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EEN VRIENDSCHAP IN JEUGD EN OUDERDOM
HERINNERING AAN MIJN VRIEND

Dr L. M. J. STOEL.

Onze groote daqverblijfzaal, in het goede Home aan Kam
pen's Botermarkt, bood 's Woensdags van 2 tot 4 uur 's na
middags veelal een alleraardigst aspect.

Dan klonk er een vedel en trippelde een veertigtal voeten
lustigjes in cadans van polka of wals. [a, in de jaren 1877-
'82 was dansmeester Snel een welkome figuur: de Kunst van
Terpsichore bemind te maken bij het twintigtal jongens, dat in
Steel's Huis verblijf hield.
Snel was, in dubbelen zin, de man van maat en getal, van

regel en orde, van rythme en tijd: .... of was hij zoowel niet
"horlogier" als "maitre de danse"?

In den hoek bij onze kleerkast stond daar dan een man,
in min of meer gebogen houding een viool bespelend: Snel's
trouwe helper, met rnartiaal voorkomen, door grijzenden
knevel en streng-belijnd gelaat. Zijn naam is mij ontgaan,
maar de vast~eid van zijn streek en zijn Jobsgeduld zes-zeven
maal eenzelfde strofe in te zetten bleven mij bijl

Als Snel, ons de passen v66rdoend, telkens neerflappende
lokken van zijn machtigen hoogblonden haartooi door een.
energiek hoofdschudden opwaarts dreef en z66 voorhoofd en
oogenpaar voor een wijle van ongewenschte bedekking be
vrijdde, oogstte hij aller ontzag en wist hij zich een meester.

Nu, dat was hij ook. Wij jongens waren hem warm toe
gedaa~, en ook zijn speelman niet minder gene.gen.
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Het was gewoonlijk den zoon des huizes, Leendert Stoel,
weggelegd het duo "Snd- V edelaar" thee of limonade aan
te bieden; en dit deed hij meestentijds op oerkomische wijze.
Jong en rank als hij was, maakte hi] dan een hoofsche buiging,
zoo eentje uit den tijd van Lodewijk XIV, waarbij allen het
dan uitgierden van lachen, Snel en de Muzenzoon incluis;
voorts ging hij walsend achterwaarts, pikte een van de kleinere
jongens uit voor ,,lady" en draaide met dit slachtoffer fils
maar in snelst tempo rond, tot belden eindelijk amechtig neer
zegen, ergens aan den anderen kant der zaal.

Het eigenaardige in deze was wel, dat aileen bij dansles
hij tot het clownische oversloeg, daar hij toch alleszins een
ernstige jongen genoemd kon worden. Zelfs was hij voor zijn
leeftijd philosofisch aangelegd. Hij had zijn sym- en anti
pathieen: dat spreekt; maar sympathieen het meest. Ook ieder
een mocht hem graag. Hij zag alles voorbij als we uit den
band sprongen en .klikte nooit, bracht nooit iets over aan
Vader of Moeder!

Het .Jiartelapje" was hij van Tante Jansje BlankenbijI,
onze gebrekkige en toch zoo kwieke en lieve huisgenoote,
maar het "troetelkindje" was Leendert van Maeder.
Nu, dat had nog zijn bijzondere reden, want hij was "lang

en teer", had een verdacht blosje en kon er vaak zoo echt
"zwak" uitzien.
Hi] was, als een andere "William Keqqe", een "lieve

jonqen" en Pa en Ma Stoel gedroegen zich allesbehalve aIs
Keqqe-senior en zijn vrouw, doch aIs rechtgeaarde, voor hun
kind zeer bezorgde ouders.
Wij konden het best aanzien, dat Leendert "tagtaglich" zijn

kalfsbiefstukje bij 't koffiedrinken werd toegestopt.
Wij hidden allen vee! van hem. Hij vocht noch ravotte;
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slechts eens zag ik hem een klap uitdeelen aan een ouderen
en sterkeren jongen, nadat deze 't gewaagd had over Leen
dert's moeder sprekend, haar "Daatje" te ncemen. Dat kon
Leendert niet verkroppen!

