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Schoolleven in 't Kampen van voorheen.
De school van Weber - Het Gymnasium - De H. B.S.

. . . . Herinnering sta mij bijI ....

't Zou me weiruq moeite kosten mijn vriend dr. Leendert
Stoel te hulp te roepen om mijn terugdenken aan 't Kampen
van eertijds op te klaren; maar hier speelt een zekere eiqen
liefde mij parten en begeer ik liever mij te verla ten op eigen
geheugen, eigen aanvoeling en eigen verantwoording betref
fende een voor mij zoo kostelijke en dierbare afdeeling van
mijn geestesaanzijn, van heel mijn zteleleven, als het lief en
mooi Kampen mijner jongensjaren uitmaakt.

Niemand trede tusschen Kampen en mij. Ego'istisch moge
ik genieten van dat milde, louterende aandenken, dat mij is
als een ambrozijn op de tong mijner waarneming; doch niet
ego'istisch genoeg ben ik aangelegd anderen te onthouden
smaak en spijze, mij toebedeeld aan den disch van 't Leven.
Zit ge mede aan? Kampenaren van 't Heden en gij, colleqa's
van 't Veri eden, te savoureeren wat ons allen heerlijk kan
smaken en eender bekomen, wijl we ademen en ademden in
dezelfde sfeer van nu en toen ? Ja? .. Bon appetit l _-

Er hangt een zware mist op de rivier. De Zwolsche boot
ligt "stop" voor de Brug, pttulens sicut serpens, haar kans
afwachtend zonder averij te passeeren. De verweerde blond
harige kroeskop van een der brugwachters hangt turend over
de leuning ter observatie van aanstaande manoeuvres der
Meterboot, die 't 'm eindelijk "lapt" en heelhuids erdoor
komt, varend het ongewisse tegemoet.
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Nadien een opgewekt gekakel van meisjes en jongens, blij,
nu de brugkleppen "neer" zijn, hun wegen te kunnen ver
volgen, dee Is Buirensocieteitwaarts, deels stadwaarts.

De stadtoegewenden ontvluchten den mist, die hangt op
Nieuwen-weq en Zandberg, de anderen zoeken hem als 't

ware, om na luttel tijds ter stede weer te keeren. Het is
Zondag, of liever "Dankdag". De scholen zijn gesloten. De
jeugd zoekt beweging. De mist handicapt haar in 't vol
voeren van veel voornemens, als te gaan roeien, zwemmen
of wandelen. De jeugd is teleurgesteld. Wat heb je aan
zoon Dankdag?

Ik weet nog heel goed hoe ik, amper twaalf jaar oud,
met Piet en Dries Van Seters in Stoel's=home terugkwam
en hoe we ons gingen amuseeren met onze postzeqel-albums.
Piet had een nieuwen zeqel van de Straits-Settlements en ik
een buitengewonen van Nicaragua. Oat was je wat! Er
ontstond een bekvechterij over de waarde dezer zegels en
eindelijk, na een klein handgemeen, stootte Dries (de jongste)
uit: "dan zal ik 't morgen aan meneer Kleiboer vragen en
dan zullen jullie zien, dat de Straits van Piet heel zeldzaam
is". "Best", zei ik, "vraag jij 't Kleiboer maar ... daar ben
je tach zoo bij in de pas".

Kleiboer l In 't oeroude lokaal met de zware moerbinten,
met het door matglas getemperd licht, dat van de Nieuwe
markt naar binnen valt, met de vijfmeterlange bruingeverfde
schoolbanken en de kolomkachel in den hoek, zie ik hem
staan! Kleiboer, die mij voor 't eerst bijbracht hoe moeilijk
't Duitsch is. De man van de "pf's", van de "sz's" en de
..sch's"! De man, die 't woordje "zwei" uitsprak als een
ras-Pruis i En eindelijk de man, die naast een groote wel
willendheid hem eigen, toch den wind eronder had! Hij
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prefereerde den Straits-zeqel boven mijn Nicaraqua-dito, en
het orakel had gesproken; ik verloor, Piet zegevierde!

Ik verloor meer toentertijd, maar niet mijn achting voor
den voortreffelijken onderwijzer, die bij broekjes van twaalf
jaar de liefde voor "taal" erin wist te brengen! Ik zie 'm
noq met den heer Weber bij de kachel staan, iets betreffend
de klas besprekend. Weber, die doorloopend koude boven
beenen scheen te hebben, ills maar in de knieen doorzakkend
en links en rechts de binnenflanken der gezegde beenen met
vlakke handen schurend ... daarbij nu en dan rijzend bij een
domineer ende overweging zijnerzijds, waarbij 's mans nek
vuurrood soms werd, schuilgaand onder kokette achterhoofds
haarkrulletjes ... ; Kleibcer, goedmoedig toeziend en luisterend,
het schoolhoofd respecteerend, en af en toe de dikke [ippen
boven een rossig (zoo niet rood) kinbaardje tot een glimlach
plooiend.

