


TOEN IK LEERLING
VAN DEN HOOFDCURSUS WAS.

Nu op 22 en 23 Augustus van dit jaar - in navolging van
de Reunie I.B. op 27. 28 en 29 [uli 1938 - vele oud-leerlmqen
van den voormaligen Hoofdcursus te Kampen zijn bijeenqe
kornen, om met elkaar nog eens den tijd in het ..Matglazen
Paleis" doorgebracht te herdenken - een bijeenkomst, waar
aan ik door omstandigheden helaas geen deel heb kunnen
nemen: - treedt in mijne gedachten mijn Hoofdcursustijd als
het ware van zelf naar voren.

Personen en gebeurtenissen worden duidelijk omlijnd,
krijgen meer vorm en beteekenis en rnaken de herinnering aan
dien tijd kleurrijk en levendig. [a, die goede. oude Hoofdcur
sus. die in 1869 nog uit drie deelen ('s~Hertogenbosch. Maas
tricht en Kampen) bestond, maar in 1877; tot een geheel ver
eeniqd, te Kampen gevestigd werd, om in 1883 de kazerne van
het voormalige Instructie Bataljon te v~rlaten en zijn intrek te
nemen in het daartoe op de Koornmarkt ingerichte gebouw.
dat al dadelijk - vanwege de ondoorzichtige ramen - het
..Matglazen Paleis" werd genoemd. is nog niet vergeten.
Die niet meer bestaande H.C. kon op een roemrijk verleden

teruqzien, hetgeeno.m. mocht blijken uit het van 1-3 October
1919 gehouden feest bij zijn vijftigjarig bestaan, waarvoor uit
aIle deelen des lands een verrassend groot aantal reunisten,
waaronder vele generaals en andere hooggeplaatste personen,
waren overgekomen en waarbij tevens een vaandel werd aan
geboden. dat - met toestemminq van H. M. de Koningin -
gelijkstelling met de Regiments~vaandels kreeg.
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En de groote waardeering, welke men steeds voor den H.C.
had gevoeld, bleek uit de talrijke verweerschriften en de vele,
helaas vruchtelooze, pogingen tot het behoud van deze Instel
ling, toen bekend werd, dat de toenmalige Minister van Oor
log het voornemen koesterde, om (na de aanneming op 17
December 1921 van de motie Van der Voort van Zijp) den
H.C. naar Breda te verplaatsen.

En groot was de verslagenheid, toen - na een krachtige
maar hopelooze bestrijding - het ontwerp tot opheffing van
den H.C. in het voorjaar 1923 werd aangenomen, waarmede
het pleit werd beslist.
Op 13 Juli 1923 had het officieele afscheid plaats ... het

afscheid voor goed ... het vaarwel, dat in het gesproken woord
in diepe weemoed tot uiting kwam.
En het werd dien dag velen, die zich in de nabijheid van het

stadhuis hadden opgesteld, om getuige van dit afscheid te zijn,
te machtig, toen het Korps onder de zoo opwekkende tonen
van het Excelsior-lied - het lied van den H.C. - voor den
Burgemeester en andere autoriteiten defileerde ...
Toen begreep men eerst goed de ware omvang van dit

afscheid, dat voor de stad Kampen van zulk een groote betee
kenis was.
De H.C., zooals men dien had gekend, bestond niet meer ...

zou nog slechts in de herinnering van velen blijven voortleven.

Zeker ... het "Matglazen Paleis" bestaat nog en het doet
dienst voor de opleiding van de jongelui, die aan de S.R.O.1.
en de S.R.O.M.A. verbonden zijn, maar voor mij - die het
g~bouw in zijn tegenwoordigen vorm meerdere malen heb
bezocht - was het toch niet rneer het "Matglazen Paleis" uit
dien goeden, ouden, tijd, toen het voor de opleiding tot Offi
cier der Infanterie of Administratie bij het leger h.t.I. of bij het
leger in Ned. Indie bestemd was.
En, wanneer ik zoo aan dien tijd, op den H.C. doorgebracht,
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terugdenk, dan was er toch wel iets geheimzinnigs ... iets
geslotens aan dat gebouw van steen en matglas, dat voor den
Kamper ingezetene veel verborqen hield, wat hij moqelijk 0 zoo
gaarne had willen weten.
En ook voor ons had dit gebouw, toen wij het ais toekom

stig Ieerling voor het eerst betraden, ook weI iets geheimzinnigs
en het maakte nu niet bepaald zulk een prettigen indruk
op ons.

Het algemeen oordeel was vrijwel gelijkluidend... som
bel' . . . doodsch ... saai.

En, al waren er ook ruime leervertrekken, frissche slaap
zalen, een fraaie cantine en een aardige tuin ... men gevoelde
zich door al dat matglas meer dan gedrukt en als het ware van
de buitenwereld gehe~l afgesloten.

Maar; waar men aan alles gewend raakt, wist men al heel
spoediq, dat het nu eenmaal zoo moest zijn ... mogelijk wel
met het vooropgesteide doel, om gedurende de jaren, welke
men in het "Paleis" moest doorbrengen, zoo onvermoeid te
studeeren, dat men het zoo spoedig mogelijk weer zou kunnen
verlaten.

