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HERINNERING .....
TERUGBLlK OP VOORBIJE TIJOEN.

Ik zit voor mijn schrijftafel en staar door het half geopende
raam naar buiten. Bet is heerlijk weer, de zon, die al eenige
kracht heeft, schijnt helder en een zweem van de naderende
lente hangt reeds in de lucht, als een belofte voor wat komen
zal. Mijn blik dwaalt over het achter mijn huis gelegen
croquetveld, waarop binnen niet al te langen tijd de ballen
weder zullen rollen en gelach van oud en jong zal weer
klinken. En mijn oog blijft rusten op de langs de rand
groeiende sneeuwwitte alpina; or de reeds bloeiende zacht
rose kerstroos en op de witte, gele en paarse crocussen, die
naast de gele narcissen kleur en leven aan het geheel geven
en die zoo mooi afsteken tegen het reeds zichtbare zacht
teere groen van struik en plant. Verder weg ligt een uit
gestrekt weiland, waarop de slechts enkele dagen oude lam
metjes onder het wakend oog der moeder spelen en dartelen.
Daarachter vertoonen zich enkele boerderijen met de daarbij
behoorende boomgroepen, terwijl heel in de verte de in het
zonlicht schitterende duineri van "Dishoek" zich grootsch
en trotsch verheffen. En boven dit alles koepelt zich df>
helder blauwe hernel, met hier en daar een wit, wolliq,
wolkje, dat in zijn rustige rust zoo scherp tegen het blauw
afsteekt. Het is een mooi, een wondermooi gezicht.
En onwillekeurig denk ik, hoe heerlijk het is, zoo rustig van

dit alles te kunnen genieten, zoo ongestoord je aandacht te
kunnen schenken aan de natuur, die voor elk jaargetijde toch
haar schoonheid en haar groote bekoring heeft en waartoe
vroeqer, als ambtenaar in een zeer drukke werkkrinq, geen
gelegenheid bestond, en waarvoor geen tijd te vinden was.
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En onbewust gaan mijne gedachten terug naar dat
"vroeger". naar de tijd, waarin de arbeid, waartoe men ge~
roepen was, ons in de allereerste pIaats opeischte. En dan
treedt de herinnering aan veel. wat toen geschiedde, in een
helder licht naar voren.

"Herinnering" . .. inderdaad, want waar de jeugd, vol
toekomstpIannen en bezield met idealen, het Ieven nog teqe
moetgaat, daar Ieven wij - ouderen van dagen- in hetgeen
achter ons ligt, in dat, wat wij in ons geheugen willen teruq
roepen, in datgene, wat voor goed voorbij is ... en nimmer
wederkeert.

En aIs in een kaleidoskoop zie ik mij aIs kind, aIs aan
komende jongeling, aIs jong soIdaatje, aIs onderofficier, aIs
officier, aIs schooIopziener en Inspecteur bij het L.O.... en
ten sIotte aIs ambtenaar in ruste.
En elk dezer Ievensperioden heeft hare meer of minder

belangrijke gebeurtenissen en belevenissen gehad, die zich
in verschillende pIaatsen van ons Iandje hebben voltrokken,
die elk hare herinnering hebben, maar waarvan zeker wel
de ruim twee en twintig jaren, welke ik als Officier in
Kampen heb doorgebracht, de belangrijkste, de mooiste en
de meest prettige herinnering voor mij bewaard hebben.
Hoewel mijn werk, dat ik lief had en dat natuurlijk heel

wat tijd in beslag nam, mij zeer veel mooie en prettige ooqen
blikken heeft bezorgd, geldt de herinnering aan mijn verblijf
in Kampen toch meer mijn medeburgerschap, en mijn deel
nemen aan het gemeenschapsleven in dit zoo vriendelijk en
mooi gelegen IJsselstadje, dat met zijn ruim riviergezicht,
zijn fraaie poorten, zijn oud .stadhuis en andere beziens
waardigheden den toerist nog steeds zaI blijven bekoren.
[a, dat Kampen van toen, was een ideaal Kampen!
Daar toch kende men geen coterieen, daar bestonden geen

