele kwaliteiten onge~
twijIeld in staken.

Zoo werd dan jong talent gedood,
En 't Kampen - achttien tachtig -,
Zag zich van 't schoolblad gansch ontbloot;
Zijn "inhoud" werd te machtig!

't Spijt me inderdaad, dat ik geen enkel fascimile meer van
dat roemruchte journaal in mijn "stoffe1ijk" bezit heb.
In mijn "geestelijk" bezit leeft het hartelijk en bezielend

voort, ... en... ik zeg U, klinke het niet te apodictisch:

In den "jongen" zit de "mensch"
Vol van guitenstreken
's Eersten facie glad normaal. ..
's Laatsten ... uitqestrekenl -

10
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Tot slot moge ik U niet onthouden een "proeve van dich
terlijke vlucht", waaraan ik me met de onderstaande parodie
op Tollens' "Novazembla" waagde, ter bejubeling van Leo's
ontsnapping uit het lokaal, waarin hij (misverstandelijk beticht
van een daad door anderen bedreven ) moest "schoolblijven".

Nag hield het schrik'Iijk pleit van dwang en vrijheid aanl
Nag was de vloer der school met stof en inkt belaan,
En dronk bijwijl den vloed der Noordhoek-Heqtsche tranen!
De kneuzende eenzaamheid deed hem schier "gek" zich

[wanen,
En Leo's week gemoed hijgde onder 't wicht van wee!

T6ch hief zijn vuist zich op! en sloeg een ruit aan twee ...
Dan, moeizaam klimt hij uit! De vrijheid lacht hem tegen!
De schooldraak ligt deez stond beteuterd neergezegen ...
En d'Iesselmuder boer, ter Korenmarkt begroet,
Zegt: Knap zoo, jungeneerl, dat lever-ie 'm goed!"

Z66 was de geest; z66 was er een soort "romantiek" heer
schend in de gelederen der jeugd van 1880, de zelfde jeuqd,
die met een "kattepult" rondliep in 't goede Kampen van dien
tijd ... deux ames, bien etonnees de se trouver ensemble ...
en 't tach met elkaar konden vinden!