[a, in de jaren, welke men in dat gebouw heeft doorgebracht,
is er natuurlijk heel was gekitnkerd (geliefd werkwoord in het
rnilitair bestaan ) over het z60 weinig vrije leven ... over het
steeds achter dat matglas zitten en vooral - waar men zich al
bijna Officier voelde - over de wijze, waarop men zoo erg
klein werd gehouden, zoodat herhaaldelijk de verzuchting
werd geslaakt: ,,Ik zal blij zijn, als ik hier voorgoed weg ben".
En, als men er dan voorgoed weg was, als men inderdaad
afscheid van het "Matglazen Paleis" had genomen, dan was
men ook meer dan blij ... want, dan was men Officier en had
men zijn doel bereikt,

Maar ... merkwaardig ... als men dan in een of ander gar~
nizoen geplaatst was en dus als van zelf sprekend volop in
het werkelijke Ieven stond, met al zijn plichten, zijn verant-
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woordelijkheidsgevoel en zoo meer, dan dacht men weI eens
aan dien tijd op den H.C. doorgebracht terug ... en dan niet
met ontstemming of ontevredenheid ... integendeel... met
liefde en groote dankbaarheid.

Dan deed de herinnering aan dat gebouw, waarin men met
vele kameraden meerdere jaren had gewoond, prettig en
welda dig aan.

Dan dacht men niet meer aan geringe vrijheid ... dan zag
men niet meer de matglazen ramen ... dan achtte men zich
niet meer in veel te kort gedaan. Neen, dan traden - naast
de herinnering aan de uren in onvermoeide studie doorqe
bracht, naast de wijze en goede lessen, ons door onze leeraren
voor het verdere leven medegegeven - de oogenblikken van
een prettig samenzijn in hartelijke kameraadschap met onze
medeleerlingen, waaronder wij vele vrienden telden, zeer
duidelijk op den voorgrond.

Dan herinnerde men zich maar al te goed, wat men alzoo
deed, om zich het leven in de vrije uren zoo aangenaam moge~
lijk te maken en dan kwamen weer de aardige, grappige en
zelfs de ondeugende streken, welke we! eens werden uitqe
haald, voor den geest... en dan leefde men weer in dien
goeden, onbezorgden tijd, dien men pas leerde waardeeren,
toen dat hoofdstuk in ons levensboek voor goed was
afgesloten.

En zoo wil ik dan enkele van die gebeurtenissen, die zeker
weI geen algemeene bekendheid hebben en die mogelijk voor
den Iezer van weinig beteekenis zijn, maar die ons - leerlin
gen - vaak vee! genoegen gaven, maar ons ook wel eens
straf hebben bezorqd, hier verrnelden.

Met ons woonde in het gebouw Hans, een tamme ekster,
die bij de maaltijden geregeld van tafel tot tafel tripte, om
allerlei lekkere hapjes in ontvangst te nernen. Hans was ons
aller vriend en wij allen waren vrienden van Hans.
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En zoo gebeurde het, dat in de maand October van het
jaar 1894 bekend werd gemaakt, dat Kampen en voornamelijk
het LB. en de H.C. de groote eer zouden genieten, door
H.H.M.M. de Koningin en de Komnqin-Reqentes te worden
bezocht.

Wij - dragers van Harer Majesteits uniform - gevoelden
ons met dit bezoek zeer vereerd en feestelijk gestemd, zoodat
er weldra een algeheele bedrijvigheid heerschte, om de Hooge
Bezoeksters op een waardige wijze te ontvangen.

Een der leerlingen had het noodig geacht, ook Hans in
deze feestelijke stemming te doen deelen. En zoo kwam het,
dat Hans op dien dag reeds bij het ontbijt in een keurig rood
wit-blauw pakje van tafel tot tafel trippelde.

Maar, hoewel Hans de vrijheid had, om zich daar te bewe
gen, waar hij wilde zijn, werd nu door den Compaqnies-Com
mandant bepaald, dat hij zich tijdens het Hooge Bezoek niet
mocht vertoonen en goed opgeborgen diende te blijven, het
geen door een ieder zeer goed werd begrepen.
'Wij, leerlingen, stonden op het vastgestelde uur en onder

bevel van de OHicieren in groote tenue in den tuin opgesteld,
in afwachting van het groote oogenblik, waarop H.H.M.M.
naar buiten zouden treden,
En toen, juist toen de Hooge Gasten den tuin betraden,

gebeurde het tot onzen grooten schrik, dat Hans. zeer rustig
en zich van geen kwaad bewust, in den tuin neerdaalde en
parmantig voor het Hooge gezelschap wegtrippelde.

Hoe zou dat eindigen?
Wij bleven stram en stijf - zooals de militaire opleiding

zulks had ge1eerd-- met gepresenteerd geweer in de houding
staan, als ware er niets gebeurd. maar (natuurlijk onmerk
baar ) een zucht van verlichting werd geslaakt, teen H.M.
de Koningin hartelijk om het gevallachte en H.M. de Konin
gin-Regentes door een minzaam knikje het optreden van Hans
wei aardig scheen te vinden.
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Wij zijn nooit te weten gekomen, hoe het aan Hans was
gelukt, zijne opsluiting te verbreken.
Helaas, ons aller vriend werd een week later verdronken

in de regenton gevonden en hij werd in tegenwoordigheid
van aile leerlingen op zeer plechtige wijze in den tuin be
graven.