bepaalde groepen van menschen, die meenden, zich angst-
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vallig van anderen te moeten afwenden, die vonden, dat een
omgaan met die of die niet gepast was. Men kreeg daar
zoo het gevoel, of men tot een groote familie behoorde, een
Iamilie, waarin men al spoedig werd opgenomen, waarin
men zich dadelijk thuis voelde en waarvan de leden waar
deering voor e1kanders arbeid en be!angstelling voor elkaars
bestaan hadden.

En de recht prettige en vriendelijke wijze, waarop men
met elkaar wist om te gaan, vormde als het ware onbewust
een band en bracht ongemerkt de menschen tot elkaar, zoodat
- wanneer er al voor eenig doe! samenwerking van "hoog"
en .Jaaq" noodig werd geacht - (iets, wat in zeer vele
plaatsen van ons land inderdaad onbestaanbaar is), Kampen
die samenwerking steeds op schitterende wijze wist te geven.
En waar, als in zoo heel veel kleine plaatsen, van de Kunst

(tooneel, opera, operette e.d.) slechts maar matig kon worden
genoten, omdat de onkosten te groot en de afstanden voor
de bestaande gezelschappen vaak te ver waren, daar mocht
het als een groot voorrecht beschouwd worden, dat in de
dagen, waarvan ik hier gewaag - juist door deze samen
werking - het dilettantisme op kunstgebied (met een kleine
k) toen hoogtij vierde.
Natuurlijk ... het bled dilettantisme, en ik zou zeer zeker

niet durven beweren, dat het steeds "van srnctten vrij"
was, maar - en dat was toch zeker wel het voornaamste -
men nam het, zooals het was, men waardeerde de arbeid
van hen, die zich tijd en moeite hadden gegeven om een en
ander te bereiken, en men amuseerde zich op een recht
prettige wijze, zonder daarvoor groote kosten te moeten
maken.
Ja ... dat was een recht prettige tijd, waarin een ieder

naar zijn vermogen kon en ook gaarne wilde medewerken.
En zoo is het begrijpelijk - waar ik zelf zulk een groot
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aandeel heb gehad in dat dilettantisme op kunstgebied te
Kampen - dat ik met genoegen aan het tot mij gericht
verzoek door den Redacteur van de K.A. voldoe, om een
en ander uit deze zoo prettige tijd uit mijn geheugen op te
diepen.

En zoo herinner ik mij, dat ik, toen ik als jong Officier
te Kampen geplaatst was, al heel spoedig bemerkte, dat er
van die aardige en leuke operettes, welke door de leerlinqen
van de H.C. (en waaraan ik indertijd ook had medegewerkt)
onder leiding van wijlen den zoo artistieken Kapitein Van
IJsseldijk werden opgevoerd, niet vee! meer was over
gebleven, en dat ook de Vereeniging Wintersoiree reeds
ten doode was opgeschreven.

En zelf heel veel voor het tooneel voelende, gelukte het
den Heer Jaap Walkate (met wien ik al dadelijk overleg had
gepleegd) en mij al heel spoedig, om tot de oprichting der
Vereeniging Soireeclub te kornen, welke vereeniging zich een
tiental jaren tot genoegen van veIen in een zekere bloei
mocht verheugen.
Grootere en kleinere tooneelstukken, operetjes e.d. werden

opgevoerd en waar ik meer voor het tooneeI en de regie
was en de Beer Walkate het muzikale gedeelte verzorgde,
daar deed zich - voor wat het laatste betreft - dit merk
waardige vaak voor, dat de volijverige dirigent van NIET~
zangers bepaald WEL~zangers en al .maar behoefte" van
een tenor een bariton of weI omgekeerd wist te maken.

Ja ... het waren al heel aardige avonden in de bovenzaal
van de Societeit 't Collegie.