Hij speelde niet onverdienstelijk klavier en was op Iideelen
voet met den ouden heer Heimel, die in die dagen bij ons
pianoles gaf.

Heimel met den zwaren snorbaard en de dubbele onderkin,
die zoo leuk een "Hollandsch met Germaanschen inslag" aan
den man wist te brengen, kon, hoewel geenszins wat men
noemt "makkelijk", van Leendert alles velen, Want Leendert
glunderde weI om Heimel's Hollandsch, maar hij lachte hem
niet uit.

Leendert vroeg mij eens: van Heimel een portretje te maken,
en, zoo goed en zoo kwaad ik verrnocht, gaf ik daaraan ge~
volg. Het was geen caricatuur.

Het was een ernstig bedoeld konterfeitsel .... , aileen de
halve-hooqe-hoed en de sterk ruige duffelschen jas had ik
minder kunnen chargeeren.

Leendert had onbedaarlijken schik erom en toonde het zijn
leermeester op een volgende les, met de vraag: "Wie is dat?"
waarop de heer Heimel geantwoord moet hebben: "Pen iek
dees, mit solchem Igelpanzer und n'rn derartigen .Kohlenmaasz
auf 'm Kopf?"

De eerste 3 woorden waren Hollandsch bedoeld, maar de
rest werd er in 't Duitsch met groote verontwaardiging aan
gehangen.

Leendert bezat over den heer Heimel een arsenaal anec
doten, dat hij tot zijn laatste oogenblikken trouw bewaard
heeft. Slechts een jaar geleden ('37) vermaakten wij er oris
noq mee.
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Wat den jongen Leendert in zijn schooltijd vooral ken
merkte, was zijn zin voor orde en netheid. Zijn huiswerk was
zonder smet of vlek, zonder doorhalingen, en met toewijding
geschreven. Hij bezigde een klein maar geacheveerd en dui
delijk leesbaar lettertje.
Ook was hij een uitstekend verzamelaar. Zijn postzeqel

album mocht er zijn! Aan opgezette vlinders, kevers en vogeIs
deed hij niet. Hij zag erteqen op de beestjes dood te maken;
daartoe miste hij wil en moed.
Wilt hij graag deed? WeI. ik meen "anderen overhooren".

In hem staken reeds vroeg de docent en paedagoog. Hij over
hoorde zonder pedanterie, noch hing hij den geleerde uit. Mij
overhoorde hij altijd kameraadschappelijk, en z66, dat de leer
stof bekliifde,

Ik weet nog, dat ik een oogenblik "zat" met het noemen
van Peru's hoofdstad ...... "Kom!", zei hij, "wat is een vijl in
't Fransch?" En ja, daar ik dat toevalliq wist, bracht "lime"
me opcens op "Lima".
Leendert was wel knap! Hij vatte een vraagstuk steeds ge

moedelijk op; liet zich niet verontrusten door ingewikke1de
bijkomstigheden, ontbolsterde de vreemd uitziende vrucht tot
op de pit en kraakte deze daarna kalmpjes tot leering voor
zichzelf en anderen.

De jonge Stoel was ook een der Weermacht toegewijde.
Daar hij een viertaI jaren ouder was dan ik, had hij bij de
"Weerbaarheid" reeds den graad van sergeant of te weI
"sectieco~mandant" toen ik .mrindere" was.
Met Poel. Eemte. Tulleken. Tul. Blankenbhl, Hanegraat en

van Seters was hij tijdgenoot. Zij ook waren, de een na den
ander "sectiecommandant". -

Leendert sprong het leukst met zijn sectie om. Hij
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schreeuwde nooit zijn commando's, hij sprak ze hoorbaar uit,
meer niet!, maar men deed wat hij wilde, dat gedaan werd.
Zoo liggen Leendert's eigenschappen uit ons beider jonqens
tijd mij nog bij! Zoo zie ik, na zijn verscheiden (1937)
duidelijk, duidelijker dan ooit, zijn jeugd weer v66r me!
Door al zijn doen en laten, door al wat ik van zijn karakter

weet, zou ik in zijn blazoen gegrift willen zien het kenmerkend
devies: "Suaviter in modo, [ottiter in re",

