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EEN KAMPER JONGEN
Beelden van mijn kinderjaren,
Van mijn jeuqd zoo vrij en hlij,
Trekken somtijds kalm en rustig
Aan mijn peinzend oog voorbij.

Mijn Kampen. Mijn IJsselstadje. Uw vriendelijk oud rivier
gezicht lacht mij in mijn verbeelding toe. En terwijl ik hier,
ver in den vreemde, mijn overpeinzingen haar vrijen loop
.laat gaan, tooveren zij mij, als vanzelf, het langverleden zoo
heerlijk duidelijk voor den geest, dat ik weer voel wat ik als
kind gevoelde, omstraald door de liefde van het ouderhuis,
toen Kampen mij mijn wereld was.
Hoe heb ik daar als knaap, nu meer reeds dan een halve

eeuw geleden. loopen droornen, als ik van school naar huis
ging langs den IJsselkant. Daar lagen de stoere, breedqe
boegde tjalken van Westerhuis en van der Veen, de beurt
schippers op Amsterdam, gemeerd bij de brug; of zij voeren
statig, hun groote witte zeilen weerspiegeld in het water,
de breede rivier af: een schilderij van Schelfhout. Op stroom
geankerd, als een rustende zeevogel, lag de schoenerbrik van
Swart, ,;De Vier Gebroeders", met houtlading teruggekeerd
uit de Oostzee; de hooge masten en ra.;ts en tuigage teekenden
zich fijn af tegen den blauwen hemel met het groene Eiland
als achtergrond. Dat was een beeld vol romantische bekoring
voor een ontvankelijk jongensgemoed. Het beurtschip op
Rotterdam van schipper Kroeze lag tegenover ten Dams
mastenmakerij; en de Urker postschuit van Klaas Bonkes
lag tegenover het houthek van Swart. Bij aankomst uit Urk
ging Klaas in zijn wijdgebroekte visschersdracht met de
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groote koperen plaat der Posterijen op den borst den brieven
zak brengen naar het postkantoor op de Nieuwe Markt en
de post voor zijn eilandbewoners afhalen.
Het was een gunst en een genot voor mij bij Klaas in het

vooronder van zijn botter des avonds bij een larnpje een
kommetje koffie te drinken. Ik herinner mij dat daar, omlijst,
een opschrift hing, gedicht door den Urker schoolmeester,
en geschilderd, met een krans van heel groene blader en en
heel roode bessen, door den verver van het eiland. Het
luidde:

o Heer, ik heb door Llwen zeqen
Nu deze nieuwe schuit qekreqen.
Leer mij nu dankbaar, biddend strijden
Opdat ik op geen klip mooq' zeilen,
Bewaar mij voor hoogmoedigheid
En leer mij ware nederiqheid:

Eenvoudige woorden, door eenvoudiqe menschen uit het
hart gesproken die mij altijd zijn bijgebleven.
Mijn ouderlijke woning was het huis met de balkons "aan

de Poorte": grenzende aan een stadsterrein met houtloods,
waar later de societeit "De Hereeniging" verrees. De Ijssel
is daar op zijn allerbreedst, en het heerlijke uitzicht over de
gladde, in den zonneschijn schitterende watervlakte, de groe~
ne oevers en hoog geboomte aan de overzijde, met het kerk
torentje van T[sselmuiden in de verte, is voor mij steeds het
bekoorlijke beeld gebleven van den hlijden, zoelen, Holland
schen zomer. De schilder Voerman heeft dat IJsselgezicht
naderhand voor mij geschilderd, zoodat in vreemde landen,
waar ik ook was, mijn thuis, het dierbaarst plekje mijner
jeugd, steeds bij mij .bleef.
[a, ik heh Kampen lief; de straten en de steegjes, de poorten

(hoe treurig was de slooping van de Hagenpoort), den Ijssel,
de dijken en velden en heggen en bloernen, zij allen, zij
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ademen mij den zaligen kindertijd toe. Dat was "thuis", en
de menschen waren goed en vriendelijk, en liefde woonde
er waar mijn moeder zorgde en mijn vader, zoovele jaren
Kampens wethouder, werkte. Zijn vader, luitenant-kolonel,
voerde het bevel over het Flank-Bataljon der Zevende Af
deeling Infanterie, dat zich op den Citadel van Antwerpen
bijzonder onderscheiden had, en gedurende eenigen tijd, tot
1834, in Kampen in garnizoen lag; hij had als kapitein Na
poleons tocht naar Moscow medegemaakt. Hij woonde in de
Oudestraat, in het tweede huis van den hoek van den Papen
steeg. Mijn moeders vader, generaal Witsenborg, bewoonde
het groote huis in de, Boven-Nieuwstraat, tusschen den
"Moriaan" en de Broederstraat, later tot een school gemaakt.
Een statige rij oude, schaduwrijke, witbloeiende kastanje