En al spoedig als leeraar bij het Militair onderwijs te '
werk gesteld konden mijne leerlingen als opening van het
winterseizoen der burgerij een feestavond aanbieden, Dan
bracht de steeds feestelijk en keurig versierde zaal de stern
ming er al dadelijk in, waarbij het gebodene in de vorm
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van geestige en vaak toepassehjke voordrachten, cornedietjes
en operetten, alsmede gymnastiek en scherrnen, getuigde van
grondige studie en geheel gave afwerking, terwijl in het
qeanimeerde bal het hoogtepunt van deze avonden werd
bereikt.

En waar deze uitvoeringen jaarlijks terugkeerden, daar
konden zij weldra tot de vaste wintergenoegens worden ge~
rekend,
, Vele, vele uren van de zoo weinig vrije tijd, waarover
deze militaire studenten konden beschikken, werden gaarne
in het belang van de gemeenschap daarvoor ten offer ge~
bracht.

Als Bestuurslid en later als Voorzitter der Vereeniging de
Buiten-Societeit was het mij duidelijk, dat de groote zaal,
die daar zoo renteloos lag, zeer zeker productief gemaakt
kon worden. En ik denk daarbij aan de zoo recht qezelliqe
Kerrnesses d'ete op Prinsesjesdaq, waarbij - na vele weken
van ingespannen arbeid - den leden der Societeit met hunne
kinderen (dus het uitgaand publiek) recht prettige dagen
geboden werden.
Wij zien in onze herinnerinq nog de champaqnetent, waar

in lieftalliqe Zeeuwsche meisjes voor de bediening zorgen;
wij zien een Suleika, die in haar Turksche tent met hoepels
en schijven laat werpen; wij zien aardiqe Geisha's, die in
haar Japansche tentjes allerlei lekkernijen verkoopen, ... ja,
wij zien zelfs het koekhuisje van de heks uit het sprookje
van Hans en Grietje, waarbij de kinderen inderdaad hun
snoeplust kunnen botvieren, terwijl de heks daarbinnen de
toekomst zal voorspellen. En, wij zien nog veel meer: thee
en qehaktent, schietstandcn, blocmententje, grabbelton, enz.

Goed geslaagde feesten, waarbij geen wanklank werd ge~
hoord en waarbij, door de steun van velen, zulk een resultaat
bereikt kon worden.
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Maar, om daartoe te geraken, moest heel wat werk verzet
en moesten heel wat voorbereidingen getroffen worden, zoo
dat ik (het mocht toch niet veel kosten) menig uurtje -
daarbij trouw gesteund door den "van aIle markten thuis
zijnde" Allon - met timmeren en schilderen, met drapeeren
en versieren in die zaal heb doorgebracht. Maar, dat was,
aardig werk waarvan ik hield, waarbij allerlei ideeen naar
voren konden worden gebracht en waarbij niet op een paar
uren meer of minder arbeid werd gezien. En ik mocht de
voldoening smaken, dat op mijn voorstel die zaal - voor
en na de ombouw - voor het geven van gecostumeerde
bals, uitvoeringen van opera-Iraqmenten door Belgische
artisten, een optreden van Speenhof e.d. gerege1d werd ge~
bruikt.
Maar zeer zeker mag daarbij niet verzwegen worden, dat

ik daarbij steeds de algeheele steun van het zoo flinke. vlotte
en ijverige Bestuur der B.S. mocht ontvangen. Het stelde ver
trouwen in mij en waar ook de Bestuursleden - ieder voor
zich zelf - allerlei plannen, die steeds gericht waren op de
belangen der leden, naar voren brachten - daar kan gezegd
worden, dat wij met elkaar op een recht prettige wijze heel
wat tot stand hebben gebracht.