Sedert mijn vertrek uit Kampen in 1882 verloor ik hem
eenigermate uit het oog, om hem een halve eeuw daarna weer
terug te vinden. Terug! om samen het breed verleden telkens
en telkens weer na te gaan, om samen "stil" te worden bij
wat ons ontroerde, of uit te barsten in schaterlach als het
komisch element, in onze jeugdjaren zoo volop aanwezig, ons
weer greep!

Och, uit de bladen en langs anderen weg kon ik hem v66r
ons terugzien op den levensweg nu en dan nog wel volgen.
Zijn examens, zijn doctoraal, zijn leeraarschap, zijn huwelijk
waren mij niet onbekend gebleven, maar .xmtmoet" van "aan~
gezicht tot aangezicht" had ik hem nimmermeer v66r het
groot gebeuren, dat ons nog was weggelegd.

In '21 toen ik ambtelijk zijn R.H.B.S. te Veendam had te
bezoeken, hoopte ik z66 hem weer te zien, maar de vogel was
gevlogen. Het was groote vacantie!
Eerst veel later, in '30 vonden we elkander, beiden gepen~

sioneerd uit 's Rijks dienst, terug in Den Haag En det
was een weerzien! -

In een deftig huis, aan de Stadhouderslaan der Residentie.
zit, gedoken in een fauteuil...... Leendert!, Dr. L. M. J.
Stoel!...... wat ouder dan ik.



132

Een dame-farnilielid neemt (Leendert is weduwnaar) de
honneurs als gastvrouw waar.

Na het wisselen van een handdruk tusschen hem en mij,
zien we elkander "vast" in de oogen. Het Ievenstooneelgordijn
wordt "gehaald". Het oude plankenland onzer jeugd hebben
we weer onder onze voeten. Als decors zien we om ons heen
staan de belendingen der Botermarkt en uit Stoel's huis straalt
er licht, zonnig licht, waarin we de gestalten van Vader en
Moeder Stoel en alles wat ons dierbaar is, ontwaren.
Een bewogen uitgesproken "Jan" en "Leendert" wordt

door onze ernotie niet aanstonds door verder woord gevolgd.
Wij staan nog, de handen ineen, dankbaar en gelukkig.

genietend van de sfeer waarin we verkeeren .
De gastvrouw, medeqevoelend, verlaat ons even, zeggend

voor thee te gaan zorgen .
"Oud geworden, he Jan?" zegt Leendert glimlachend. en

laat daarop volgen: "jou herken ik heel weI! ja ~a-
tuurlijk ben. je 66k oud, nul. ..... maar je oogen en je spraak
zijn niet veranderd!
Terwijl we voor de vensters in armstoelen plaats nernen,

merk ik hem op: "Nou, Leendert, ik herkende jou ook direct.
aan je stem vooral.v.. .. (Snlte ) ......

Een zekere weemoed hangt over ons, weemoed over ver
loren jeugd en verstreken tijden.
Gelukkig komt onze gastvrouw weer binnen: en als de thee

ons verkwikt en een sigaar haar opwekkende kracht op ons
doet inwerken, wordt het gesprek levendiger en gaat de
bodem van het Heden ons dragen.

Wij vertellen, vertellen met gloed en verve, we informeeren
ons naar heel veel dingen aan onze rcspectieve loopbanen toe
behoorend. Studie, promotie, huwelijk, geluk en onspoed,
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reizen! maar, hoe kan 't anders, de plek, aan onze jeugd ver
bonden, gaat alles verdringen...... Het gesprek komt op
Kampenf

Hij laat mij albums zien, waarin macht van foto's met bij
schriften. Hal een familiegroep: Vader, Moeder, Jan en
Leendert.