Wiegel, van Seters, Aalvink en ik zagen dat alles aan en
grinnikten waar we in zelfde cadans met Weber op-en-neer
gingen . .. totdat Kleiboer ons in de gaten kreeg en we plots
over onze schriften doken.

We hadden noq een onderwijzer, wiens lessen ik nooit
vergat en dien ik gedenk met weemoed en noq gevoeld
medelijden ... , Denekamp! arme borstlijder; uw kuchen en
hoesten hoor ik noq : uw magere kaken en holle oogkassen,
uw smalle beenige hand en, voortdurend uw zakdoek naar
uw slapen en mond brengend, 't zweet van inspanning
vruchteloos wegvagend... Denekamp, als een jonqenshart
deernis met U had en pijn voelde met het Uwe hoe
groot moet dan dat zichtbaar lijden zijn geweest welk
een marteling hebt Gij doorstaan door lichaamslijden! Maar
uw jongens achtten U en wachtten zich er voor uw lijden

I

te vergrooten.
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Een ander onderwijzer was de heer Roth, die ons Fransch
leerde en "zangerig" doceerde, weq steeds in hooger sferen ...
ver boven de woordjes van Delinotte uit ... bezig naar 't me
thans toeschijnt met de "maximes morales" van La Rochefou
cauld of wellicht met de "oeuvres choisies" van Vauvenargues.

Als wij jongens 't toen bevroed hadden hoe de galm van
een doorsuikerd "eur" of "aise" ons uit het van wetenschap
scheef gezakte hoofd beteuterde en timide maakte tegenover
den onderwijzer-charmeur. dan hadden we ons hernomen en
ons -qezond Hollandsch op hooger plaats aangeslagen. Maar
wij dweepten met dat Fransch en trachtten Roth's zangerige
uitspraak te imiteeren. Wij tuitten zijn lof hemelhoog bij
onze familie nu en dan ... en is 't niet zoo?: "On ne loue
d'ordinaire que pour etre loue" ....

Er is admissie-examen voor 't "Gym". Na 't examen wept
dr. Ekker. de beminnelijke rector, de namen der geslaagden
af en feliciteert de dragers ervan.
't Eerst komt voor 't front Willem Ekker, neefje van den

rector en 't tweede komt een zekere Jan De Quack, bij
wiens toelating dr. Ekker herinnert aan den bijnaam van
gymnasiasten. .. de Latijnsche "kwakken". Jan was zeer
gelukkig hiermee ... jammer echter dat later pecunieele om
standigheden hem "kwak~af" deden zijn en hem naar de
H. B. S. deden overgaan, storing, die hij nooit teboven is
gekomen. Want ja ... nietwaar? dat "Gym" met zijn aristo
cratisch Latijn en Grieksch, met al die voorboden eener
klassieke vorming en studenten-allures •..

Daar zat tegenover ons in de breede leeraarsstoel dr. De
Groot, de conrector, deftiger en eleganter nagedachtenisse I
Onberispelijk in kleeding en coiffure, met fraai opgestreken
vollen knevel, met tot 't uiterst verzorgde nagels en met
een reuksfeer van lavendel, ging er wat van hem uit, dat

10
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de jongens imponeerde. De uitspraak van zijn ..puer"
..pueri' en zijn heugzin: ..Femininum generis is slechts arbor,
arboris". 't klinkt mij noq in de ooren, als sprak hij
heden, ... en 59 lange jaren liggen tusschen 't toenmaals en
het thans.

Hoe heel anders was de heer J. Beckering Vinckers, die
in primitiefst eenvoudiqe kleeren verscheen, wiens handen
behaard waren, maar wiens schrandere geleerde inhoud van
hersenen hem deden zijn: de man hoven kleedingsverzorging
verheven. Zijn rnooiste gewaad was zijn nobel gelaat. Zijn
stalen bril deed aan als gaud, als de flits van zijn geestig
oog langs 't montuur van zijn kniiper schoot ...

Hi] was de man, die am zijn fenomenale kennis, in de
jaren dat ik Kampen's ingezetene was, benoemd werd tot
"Doctor honoris causa" en hij was de man, die de faculteit
der Letteren aan de Groningsche Universiteit sierde met zijn
hooqleeraarschap, en daar het Engelsch doceerde, als weinigen
voor hem vermochten.
Zijn spraakleer, zijn Engelsche Spraakkunst en zijnWritten

Rules waren voor zijn discipelen hefboomen ter lichting van
zwaarsten last op Engelsch taalgebied. Hoe dankbaar kunnen
zij zijn, die eenmaal leerling van Vmckers waren.