Ik herinner mij, dat mij door den toenmaligen Commandant
van het LB., Luit. Kol. Schott, verzocht werd, om ter ge
legenheid van het zestigjarig bestaan van het Bataljon een
toepasselijke Revue te schrijven, waaraan liefst zooveel mo
gelijk personeel van het LB. zou kunnen medewerken. Inder
daad, een zeer eervolle opdracht, die echter nu niet zoo heel
gemakkelijk viel op te lossen.
En, hoewel het goed voor elkaar is gekomen, zoo heeft

"De Droorn" mij heel wat hoofdbrekens gekost en heel wat
slapelooze nachten met zich medegebracht. Want met het
schrijven van de Revue was ik er nog lang niet. Daarna
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kwam toch pas het moeilijke, daar in de allereerste plaats
door den Beer Disma de zangnummers op muziek gezet en
voor middenstem geschikt gemaakt moesten worden. En als
men dan' bedenkt, dat er van verschillende melodicen geen
muziek aanwezig was, omdat ik mij die van vroeger her
innerde en dus alleen maar in mijn hoofd had, daar werd al
heel wat tijd noodig geacht, om een en ander voor elkaar te
krijgen.

En dan al die repetities, waarbij van de jonge soldaatjes
acteurs en zangers voor het koor gemaakt rnoesten worden;
waarbij aan de eenige vrouwelijke medewerkster (Me]. Van
Oorschot) en aan de mannelijke solisten (Ieerlinqen van de
c.c.) de noodige plankenroutine mcest worden bijgebracht
en waarbij de gymnastiek en het scherrnen tot in de puntjes
verzorgd moesten zijn, ... ja, dat vereischte heel veel tijd.
En er moest voor een toepasselijk decor (de binnenplaats

van de kazerne ) gezorgd worden, hetgeen nu al niet zoo
heel moeilijk, maar een vrij vervelend en saai werkje was,
daar het geschilderde eigenlijk uit niets dan steentjes en nog
eens steentjes en. uit ramen en nog eens ramen bestond.
Bij elkaar genomen dus een veel omvattende arbeid, die

echter, met krachtige steun van velen, met geduld, goede wil
en heel wat opoffering van tijd, tot een goed einde werd
gebracht. En ik herinner mi], dat op een goede (of eiqenlijk
een kwade ) dag Mej. Van Oorschot mij kwam zeggen, dat
zij toch maar liever niet mede wilde doen, omdat ... zij zoo
heel alleen tusschen al die jongens was. [a, ... dat was een
lastig geval, maar gelukkig al heel spoedig opgelost, daar
er in de gauwigheid een tweede damesrol werd bijgemaakt.
Maar, . .. na eenige tijd vonden de beide dames, dat zij
samen toch ook nog erg alleen tusschen al die jongens
stonden, dus ... U begrijpt. [a, was nu? Dan moet men zich
toch weten te redden en zoodoende kwam het, dat een ballet
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in de Revue werd opgenomen, waarbij een zestal jonge
dames hare medewerking verleende, op conditie echter, dat
het damespersoneel vast en zeker nog niet meer zou worden
uitgebreid.

En ik herinner mij, dat - de Revue werd zes keer op~
gevoerd - de mannelijke hoofdpartij gedurende de Ieest
week zoo geweldig hoera en hoezee had geroepen, dat hij
bij de laatste twee uitvoeringen geen geluid meer kon geven,
zoodat IK n.b. verplicht was; zelf de rol van den verliefden
luitenant op mij te nernen. Zulks tot groot vermaak van de
medespelenden, die mij onder de oogen van mijne vrouw en
van het gansche publiek, Mej. van Oorschot herhaaldelijk
onstuimig zagen omhelzen.
Maar ik herinner mij ook, dat bij de feestuitvoering voor

genoodigden voor de aanvang van het 2e bedrijf in plaats
van de werkers aan de ringen een vijftal dames het tooneel
betrad, om mij - bij monde van wijlen Mevrouw ten Hove -
namens een aantal stadgenooten de teekening van een in
bewerking zijnde boekenkast, benevens een album met de
narnen der schenkers aan te bieden, uit - zooals spreekster
zeide - uit erkentelijkheid voor de vele genoeglijke ooqen
blikken, welke ik de burgerij had geschonken. Begrijpe~
lijkerwijze was ik zeer ingenomen met dit treffend bewijs van
sympathie, dat echter naar mijne meening veel te groot en
te kostbaar was in verhouding tot datgene, wat door mij was
tot stand gebracht.
Het zien van deze fraaie boekenkast, die nog steeds in

mijn woonvertrek prijkt, doet herhaaldelijk de "herinnering"
aan mijn Kampertijd opleven.

