
KOSTSCHOOLLEVEN IN KAMPEN
RUIM EEN HALVE EEUW TERUG.

In mijn klein ouderhuis, staande en gelegen in Neerland's
centrum. aan een buitenweg. omzoomd door warmoeziers
tuinen en volop vrij terrein, trad zeker oogenblik een voor
naam Iamilielid, een lid der Eerste Kamer. binnen .... om
den kleinen Jan te ..halen",

Meeder, lieve Vrouw, had met groote toewijding Jan's
kleeren en boeken in een drietal valiezen gepakt. daarbij
menigmaal een traan plenqend, dat ze haar jongen had af
te geven aan den statigen man. die hem kwam ..halen".
Nog zie ik mij naast het kamerlid en gevolgd door den

drager van mijn bagage, den hoek omslaan van onzen
buitenweg en Moeder mij nawuiven .... blijde om mijn
toekomstlot innig bedroefd om mijn heengaan.

Als twaalfjarige durfde ik amper den voornamen mentor
antwoorden op mij gestelde vragen: of ik het prettig vond
naar school te gaan. naar een mooie plaats, naar Kampen.
waar ik zou komen temidden van veel andere jongens en
het heel wat levendiger zou hebben dan bij Moeder thuis;
ik was vol verwachting. had oog voor het landschap. waar
door onze trein stoomde.... keek uit .... dacht aan mijn
school- en buurmakkers. die ik in Utrecht achterliet, dacht
aan m'n lieve Meeder. die. ik wist het, dien oogenblik om
mij schreide .... en ik kon m'n deftigen cicerone niet ant
woorden ....
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"Kom, kom" zei hij goedig "Janneman, niet huilen .... je
gaat met de vacanties toch naar huis en ziet dan je moedertje
en makkers weer.. .. kom, kom, kijk. daar heb je den
Amersfoortschen berg, zie je wel ? .
Z66 treinden we verder, zagen bij Harderwijk een kort

moment de Zuiderzee en veel kolonialen op het stations
perron, genoten later van de Veluwpracht en haalden Zwolle.
Daar was het overs tappen, vreemd in andere rijtuigen,
onwennig ... en my ingevend : "waar gaan we nou naartoe",
Weg was het "up and down" van de onvolprezen Veluwe :
een beklemming kwam over me, t6tdat eindelijk ik, links
uitkijkend, daar zag verrijzen het zoo mooi, zoo mooi silhouet
van Kampens lang gestrekt IJsselfront! ... Dan "de Brug"!
.... prachtwater, kaden, schepen, geboomt, torens.... en
een zon op dat alles, die haar gouden schijn tot in mijn
jongenshart zond .•..

We richtten onze schreden naar "Weber". Wat een
vriendelijk heer, vol beweeglijkheid; ... zou ik daar komen?
aan den Ijsselstroorn ? .. Neen. Wat er besproken werd
wist ik niet... maar we togen naar "Stoel"... en daar
trof me dadelijk het kalm- en oprecht-vriendelijke van den
Heer en Mevrouw Stoel! Het kamerlid nam afscheid, tikte
mij eens op het hoofd en ried me aan: spoedig aan moeder
te schrijven. -- Ik was op... kostschool!

Dadelijk reeds had ik m'n vreugd aan de luidruchtige
stemmen van Hollandsche en Indische jongens. Ze kwamen
om me heen staan. Een ervan keurde m'n biceps, een ander
zei: heet je Quack? a, ha, zoontje van professor Quack? ...
"Neen", zei ik, "dat is geen Iamilie, ik heet: De Quack". "Nou
ja", hoorde ik, "het kwakt toch !"Maar ze hielpen me recht
hartelijk "thuis" te raken en spraken dadelijk met me af, (die van
mijn leeftijd dan) te gaan wandel en en mij de stad te toonen.



161

Daar ik tusschentijds den cursus was gekomen kwam .ik
eenige maanden bij den heer Weber op school. Er bestond
in den linker buitenschoolmuur een deurtje, toegang gevend
tot den tuin van den huize ,.stoel", overblijfsel uit den tijd
dat de heer Stoel schoolhoofd daar ter plaatse was. zoo~
doende had ik geen pet op te zetten en had ik noch reqen
noch sneeuwvlagen op mijn gang schoolwaarts. Blij was ik
echter toen ik voor het Gymnasium slaagde, later, en heerlijk
langs 'Kampens straten viermaal daags mij kon bewegen.
Och, hoe gauw was ik erin! Ik scheen hier en daar wel in
trek te zijn en wel het meest leeft in mijne herinnering de
huize "Oudendijk" op, waar ik langzamerhand als kind in
huis was, dank zij m'n echte jongensvriendschap met [ohan.