Wie bij hem ..voor 't bard" moest komen, hoorde eerst
een vriendelijk : ..Come hither my little page I"

Wie hem uit de School zag komen, beladen met boeken,
gehuld (hij - niet de boeken) in een ruig bruin colbert en
gedekt door een half-hooqen stroohoed, die meestal schuin
afzakte op 't rechteroor, onderging de gewaarwording, dat
zich daar voortbewoog een origineel, een aristocraat naar
den geest, een qeleerde van groote allure, een man die
eerbied afdwong en wien te groeten een plicht en ge~
noegen beteekende.
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You are in Heaven now! at rest!
Professor. .. m6re than that ...
For every time I think of You
My heart grows sorely sad! ... (D. Q.)

Daar had men Peyrot! beter gezegd Monsieur Peyrot, de
Franschman van Italiaansche herkomst? herinner ik mij dit
goed? De man, "tire iI quatre epinqles". Zijn eigenaardige
teere gestalte, bekroond door een hoofd vol karakteristiek,
stak in een kleeding van eene correctheid, tout-a-fait. Een
wit-pique vest, waarop uitkwam een horlogeketting met een
ivoren doodskopje als siersel, was steeds het veld waarop
wij staarden, als een listige en lastige vraag van den heer
Peyrot ons antwoord opeischte. [e hadt dan steeds den
Dood voor oogen, hoewel, laat mij dit releveeren, de drager
van dit "memento mori" er nooit op uit was ... je te
laten hangen; integendeel.
Als hij zeer ontevreden was over je werk, dan kon hij

zoo zeggen : "Vous etes un bel oiseau ... on faut vous mettre
en cage" maar hij zou nimmer dat vogeltje den nek om
draaien.

Ik herinner me ...- voor straf op zonde ...- 6p te krijgen
het van buiten leeren van het gedichtje: "Le soleil de rna
Bretagne". Nou ... dat was niet zoo makkelijk, want
hapering of slechte uitspraak werd aangemerkt als onwil of
tarting van het gezag. Doch, ik kwam zeer voldoende uit
ermee. Mijn met pathos gedeclameerd slot:

Qui soeur, c'est moi l je revins au berceau!
rai tant souffert, loin de toi, rna compagne!

(waarbij ik hem droevig aankeek)
Mais je l'oublie, en voyant rna montagne:

(hier keek ik naar den hoogen leeraarszetel)
10*
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Oh! rna Bretagne.
Que ton soleil est beau!

deed hem hartelijk lachen .... en de ..nul". die ik in zijn
verquld-op-snee carnetje had gekregen. gaf hij (hij liet het
me zien) een staart! •.. 't werd een 9!

Oat was Mr Peyrot. Een man van wetenschap, van ernst
en zelfs gestrengheid. maar ontvankelijk voor humor-nit
jongensbrein. mits gepaste!

Jaren en jaren daarna, toen ik hem te Amersfoort, waar
hi] in de Bergstraat woonde, bezocht, reciteerde ik het
zonnig Bretonsch versje opnieuw voor hem --- sans aucune
faute --- en we waren belden bewogen.

Een gehee1 ander type van leeraar was wel de heer
Cremer. naar ik meen v66r zijn leeraarschap predikant te
Osnabruck. Wf jongens hadden niets bij hem in te brengen.
Eenigerlei verstandhoudinq, eenigerlei psychisch verband
tusschen hem en ons, was nauwelijks merkbaar. De omgang
was koeltjes.

Edoch, we leerden ..Duitsch" van hem! Hij was het. die
ons meermalen wees op de schoonheid van de taal des
Bijbels. Syntaxis; zuivere doelstelling van het woord in den
zin; inachtneming der naamvallen, enz., dit alles had zijn
hart; en ... . zeer begrijpe1ijk!

Opmerkeliik was het hoe rechtvaardig hij steeds oordee1de
en hoe hij haast harder was ten opzichte van eigen kroost
dan ten opzichte der hem niet-aanverwanten. Wi] vonden
dat altijd mooi in hem. Z' n jongens waren evenbeeld van
den vader. Bijna spierwit haar, eigenaardige vorm van
hoofd en lichaamsbouw, Bismarck-ooqen. Llit alles kon je
Germanje proeven. Als ik aan Cremer denk komen de be
grippen: plicht, regelmaat, tucht en correctheid mij klaar
voor den geest. Niet vergeefs doceerde hij. Stellig stichtte
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zijn voorbeeld van leven en leeren groot heil in de zielen
der jeugd. Met eerbied valt aan hem teruq te denken.