En zoo zou ik nog van tal van feestelijkheden kunnen
gewagen, waarbij ik zelf in meer of mindere mate betrokken
ben geweest, maar het hoogtepunt heeft het dilettantisch
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kunnen in Kampen wel bereikt in het opvoeren van volledige
Opera's.

In ongeveer drie jaren tijds zijn niet minder dan vier
Opera's, t.w. het Klokje van den kluizenaar, Marion, Het
gouden kruis en Een dag koning, alle met even groot succes
en uitsluitend met Kamper krachten, ten tooneele gebracht.
En het mag als een bijzondere merkwaardigheid genoemd
worden, dat Bet gouden kruis en Een dag koning, een
veertien dagen na elkaar door twee geheel verschillende ge~
zelschappen gegeven werden. Men zou het haast niet willen
gelooven, maar het blijft een bestaand feit.
Waar ik alleen aan de eerst- en laatstgenoemde Opera

heb medegewerkt, daar kan ik hierover nog wel het een en
ander mededeelen.
En zoo bleek, dat men - toen de allereerste plannen voor

de opvoering van het Klokje bekend werden - dat al een
zeer gewaagd stukje noemde en dat men de wijze hoofden
schudde en elkaar toefluisterde, dat daarvan wel niets terecht
zou komen. Maar, het IS terechtgekomen. Er werd niet ge~
vraagd naar "wat men was", er werd gevraagd, of men
kon "zingen". En een ieder, die zingen kon, deed mede en
daarmede was het doel bereikt en werd de uitvoering der
plannen verzekerd.
Maar, toen kwam pas de eigenlijke en lang niet gemak~

kelijke taak, om - wat men eenmaal begonnen was - tot
een goed einde te brengen. Maar de Commissie, welke zich
voor dit doel gevormd had, en waarbij ik in de eerste plaats
denk aan onzen ijverigen, onvermoeiden en zoo syrn
pathieken dirigent, den Heer W. Kraal, bleek geheel voor
hare taak berekend en wist de herhaaldelijk voorkomende
moeilijkheden steeds met glans te overwinnen.
Welk een voorbereidingen moesten niet getroffen worden,

om - toen men van de medewerking van zangers en zanqe-
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ressen voor de solo- en koorpartijen verzekerd was tot een
goede regeling der repetities (dictie en zang) te kunnen
komen?
En wij denken onwillekeurig aan den solist (hoofdpartij),

die orn verschillende redenen zijne medewerking niet meer
kon verleenen en vervangen werd door den Heer Carsten,
die onverwacht uit zijn werk gehaald, spontaan de partij
zong, en later zijn rol met groot succes vervulde. Weinig
kon men toen verrnoeden, dat deze eenvoudige jongeman
door deze toevalligheid later een zanger van beteekenis zou
worden.