boomen versierde de rivierkade, beginnende bij de masten
makerij, waarboven het restaurant "De Harmonie" zich
beyond, en eindigende voor ons huis. Op eens werden deze
trouwe vrienden, onschuldiq, ter dood veroordeeld. Op de
plek waar de stoombooten aanleggen stonden geene boornen,
maar iets verder begon een rij eerwaardige lindenboomen,
strekkende tot aan de Buitenhaven langs de papierfabriek
van Ka1H.Onder den laatsten kastanjeboom stond gewoon~
lijk een handkar, die mij op menigen warmen zomernamiddag
een geliefd zitplaatsje in den schaduw bood. De tonen van
Fischers bataljonsmuziek klonken dan uit zijn muziekschool
boven het Rijks-Entrepot: een enkele henge1aar poogde aan
den water kant een baarsje of een blijtje te verschalken; een
schip lag aan de kade zakken meel te lossen; een schokker
zeilde stroomopwaarts met visch uit de Zuiderzee. Een tafe
reel van vrede en kalmte. Het was een goede wereld!
Het muziekkorps van Fischer, den Duitschen kape1meester

van het Instructie-Bataljon. nu, dat mocht er zijn. Hoe vroolijk
en opgewekt daverden en schalden zijn flinke marschen door
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de luchtl Nog zie ik ze marcheeren, onze kranige soldaatjes:
eerst de tamboer-rnajoor zwaaiende met zijn staf; dan drie,
vier rijen tamboers en hoornblazers: dan de muziek: dan
majoor Rompelman te paard: en dan de vier cornpaqnieen
van het bataljon met het vaandel, een eindelooze stoet van
keurige uniforrnen, blauw met gele uitmonstering, qele
schouderbedekkinq en gele vanqsnoeren, sjako's met qelen
bal en witte peer; de bajonetten schitterden in den vroolijken
zonneschijn. Wij kleine jongens liepen natuurlijk voorop in
grooten getale, tusschen lange rijen mannelijk en vrouwelijk
publiek dat stevig in den pas mee-rnarcheerde tot aan de
kazerne toe, waar wij ons nog voor het hek verdrongen.
Ik was bij meester Reynders op school, in een gedeelte

van het voormalige middeleeuwsche Broederklooster op de
Botermarkt: drie Iokalen met hooqe gothische kerkramen. Op
een warrnen Augustusdag in 1880 bracht mijn vader mij
daarheen. Hijzelf had als knaapje daar ook op de harde
schoolbanken gezeten in 1836! Op het pleintje sto,nd een
groote hard steenen pomp; wij mochten dat water niet drin
ken: hier was vroeger het kloosterkerkhof geweest.
Een betere, edelere bovenmeester dan meester Reynders

bestond er niet. De brave man rust al vele tientallen jaren
in zijn graf, maar ik hoop dat er nog verscheidene van zijn
Ieerlinqen in leven zijn, die hem met mij in dankbaarheid en
met eerbied gedenken. Zijn vrlendelijke woorden en ernstiqe
lessen gingen bij ons wellicht het eene oor in en het andere
weer uit, maar in mijn later Ieven zijn zij mij dikwijls weder
in de gedachten gekomen en hebben zij mij goed gedaan.
Dan waren er de meesters van Noort en Lokman en van
Tuyl en de juffrouwen de Veer en Alirol die onze eerste
schreden leidden op het pad der kennis, en die het allen zoo
goed meenden met de kwajongens in hunne kielen met een
riem om het ,lijf en een platte, witte, gesteven kraag om den
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hals. En als de Nieuwe Toren, na een vroolijk klokkenspel,
het zoo vurig verbeide viertal slagen sloeg, dan stormde de
jonge menigte als een waterval het kleine trapje af, schreeu
wend en met de petten wuivend, stoeiend en gillend van louter
levensgenot in de herwonnen vrijheid en rende de Nieuw
straat in en de Markt op, waar het gras tusschen de keien
groeide. In de muziektent werden dan tournooigevechten ge
leverd, totdat een schout om den hoek van den Burgwal ver
scheen en de ridders, hunne leien en sommenboekjes in den
steek latende, als hazen in alle richtingen verdwenen. Daar
waren Ko Hissink en Jan W illem Reynders en W illem van
.t Veen en Jan W illem Fransen en Jan Tie! en Jan van Rech-
. teren, en daar waren Piet Galle en Jan van Hasselt en Willem
Boele van de school van Bussemaker op den Vloeddijk. Ik
denk aan het slootjespringen op den Nateers, het scholletje
trappen op het ijs in de Gracht, het Paaschvuurstoken aan
den Grafhorster Dijk; de "zeeslagen" op den IJ sse! en de
.xmtdekkingstochten" in het Ganzendiep. Wat een gulden
tijd! Waar zijn zijnu, al de makkers van vijftig jaren ge!eden?
Hoevelen hunner zijn reeds ten grave gedaald; en de anderen,
hoe heeft het leven hen behandeld?