Maar mijn heerlijkst "hom~" was het Huis "Stoel" met
zijn gezellige groote zaal, waarin we op :den dag koffie
dronken en middagmaalden en's avonds studeerden.
Daar zat dan Vader Stoel, aan 't eind der lange tafel,

een sigaar tusschen de lippen, met drie stapels cahiers, ter
correctie, v66r zich. Telkens werd hem aan board gekomen
door jongeren en ouderen met een: "meneer, hoe vertaal ik
in 't Fransch: "zou ik moeten omkomen 7" en grif kwam het
antwoord: "Dusse je perir'": of met een: "meneer, de
vroegere territoriums van N. Amerika waren dat niet ...
en dan volgde het uit 's meesters mond: Montana, Dakota,
Wyoming, Colorado, New Mexico, hier, let op die T, die
ze vormen. .. als je daaraan maar denkt. Dan weer een
Ve-klasser; meneer, dat grafschrift voor Alfred de Musset .
dat vergat ik in het dictaat ... als ik het begin maar weet' .
en dan hielp "meneer" hem op weg, met een: "Mes chers
amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetiere . .. en
denk erom, mourrai met twee r's l ... 0, ja meneer, dank U". -
Mijnheer Stoel was een levende en sprekende encyclopeediel
Hooqst zelden moest hijzelf iets naslaan.

11*



162

Als een jongen dom of lui was. dan wees de heer Stoel
op het portret van Vorstelman de Heer, dat boven een
commode aan den wand pareerde en zei daarbij: ..dat vers
eronder moet je in je geheugen prenten".

En dan las de delinquent in quaestie:

In jaren jong. in kennis grijs.
Met kind'ren kind, bij wijzenwijs,

De ziel en tevens 't zout van aIle vriedschapskringen,
Door half Europa reeds vermaard,
Vol vuur aan ned'riqheid gepaard,

Beminden hooggeachtdoor wie hemmochtomringen.
Bij twee- en dertig jaar reeds rijpvoor Hooger sfeer....
Een lichtstar van zijn tijd was Vorstelmande Heer!

De jongen af l
Maar er waren bij ons niet veel dommen en luien.
Er waren talenten op onderscheiden gebied! Jan Steel,

een schitterend teekenaar, specialiteit in pastel! Leendert
Stoel teekende evenzeer mooi. Gerrit Blokhuis. bijgenaamd
..de Philo" speelde magnifiek viool. Z'n talent had hij he
riditain van z'n qrootvader, den ouden heer Weber. den
vader van het schoolhoofd. vorengenoemd. Men beweerde
.van mij, dat ik met teeken en dichten 66k mee kon komen,
de laatste qualiteit uitkomend o.a. in de H.B.S.-courant. [a,
die rijmelarij bezorgde me nog een eerebaantje: geheimschrijver
van Mevrouw Stoel, doorgaans voor den duur van 2 a 3
daqen, t.w. 2. 3 en 4 December. voorafgaand alzoo aan het
St. Nicolaasfeest! Mt]n taak was: rijmpjes maken en mee
helpen inpakken!

Ik kwam daarbij vaak op roerende invallen en bezigde
menigen ..zet", intiem-beqrfipelijk voor den betrokkene.
Een. die wel eens "gapte". kreeg van Mevrouw Stoel een

paar handschoenen; waarbij ik dichtte :
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We komenmet z'n belden
Je eventjes verblijden!
We sluiten graag om ied're hand,
Die ..eerlijk" blijft in stad en land!
Daarom, aanvaard ons . . . Wees niet bang,
Want, zijn j0 uw vingers soms te lang
Of 0nze maat wat nauw of klein,
Laat dit geen reden voor je zijn
Te morren of te pruilen,
Ze zullen ons best ruilen!

Toledo, 5 Dec. 1879. St. N.

Een, die graag dieren plaagde, kreeg een marsepeinen aap
cadeau; waarbij van mij 't volgend versje:

Een jongen, die graag dieren kwe1t
't Zij binnenshuisof op het veld,
Die paard en koe, of zwijn of schaap
Graag pijnigt . . . . Krijgt van Ons een . . aap!
Zet hier hier je tandjes dan maar in!
We weten 't, dat is naar je zin,
Maar als je voortaan dieren ..Spaart",
Krijg je het volgend jaar . . . een paard!

Spanje 5 Dec. 1880. Sint-Dierenvrind.

Bij 't pakjes-maken gebruikten we steeds de touwresten
van vorige jaren. Mevrouw stond zuinigheid in deze voor 1
In alles was Zij stipt, rechtvaardig en godsdienstig. Regel
was, dat zij ons daaq'lijks voorlas uit ..Brood des Levens",
(wellicht heden totaal verorberd) maar niet een onzer, zelfs
de grootste pias, zou 't gewaagd hebben haar lezen oneerbiediq
aan te hooren 1
Mijnheer Stoel was voor zichzelf zuinig1 Hij schreef met

een penhouder van 2 cents, toen ik er was, gedurende twee
decennien. Het bovenop-metaal was, waar de wijsvinger
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drukte .... doorgesleten! Hij ging fler op dezen penhouder, als
een held op het rag van een tot flarden geschoten vaandel.
En had er een het ongeluk vaak na elkaar een nieuwen
penhouder te vragen, hi] kreeq hem, maar het schrift-vaandel
van den Heer Stoel werd 'm vertoond, verqezeld van een
passend woord. - De jongen a£!