En gij - bij wie, evenals bij mij, de bruine of blonde
haren tot grijs of wit zijn overgegaan - zult bij het lezen
dezer regelen terugdenken aan dat mooie duet uit de 2e akte
tusschen Rose Friquet en Sylvain ... gij zult de (welgedane)
dragonders weer zien opmarcheeren ... gij hoort het onhcil
spellend kleppen van het klokje als Georgette en Bellamy
samen zijn ... gij herinnert u het mooie koor van predikant
en vluchtelingen ... kortorn, gij leeft weder in Maillart's
werk, dat ons allen indertijd zoozeer heeft geboeid en be
koord.
Hoe prettig en recht gezellig waren bij die voorbereidingen

niet de avonden in de foyer van de Gehoorzaal, toen de
dames onder leiding van de Commissie voor de costumes de
kleurige en fleurige stoffen tot smaakvolle, toepasselijke
toiletjes omtooverden!
En dan de decors. Ook die zouden in eigen beheer worden

gemaakt, daar in de bij het begin der onderneming opqe
maakte begrooting (waaraan scherp de hand werd gehouden)
geen bedragen voor het werk van beroeps-decoratieschilders
konden worden opgenomen. Dan toch zou het geheel te kost
baar worden en onherroepelijk vast moeten loopen. Mij werd
opgedragen, voor het een en ander te zorgen, hetgeen ik --
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hoewel ik mij al eens eerder op dit gebied gewaagd had -
met een zekere schroom aanvaardde. En als dan het maaq
delijk achterdoek van ongeveer 12 bij 7 meter daar hing "in
afwachting van" ... dan schudde de dilettant-decorateur wel
eens bedenkelijk het hoofd, als vreesde hij, niet te zullen
bereiken, wat hij hoopte te bereiken. Ja ... die eerste streek
met de verfkwast kostte heel wat moeite!
En dan het maanlicht in het 2e bedrijf! Waar haalde ik

die opkomende maan vandaan? En hoe moest dat geschieden,
om het voor het publiek "als echt" te doen zijn? Inderdaad,
over die maan is heel wat gedacht, is heel wat gepiekerd en
gesproken, tot eindelijk ook die puzzle werd opgelost.
En nog tal van andere zaken vroegen onze onverminderde

aandacht; de samenstelling van het tekstboekje, de zorg voor
aanplak- en strooibiljetten, de regeling der kaartverkoop. de
plaatsbespreking, de vestiaire, de verwarming en verlichting,
ja, wat al niet - maar alles in verband met het geheel al
even belangrijk - vroegen de doorloopende werkzaamheid
der Commissie, eischten een zich geheel geven aan het onder
deel, waarvoor men was aanqewezen.
En met groote waardeering denken wij aan de algeheele

samenwerking, aan de zoo goede verstandhouding tusschen
de Commissie en de medewerkenden, aan het zich geheel
overgeven aan de inzichten van dirigent en regiseur, die (en
dat mag hier nu wel verklapt worden) steeds een lijn trokken
en ter bewaring van de vrede (die nimmer in gevaar is
gekomen) rustig naar de voorstellen tot verandering of
wijziging van dit of dat luisterden, maar ... meestal toch
hun eigen inzicht bleven volgen.

En toen dan ten slotte, na maanden van hard werken, de
uitvoeringen te Kampen en Zwolle het werk met een groot
succes bekroonden, toen de financieele commissie van een
batig saldo kon gewagen, zoodat de door de medewerkenden
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gestorte waarborgsom geheel kon worden teruggegeven, toen
waren wij dankbaar en verheugd gestemd, omdat wij in zoo
prettige samenwerking aan ons zelf, maar ook aan heel, heel
velen heerlijke, mooie en prettige uren van ontspanninq ge~
schonken hadden.
De opvoering van Een dag koning, welke drie jaren later

volgde, stelde ongeveer dezelfde maar toen in zekeren zin
reeds bekende eischen aan de Commissie van uitvoering. Het
gegeven vroeg echter vee! meer van de ensceneering en
costumeering, daar bij deze Opera, in Voor-Indtc spelende,
naar het scheppen van een Oostersche sfeer, naar een zoo
veel mogelijk nabijkomen tot het mystieke uit de verhalen
van Duizend en een nacht gestreefd moest worden.
Waar voor het Klokje maar twee decors noodig waren,

daar werden voor deze Opera vier decors (waarvan een
nog wel een Oostersch paleis) vereischt, terwijl voor elk der
dames, solisten en koorleden, minstens twee costumes noodig
waren.
En daarbij kwam nog een volledig ballet!
En de Commissie stak de wijze hoofden bij elkaar, zag de