Dan was er het genot om bij de bruggewachters in het
torenhuisje te zitten. Daar zaten Jongsma en zijne gezellen
Ribberink en Burger netten te breien voor de visschers van
Brunnepe. En in het kleine vertrekje, waar juist plaats was
voor drie stoelen, een bankje en e~n kacheltje, kwam de
komende en gaande man een praatje maken en vulde er de
atmosfeer met dikke, blauwe tabaksrook. Het was heerlijk
dat alles te mogen beleven en aanhooren; het waren meest
schippersverhalen, ontzettend belangwekkend. 't Werd letter
lijk ingezogen, en tehuis aan tafel met vee! gewicht over
verteld. Ik heb vergeten wat het was.

Sinds dien heeft de maelstroom van het leven mij rnede-
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gevoerd. 't Begon met het vertrek naar Amsterdam, waar ik
ter school ging. Maar zoo'n goede tijd als de jeugd in Kampen
is nimmer teruggekeerd.

* * 1<

Meer dan dertig jaren woonde ik in Peking, China's hoofd
stad. In 1894 kwam ik er op negentienjarigen leeftijd aan
met mijne met stof beladen karavaan van karren en muil
dieren. Spoorwegen bestonden er niet en nog maar weinig
Europeanen waren de groote grijze poorten met hare indruk
wekkende hooge, beschilderde torens en groene daken, bin
nengereden. De stad en het kleurrijke Chineesche leven waren
er nog geheel onveranderd, en nog volkomen zooals ook het
eerste N ederlandsche gezantschap dit in de zeventiende eeuw
had aanschouwd; geenerlei uitheemsche invloed was daar
toen nog doorgedrongen. Een nog onverdoofde gloed van
eeuwenoude Aziatische geheimzirinigheid omstraalde het
Keizerlijke Hof in de Verboden Stad, en de ontvangst der
westersche vertegenwoordigers bij den Keizer en de Keizerin
Weduwe in November 1894, schilderachtig oud-Chineesch
en eeniq in haar soort, was een indrukwekkende historische
gebeurtenis. *)

De oorlogen van Japan en China en van Rusland en Japan,
de Bokser Opstand, de Revolutie, de uitroeping der Republiek,
de verplaatsing der hoofdstad naar Nanking, de hervormingen
en de verwestelijking van China, al die beelden verdringen
zich voor mijn geest als ik aan dat belangrijke tijdperk van mijn
leven terugdenk, waarin het zwaartepunt van's werelds ver
houdingen zich verplaatste naar den Stillen Oceaan. Acht
jaren was ik in Peking de deken van het diplornatieke korps.

1<) "Tissier wattanders hassin Kamp'm" had een oprecht Kampenaar
daar gewis kunnen zeggen.
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En bij dezen terugblik op mijn leven denk ik ook aan het
landschap van Perzie: aan den dorren doch in kleuren blake
renden woestijn in de paarsiq-blauwe zonnehitte, afgewisseld
daar waar water is door vruchtbare akkers en heerlijke lust
hoven vol bloemen en lommerrijk geboomte. waar de nach
tigaal zijn liefde toont aan de roos, en de narcissus zich spie
gelt in den koelen waterpoel; terwijl de zon den eeuwigen
sneeuwtop van den Demavend, die schijnt te zweven in zachte
witte wolkjes, doet schitteren of blozen, en waar de sterren
helderder blinken dan waar ook. Land van streelende poezie,
van Firdoezi en van Hafiz; land van den zomerdroom in oude,
zachte, Oostersche weelde. Orie prachtige jaren bracht ik er
door. Het was voor dat een nieuwe dynastie begon nieuw
leven in de natie op te wekken om haar te doen mederennen
in den wedloop van den nieuwen mechanischen tijd.
En ik denk aan Java en ons Nederlandsch koloniaal gebied

waar ik een jaar vertoefde en te Buitenzorq arbeidde; aan
de overweldigende tropische plantenweelde; aan het afrnat

tende klimaat en de vermoeiende hitte waarin onze Nedcr
landsche mannen daar werken en een groot rijk gesticht heb
ben en besturen tot welzijn van millioenen oosterlingen en tot
grootheid van het vaderland.
En hoe zouden mijn gedachten niet dikwijls verwijlen in