Een feestdag voor allen was ,,6 [uni'": dan was de heer
Stoel jarig ... en niet karig! Spijzen en lekkernijen, limonaden
en voor de ouderen een fljne sigaar . . dit alles werd ons
hartelijk gegund. Ik herinner me nog, dat we dien 6den [uni,
jaren achtereen "nieuwe" aardappeltjes savoureerden, jonge
doperwtjes en Kamper-biefstuk in Kamper-borer gebakken,
zoo heerlfjk dat er thans aan terug te denken een genot is J

Menigmaal kwam een oudleerlinq, in vorm van een inqe
nieur, een officier of advocaat dien dag aan tafel, komend
uit Brabant's verre zuid, expresselijk den Jarige mondeling
geluk te wenschen en vaak hoorden wij jongeren dan
woorden van dank en diep respect.
Zoo'n dag heerschte er een vrijere toon. We mochten

een potje breken .. , en daar valt me in hoe we Mevrouw's
zuster, Mejuffrouw Blankenbijl, voor ons allen: ..Tante Jansje",
eens a faire namen, op volgende wijs: Zij was doodsbang
voor muizen, en wij speelden dat uit om haar eens braaf
aan 't schrikken te maken, Een oogenblik, dat we gezellig
rondom de groote tafel zitten, roept er een verschrikt uit:
Een muis, een muis . .. daar J ••• achter de instrumentenkast !..
en Tante [ansje met den rug naar die kast toegewend zittend,
weet niet waar zich te bergen en is een zenuwtoeval nabij.
Dan roept er een : ..hi] is weq, hij is de zaal uit ... ik zag
'm sjeezen I ... Als tante Jansje hoort, dat de heele scene
flctie was. .. is ze even maar boos, maar lacht dan hartelijk
met ons mee.
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Een type op zulke dagen was iemand onder ons, die geen
mond opendeed : een beetje zonderlinq, en dat was Herman
Swanenbeek Pauw, een harde werker en studiebol. Hi; was
zoo geheel anders dan de .anderen en zat maar met cynischen
blik het heele geval af te kijken.
Op gewone dagen zag men hem zitten vossen, de duimen

in de ooren en voorzien van een groote groene klep of
luifel voor het voorhoofd, ter vermijding van het felle gas~
licht. Meestal at hij een stukje prei en dronk daarbij een
glas water. waarin hij vooraf wat zout oploste. Oat alles
imponeerde en gaf hem een zeker cachet ... dat van een
geleerde! Een ding had hij teqen, n.1.dat hi] soms zwakkeren
en jongeren kneep en judaste, daadzaak. die hem een zeker
oogenblik berouwde,: toen hi] door een koppel van 4 a 5
jongeren onverhoeds werd geattaqueerd. Oat werd voor hem
een drama. maar bracht teweeg. dat hij zich later tienmaal
bedacht v66r hij in 't vroegere euvel verviel.

Wij. gingen ook niet immer ..schoon" uit. Hij had met
moeite en zorg en geduld een zonnewijzer gefabriekt op het
schuinvlak van een kozijndorpel, in welks nabijheid hij
W oensdags en Zaterdags in de middaguren zat te studeeren.
Een snoode hand. .. is het de mijne geweest? . .. veranderde
al de streepjes en uurcijfers... en toen hij den Woensdag
daarna zijn sun-dial raadpleegde bleek deze twee uur te ver
schillen met den werkelijken tijd! Wel vier weken ben ik
uit z'n straal gebleven!

En zou ik de beide Van Schendel's vergeten? .... Paul
en Jan? - Zoo ..bi]" de eerste, de oudere, was, zoo achter
lijk was de jongste.