moeilijkheden en bezwaren, wikte en woog en ... durfde het
ten slotte wel aan.
Hoeveel uren, ja geheele dagen (waar zelfs mijn verlof

aan de zaak werd opgeofferd) heb ik niet gewerkt aan die
decors. aan die griffioenen, de zuilendraagsters van de mar
meren paleispilaren, schitterend van goud en edelsteenen, die
geheel in karton waren uitgesneden!
En hoeveel uren hebben de dames niet in de foyer van

de Gehoorzaal doorgebracht om al die fonkelende gewaden
- waarvoor alleen voor meer dan honderd gulden aan
kralen, namaak-edelsteenen en goud~en zilverband verwerkt
werd - te kunnen vervaardigen!
Inderdaad, het publiek, dat bij zulke gelegenheden zijn

10
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entree heeft betaald en zich rustig, in afwachting van wat
komen zal, op zijn plaats neerzet, beseft met geen moqelijk
heid, welk een voorbereidingen getroffen moeten worden.
welk een arbeid verricht en welk een aandacht geschonken
is aan het groote werk en aan de bijkomende kleinigheden,
die alle al even belangrijk zijn, voordat de Dirigent zijn
diriqeerstok kan opheffen voor het inzetten der ouverture.
En ik herinner mij, hoe een paar uren voor de aanvang

van de generale repetitie, waarbij de Gehoorzaal tot in de
nok gevuld was, de mededeeling kwam, dat de Beer \"1.
Dwars (vertolker van een der hoofdpartijen), die pas in
fIuensa had gehad, op die avond in geen geval mocht op
treden. En ... ja ... daar zaten wijl Goede raad was duur ...
wat te doen in zoo'n geval? Een spoedvergadering van de
Commissie, het houden van besprekingen... het doen van
voorstellen, met tot slot het besluit, dat ondergeteekende (die
geen noot kan zingen) de rol zal spelen, terwijl de Diriqent
het zanggedeelte - zoo goed en kwaad als dat dan zou
gaan - zal vervullen. Het was een oplossing, maar ... welk
eene?
~ Gelukkig viel het nogal mede, hoewel de algemeene opinie
was, dat de invaller (het publiek was natuurlijk van een en
ander op de hoogte gebracht) wel goed speelde, maar ...
allerberoerdst (de Dirigent stond met het gezicht naar het
tooneel gekeerd) zong. Maar, al met al, de zaak was gered
en het publiek was voldaan.
En zou ik niet denken aan de hartelijke en zoo vriendelijke

ontvangst, welke mijn tocneelstuk Prulletje, toen - gelijk de
verslaggever van de Kamper Courant zoo heel aardig
beschreef - bijna qeheel uitgaand Kampen op hare receptie
verscheen, mocht ontvangen?

Weinig kon ik toen vermocden, dat dit stuk, tijdens een
langdurige ongesteldheid ter verdrijving van de verveling
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geschreven, teen het "hef successtuk" van een Elsa Mauhs
was geworden, onder de beprcefdc leiding van een Verkade,
een Rooyaards, en Mols, rneer dan vierhonderd voorstellingen
zou beleven.
En zoo zouden nog vele gebeurtenissen op dit gebied door

mij genoemd kunnen worden. .. gebeurtenissen, die kunnen
wijzen op die .woorbue tijden", waarin Kampen op kunst
gebied hoogtij vierde en waaraan door de oorlogstoestand in
Europa, de malaise en andere omstandigheden voor goed een
einde is gemaakt.
En waar ook mijne vrouw een werkzaam aandeel aan de

Opera~uitvoeringen en ook aan andere feestelijkheden heeft
gehad, daar is het begrijpelijk, dat wij nog vaak en dan met
groot genoegen aan deze prettige, mooie en genotvolle dagen
terugdenken.
Eensgezind en met algeheele toewijding werd er steeds

nauwgezet en met ijver gewerkt; men gaf zijn tijd, zijn
arbeidskrachr, zijn meer of minder artistiek kunnen, zoo goed
als maar eenigszins mogelijk was.
Inderdaad, bij zulke gelegenheden was toch ALLES mo

gelijk, omdat men vooraf met elkaar reeds veel genoegen
beleefde, omdat men wist, dat men anderen genoegen wilde
schenken ... kortorn, omdat het in Kampen nu eenmaal ZOO
WAS.