Als men even v66r schooltijd den blik richtte naar de
Koornmarktspoort en men zag in haar opening een groote
breede figuur naderen, met iets looms in houding en gang,
dan was dat Makkink!
Alles aan hem fIapperde en wapperde als er wat wind

stond. Z'n wijde broek, z'n luuster jasje, zjn panama, alles
trilde en bewooq, alsof het je in de verte al qoendaq zei op
vriendelijkste wijze.

Was de gestalte vlak bij, dan namen handdruk en oogen~.
paar uitbundig deel aan die vriendelijkheid.

Makkink was een "goede" man. Jammer, jammer, dat zijn
goedheid vaak door enkele jongens misbruikt werd. Oat
waren die wreede bengeIs, die perse eens wilden zien, hoe
ver ze konden gaan met het treiteren van een Hercuul .... eer
hij ze neersloeg ~ Strijd van David en Goliath. -- Maar
David overw6n! 06k de benge1soverwonnen; en de "goede"
Makkink, de man die ons prachtig Cremer's "Overbetuwsche
NoveIlen"· voordroeg, die 't blinkende "Hoanje" liet kraaien
en de figuur van "Harmen Kast" naast je in de klas zette,
leed de neerlaaq. Hi} was de man die de Kamper jongens
liet zeggen: "De ond van den eer van Asselt aalt ooi uit
et onden-ok".

Tja, ~ dat pijnigingetje eischte wrake. Maar deze was
niet zoet. Zij, wier benge1achtigheid der jongensjaren zich
omzette tot nadenken en inzien op lateren Ieeftijd ... hadden
diep berouw en innig spijtgevoe1 ....

Ik denk met weemoed aan Makkink terug.

Ha l daar doemen weer andere figuren op !
WeI, dr Slothouwer. dr Meylink (directeur der H.B.S.),



164

de h.h. Stoel en Belmer liet ik reeds de revue passeeren in
vroegere geschriften. Ook de h.h. Brugmans, Schijfsma en
anderen naar ik meen en zelfs de concierge Frielink en z'n
aide Notrot, plus de amanuensis le Gras ... kunt ge min of
meer aangeduid daarin vinden. - Maar een figuur moge
ik tenslotte nog op '; tapijt brengen ... dr Leignes Bakhoven 1
Scheikundigevan naam !Man van het "Drinkwater~onderzoek'·.
Zijn aardige kop van geleerde, zijn bedrijvigheid achter

de experimenteertafel, zijn formule-schrift, maar bovenal zijn
demonstraties, zijn "proeven" boeiden ons. Als hi] de
"Chemische vlag" vertoonde was het of het vuur van zijn
voordracht haar had ontstoken en niet de zuurstof der
atmosfeer. Een glans van triumf overtoog zijn leuk gesneden
gelaat dan; en zoo ooit een welverdiend statue van hem
zou worden opgericht, dat de kunstenaar hem dan geve
a la Gambetta (Place du Carrousel ~ Parijs)!
Wij hebben veel van Leignes Bakhoven geleerd, zoowel

als van heel het aantal Leeraren, dat in mijn jeugd het
Onderwijs illustreerde in de stad onzer liefde en achting ...
Kampen!
N6g niet allen vernoemde ik uit de rij der docenten. Een

Schouten, een Harting, een Nanninga Llitterdijk en wellicht
n6g een enkele als Van Dam, zijn als voorname docenten
niet minder te memoreeren, aileen,. . . van dezen herinner
ik me niet die markante bijzonderheden in de sfeer van het
Schoolleven, als wei van de anderen ik wellicht vermocht
aan te stippen.

Eiqenaardiq is het, dat bij 't herdenken van hen, die voor
immer dit Aardsche verlieten, hun wezens "in vormen en
kleuren" mij te voorschijn komen, z66 klaar belicht, alsof
geen dikke halve eeuw gelegenheid had die gestalten te
doen vervagen in het grijs der vergetelheid.
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Neen, het is niet eigenaardig zonder meer. Het is zeer
natuurlijk. Het is onafwendbaar. Wat geest en hart ooit
ontvingen als een waardevolle schat ter bewaring voor
immer, gaat niet teloor, doch blijft ongerept in. stand als
een edel metaal, dat voor een oogenblik moge verdoffen,
op een nieuwe polijsting slechts wacht om stralender glans
te gaan deelachtig worden dan het ooit tevoren bezat.

Indien mijn hand die polijsting heeft mogen aanbrengen
en de 6pgewekte glans, Kamper-vrienden, U als mij kan
bekoren, is er vreugd in mijn hart en ook ,.......daarvan ben
ik zeker ,.......in het Uwe.
Tot '37!