"Jan is al jaren dood" zegt hij peinzend, ...... "wanneer
wij?" Dan opeens vraagt hij: "zie je nog bekende dingen hier
in de kamer?" en ik antwoord grif: "Zeker, daar, je Vaders
boekenkast met inhoud: Schiller, Goethe, Shelley, Shake-
speare, Hugo, Dickens, Staring, ter Haar, De Genestet .
0, alles nog ongerept! En daar de gravures "Shakespeare
decent La Cour d'Elisebeth" en "Van Dyck quitte Rubens
pour se rendre en ltelie"!

"Zeg Leendert," vervolg ik "dat portret daar van groot
vader Blankenbijl heb je er indertijd toch raak opgegooid!"

"Ik zie het je n6g van school huiswaarts dragen om je
Moeder ermee te verrassen!" "Ja" zegt hij "Maeder!" "Een
lieve Vrouw, he Jan? Ze hield veel van jou jij kon haar
zoo echt fIikfIooien ja, en dan je hulp altijd met de St.
Niklaasversjes" We worden beiden weer "stil" - Dan
vertelt hij van zijn reizen, van zijn Zweedschen vriend .
en z66 komt het op taalgebied.
Wij beamen, dat onze leeraren indertijd "schitterend"

waren: Beckering Vmckers, Peyrot, Cremer, Makkink, en
beseffen wat we hun verschuldigd zijn n6g!

Z66 passeert oud-Kampen de revue. Ik krijg een "pluim"
voor mijn geheugen en dan slaat het klokje van gehoor-
zaamheid en dien ik op te stappen, wil ik tijdig op middageten
thuis zijn.

9
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We "zien" elkaar daarna nog menigmaal. Ik kom meer bij
hem, dan hij bij mij. Hij loopt moeilijk en is den laatsten tijd
hardhoorend.

Hij verlaat zijn huis en gaat "en pension" in Hotel-Dum
oord: een mooi kwartier heeft hij daar; en ook daar, de laatste
maal dat ik bij hem was, beleefden we nog een gezelligen
middag. Overdrachtelijk gesproken ...... ons bijeenzijns galge~
maal. ..... helaas! -

Hij had gebakjes laten aanrukken en liet mij en zichzelf
de Malaga smaken. Wij waren uitbundig vroolijk en reci
teerden Fransche verzen. Heel veel pret had hij van mijn ver
taling van "Proeve van dichterlijke vlucht" van "De School
meester".
Het bekende:

,,'t Gaat wel, ik voel mijn borst het aardsch gewelf ontvaren
Or godentoon gestemd, Homerus evenaren" enz.

had ik in 't Fransch vertaald, aldus:

<;a va! je sens mon arne exempte de la terre,
Mon arne. cherie des Dieux, rivale de Homere,
Veut chanter ce Phebus, dont le carrosse dore
S'enflamme de l'Ether en sphere arqentee." etc.

Een Fransche ballade gaf hi} "par coeur" ten beste en 't

was .... of we tusschen de 20 en 30 waren ....
Maar:

de geheirnzinnige Wachter met de vlijmscherpe zeis begluurde
ons heirnelijk ... en koos Leendert als prooi ....
Toen ikzelf korten tijd daarna ziek was en mijn bed moest

houden, kwam daar het zwartgerand bericht, inhoudende, dat
mijn vriend tot Betere Gewesten was ingegaan. -
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Het teqenwoordiq-zijn mijnerzijds bij het geleide zijner
uitvaart kon helaas zelfs niet ter sprake kornen, maar zijn
beeld stond dien ganschen droeven dag mij voor den geest ...
en 't was me: of we elkander weer "vast" in de oogen blikten
en .... er bewogen gefluisterd werd "Jan" .... "Leendert",
aIs bij ons weerzien in '30. -

In onderstaande briefkaart noemt Hij Zijn Meeder ook mijn
Moeder

waardoor ik meer dan een "vriend" verloor, toen Hi] het
aardsche Leven achterliet. -

O! Oat Hij ruste in vrede!

9*