En wij denken met groote waardeering aan hen, die bij
al deze gelegenheden met elkaar veel hebben tot stand ge~
bracht, en waarvan er helaas velen niet meer zijn. Maar, bij
die "terugblik in het verleden" gaan allen zonder onder scheid
weder aan ons geestesoog voorbij en de "herinnering" aan
hen doet ze ons zien, zooals zij toen waren.

"Herinnering" ... heerlijk woord voor hen, die oud zijn,
die het leven hebben genoten, die thans tevreden zijn met

10*
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hun rustig bestaan en met dankbaarheid aanvaarden, wat
het leven hun nog vermag te schenken.
[a, die "herinnering", die ons telkens weer vergunt, een

"terugblik in het verleden" te slaan, waarbij de tijden van
voorspoed, vreugde en geluk ons het meest bij zijn gebleven,
is een schat, die niet genoeg gewaardeerd kan worden.
En die .Jierinnerinq" aan het Kampen van zoo heel veel

jaren terug, toen het zich getroosten van eenige opoffering ...
het zich willen beschikbaar stellen ... de gedachte om zich
zelf en arideren genoegen te verschaffen, ons tot een prettig
en eensgezind samenwerken mochten brengen, waardoor vele
mooie en aangename uren de sleur van de dagelijksche
beslommeringen konden verbreken, doen ons de vraag stel
len: "kan dat nu niet meer: is dat thans onbestaanbaar?"
En, waar het leven in deze zoo bewogen tijden voor velen

zoo moeilijk en zoo zorgvol kan zijn, daar zouden wij de
jongeren willen toeroepen: "Doet als wij, toen wij jong
waren, zoekt ook op gepaste en aangename wijze ontspan
ning, getroost u eenige moeite en opoffering, om ook te be
reiken, wat wij - met veel primitiever hulpmiddelen - in
onzen tijd konden bereiken.
Daarmede zuIt gij een goed en dankbaar werk verrichten,

daarmede zult gij u zelf en heel velen een groot genoegen
en eenige uren van aangename ontspanning verschaffen, die
voor een wijl de nooden en zorgen - die de meesten in
meerdere of mindere mate kennen - zullen doen vergeten.

En men zal u, met waardeering voor wat door u gedaan
werd, daarvoor dankbaar zijn. En, als gij dan later op hoogen
leeftijd - gelijk ik nu - rustig in uwe woning gezeten,
een "terugblik op het verleden" slaat, zal de "herinnering"
aan wat dan voor u voorbij is u dankbaar stemrnen, en gij
zult u weder jong gevoelen en u een oogenblik verbeelden,
dat gij nog leeft in die heerlijke tijd, die nu achter u ligt,

..
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",..

die voor goed voorbij is ... de tijd, die u tot veel in staat
stelde en waarin u zich nog illusies maken en idealen schep
pen kon".
"Herinnering" ... een "Terugblikken in het verleden" ...

een "Terugroepen in ons geheugen" van wat mooi en goed
en lief was. . . Heerlijk woord, waarin lief en Iced, voor~
spoed en tegenslag, vreugd en smart ... kortom, alles, wat
thans voor goed voorbij is, ligt opgesloten.
Ja ... als dat woord niet bestond ... hoe geheel anders zou

het bestaan zijn van hen, voor wie de "Herinnering" thans
ALLES is!

West Souburg, April 1937.

J. A. H. ABELEVEN.