Ik zag ze ..brenqen" indertijd door papa en mama; papa
in de uniform van Indisch majoor der Infanterie en mama.
een Lippe-Detmold, van forsche gestalte. Bij het afscheid
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nemen tranen met tuiten. De beide jongens waren een paar
dagen ..down". maar de geschenken van pa en rna. boeken,
de volledige edities van Jules Verne en van Gustave Aimard
vergoedden veel 1

Die boeken van Aimard werden door ons verslonden.
Op de slaapzaal, bij helder maanlicht des nachts, stonden
we op .... doodstil .... hulden ons in dekens, haalden een
Weichselhouten vredespijp voor den dag en vergaderden.
De een was Edelhart, een ander Gcedsmoeds, een derde
de Roode Ceder. een vierde Don Pablo en dan had men
het in der voege van: ..Mijn blanke broeder heeft goed
gesproken" of ..de tong mijns blanken broeders is gespleten;
hij is laf als een oude vrouw; van zijn gebeente zullen we
oorlogsfiuitjes maken".
Dan werd Bonne Koster. de gevangene van 't ooqenblik,

gebonden en aan marteling blootgesteld; maar hoe zacht we
ook spraken en ons bewogen .... de nacht signaleert 't

minste geluid .... dan riep er op eenmaal een : ..Onraad 1men
verraadt ons 1" en dan tuimelden we vliegensvlug in bed.
juist even voor de deur behoedzaam werd opengedaan en
de heer Stoel vroeg: ..Wat spoken jullie uit ? 1"

Een overdreven gesnurk onzerzijds was 't antwoord. Met
een: ..morgen spreken we er nader over. . .. en nu rustig
slapen hoor 1" verdween hi] dan.

Een zacht gegichel. een paar waarschuwinkjes zut, zut 1
en heel het Indianendom gaf zich aan Morpheus' armen.

's Anderendaags wisten wij nergens van .... en It scheen,
dat de heer Stoel er ook maar niet verder op wilde ingaan.

Een stakker, een der onzen, het jongste broekje, was wel
Berend Auffmorth. een zenuwpatientje, dat - hoe wreed is
de jeugd dikwijls niet - wel eens wat te verduren had van
zijn normale medescholieren .... hoewel, er kwam er altijd
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een tusschen, een van gezag, die optrad met de vraag:
"wie van jullie moet ik lamslaan". Na deze welwillende
interesse ging het misdadige koppeltje uiteen . . . . . en had
Berend weer voor wekenlang .... rust 1
Hoe staat mij dit alles noq duldelijk voor oogen. 't Is of

ik noq een dier jongens ben. Ik voel de sfeer en het ruischt
me in de ooren, nu een 55 jaar ouder: Oh, souvenir si
cher, a nos ames charmees : c'est ici qu'autrefois .... onze
heerlijkste jeugdjaren vergingen, om later blijvend deel uit
te maken van dat lange leven, dat toch goed bezien slechts
"ein Hauch" is 1

Daar hoor ik opeens Jan Stoel zingen, z'n geliefkoosd:

Reve parfumou frais murmure,
Petit oiseau, qui done es-tu?

[e suis l'amant de la nature,
Cree par Dieu, par Lui vetu I enz.

En dat zong hij met "verve" toen hi], Delftsch student
alreeds, met vacantie over was en zich met ons, jongeren.
occupeerde alsof hijzelf 66k vijftien was 1
Zijn stem verstomde reeds jaren terug. even als die van

vele anderen, maar klanken en geluiden blijven eigendom
der herinnering. die gevoelige plaat van ons menschelijk ge~
heuqen, onnaspeurbaar wonder. van God ons geschonken.
en waarvan de grootste geleerde noch oorsprong, noch zetel,
noch nawerking weet te verklaren.

Ha, daar zie ik onze mooie ouderwetsche keuken 1 De
Iampeschijn toovert een Rembrandt~schilderijvol Iicht, obscure
en reflex daar tusschen deur en pomp. 't Is 't avondplekje
van het personeel, dat gezellig met thee rond de witqe
schuurde tafel gezeten is.
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Heintje, onze prima-Iinnenjuf is er niet bij; maar [ans, de
eerste cuisiniere en voorts Dina. Alida en Anna zijn present;
en op een hoekje naast een bataljon schoenen, op den vloer,
zit daar de bleeke holwangige figuur, onze schoenpoetser,
.wiens naam ik kwijt ben, maar van wien ik me herinner, dat
hij sigarenmaker was.

De keuken van ..Stoel", gerenommeerd, waaruit 'smiddags
heerlijke braadgeuren stegen en onze neuzen streelden op 't

alleraangenaamst.
De keuken, die in November een heel varken zag deelen

in karbonaden, krabjes, hammen en poten en later in be
werking nam worst, saucijzen, hoofdkaas ... en ..balkenbrij" !
nummers van het eetprogram, welke onze ambitie wekten,
au plus haut deqre" ...

Gegroet voor 't oogenblik, goed oud Huis ..Steel".
Gegroet oude makkers, 't zij ter ruste of nog ademend.

Wij weten wat we onderling waard waren, wat ons eens
bond en saam blijft houden tot over het graf. Nu weten
meerderen van ons af - ouderen die zeggen zullen: ..ja,
wat ik daar las is trouwe weerqave", - jongeren, die licht
kunnen zeggen .... : ..Leuk zeg, die ouwe tijd l" En beide
cateqorien hebben gelijk!