Rusland waar ik eerst als jongmensch in Moscow woonde
in den warmen kring van het Russische familie-Ieven, zoo
innig. zoo hartelijk, zoo oud-wereldsch gemoedelijk. daarna
als gezantschapsraad te St. Petersburg de grootheid van het
Rijk en de weelde en de pracht van het hof der Tsaren en
van den grooten Russischen adel van heel nabij Ieerde ken
nen - ik herinner mij de schitterende feesten in bijna bar
baarsche pracht in het paleis te Tsarskoe Selo in 1908 bij
het huwelijk van de grootvorstin Maria Pavlovna met prins
Vilhelm van Zweden - en ten slotte als gezant de ineen-
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storting en de verw'oesting moest aanzien van alles wat Staat
en Kerk van het Russische yolk in den loop zijner geschie~
denis gemaakt hadden.
Te aangrijpend zijn de tooneelen, te diep de ellende waar

tusschen ik de twee laatste jaren van mijn verblijf in Rusland
leefde (1917 en '18), dan dat zij niet een blijvend stempel op
mijn gemoed zouden hebben gedrukt. Mijne Russische kennis,
die mij in staat stelde in persoonlijke aanraking te komen
met de leiders der "Tsjeka", de meedoogenlooze commissie
ter bestrijding van contra-revolutie en van alles wat daarvoor
werd aangezien, gaf mij de gelegenheid een hulp en steun
en redding te zijn voor velen van vele landsaarden, en zoo
in de onmetelijke zee van lijden en ellende, te midden boven
dien van nijpend voedselgebrek, het leed althans van som
migen te verzachten. Het waren droevige, ontzettende dagen,
die eerste tijden der Russische Revolutie, waarvan de were1d
nooit, nooit aIle verschrikke1ijkheden in haar geheel zal leeren
kennen. En zij, die er getuigen van zijn geweest, en wien het
Russische yolk lief is, kunnen slechts blijven hopen, dat op
den duur de toekomst daar voor alle dee1en der samenleving
naar een beter bestaan zal leiden, en al het doorgestane aan
de komende geslachten zal vergoeden.

Na vele, ve1e jaren zwervens, in Japan en Amerika, in
Siberie en Canada, in Italie en Zweden en Finland en Spanje,
kwanr ik een drie-tal jaren ge1eden weer in mijn Kampen
terug. Ik bezocht mevrouw van der Dussen (Jo Galle in mijn
kindertijd) en den heer de Plot, en in de societeit ,:t College"
zag ik de heeren Frans Walkate, Boele en van de Stadt. Ik
liep door alle straten en keek naar aIle namen op de huis
deuren; ik zag geen enke1en bekenden naam, ik ontmoette
niet een bekend gezicht. Mij overkwam een onuitsprekelijk



143

gevoel van weemoed en verlatenheid. Ik wandelde door den
Nieuwen Weg; het kerkklokje luidde juist zoo als voorheen;
de Zandberg was eenzaam en verlaten, geen Instructie
Bataljon exerceerde daar meer. In mijmering vervolgde ik mijn
pad en betrad het Kerkhof, en ... daar waren ze, daar yond
ik ze met ontroering, de namen van allen, oud en jong, die
ik mij herinnerde uit mijn jeugd, gegrift in steen en marmer,
Daar rustten zij allen. Daar rusten ook a:l sedert vele jaren
mijn vader en mijn moeder; het opschrift op het door eenvoud
waardige gedenkteeken op hun graf, aan welks voet ik met
dankbaarheid en liefde mijn bloemenwijding legde, getuigde
mij aandoenlijk van de gevoelens mijn goeden vader door zijne
tijdgenooten en medeburgers toegedragen. *)
, Diep bewogen verliet ik den doodenakker en wendde mijne

schreden naar het station ...
Een schoolliedje schoot mij te binnen, hetwelk wij als kin
deren thuis te zamen zongen, en waarvan ik in den herfsttijd
mijns levens de diepere beteekenis gevoel:

't Zonnetje gaat van ons scheiden,
't Avondrood kleurt reeds het veld.

W. J. OUDENDIJK.
Doverstreet, Londen,
JUNI 1936.

*) Mijn breeder [ohan, civiel ingenieur, yond in Konitz, in Polen,
zijn laatste rustplaats; mijn breeder Henri, gezagvoerder bij den
Rotterdamschen Lloyd.werd op een lentedaqvan dit jaar te Heem
stede ten grave gedragen.Mijn breeder Karel. kolonelder Artillerie,
leidt in Soesterberq het militaire luchtvaartbedrijf.