Onze Compagnies-Commandant was een groot liefhebber
van bloernen en planten en hij had zich ten doel gesteld, on zen
tuin zoo mooi mogelijk te maken. Tegen den tijd, dat zulks
moest geschieden, werden de bollen met veel zorg geplant,
zoodat met het voorjaar de crocussen overal uit het gras te
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Als het kermis was in Kampen, werden op de Koornmarkt
een dwaaltent, een poffertjeskraam en eenige andere tentjes
geplaatst, waarvan vooral de dwaaltent zich in een groote
belangstelling mocht verheugen.

Die dwaaltent stond juist voor het gebouw van den H.C.,
maar vanwege het matglas konden wij daarvan nu niet veel te
zien krijgen. Oat vonden wij niet alleen jammer, maar wij
achtten het bepaald noodig - al was het dan oak vanuit de
hoogte - dat gedwaal eens goed te bekijken om ons, met
hetgeen zich daarbij afspeelde, te vermaken.

En, wat gebeurde er dan? Er werd z.g. een beetje gestoeid
en een van de leerlingen (bij loting aan te wijzen) zou per
ongeluk een ruit inslaan (gemeenschappelijk te betalen) ...
en het kijkgat was er,

Gelegenheid, om die ruit des avonds nog gemaakt te krijgen,
bestond er niet en zoo gingen de dwalende verliefde paartjes
en andere dwalende menschen aan onze spiedende oogen
voorbij, waarbij zich dan menig aardig voorval afspeelde.

De dader kwam natuurlijk op de bon en kreeg meerdere
dagen verstoken van gunsten ... maar wij hadden de dwaal
tent goed gezien en dat was weI een gebroken ruit waard.



voorschijn zouden komen. Dat was dan eerie belofte, die deed
denken aan een komende lente met mooi en zonnig weer.

Maar, op een keer, toen er van crocussen nog geen sprake
kon zijn, gebeurde het, dat het grasperk rondom de fontein
een en al geel en wit was.

Dat waren al heel zonderlinge bloemen!
Maar bij een nader beschouwen bleken deze bloemen niets

anders te zijn, dan gele ballen met den daarop geplaatsten
kleinen witten kegel (versierselen van de sjako}, door ons
"pimpim" genoemd.

Onderdrukt gelach bi] de leerlingen ... groote woede bij
den Adjudant-Onderofficler, die den Compaqnies-Comman
dant onmiddellijk met het gebeurde in, kennis stelde ... booze
woorden en een ernstige vermaning van den Directeur en
allemaal (de dader is steeds onbekend gebleven) 14 dagen
verstoken van gunsten.

Het is altijd een raadsel gebleven, hoe de ontwerper van
dit snood bedrijf aan al die gele ballen en witte pimpims was
gekomen.

Sint-Nicolaas, alleraardigst Ieest, waarvoor reeds langen
tijd van te voren van alles in gereedheid werd gebracht. Dan
kon de goede Bisschop op een zeer vlotte wijze, vaak heel
aardig, soms al heel scherp, onze deuqden, maar ook onze
tekortkomingen naar voren brengen, terwijl ook de leeraren,
die met hunne tegenwoordigheid het Ieest opluisterden, niet
vergeten werden. Gelukkig was de Sint uit dien tijd een van
de allerbeste leerlingen, die dus wel een potje kon breken, als
er van de leeraren soms iets te veel zou worden gezegd.

Bij een van die fees ten gebeurde het, dat de Bisschop, terwijl
hij een waschtafeltje, handdoek, tandenborstel en een stukje
zeep - alles in klein zakformaat - 'Op tafel plaatste, een
indrukwekkend betooq over zindelijkheid en netheid hield.,

Wij allen wisten heel goed, VOOI' wien dat bedoeld was en
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wij wachtten in spanning op het oogenblik, waarop het slacht
offer in het bezit van een en ander gesteld zou worden.

Het was dan ook verre van aangenaam, om ten aanschouwe
van de leeraren en mede-Ieerlmqen op het podium te moeten
verschijnen, om met nog eenige vermanende woorden de ver
schillende voorwerpen in ontvangst te nemen.

Maar, waar het steeds een stille overeenkomst was, dat de
leerlingen elkaar, indien noodig, als het ware opvoedden en
deze leerlinq nogal hardleersch was, had de Sint deze maat
regel maar eens toegepast.

Op de binnenplaats, nabij het toen in gebruik.zijnde teeken
Iokaal, stond een kanon, maar een kanon van zulk een respec
tabelen ouderdom, dat het met geen mogelijkheid was vast te
stellen, uit welke eeuw het wel afkomstig kon zijn. Het lag
aan een paaltje met een zeer dun kettinkje vastgemaakt,
omdat - naar booze tongen beweerden - v66r onzen tijd
het kanon gedurende den nacht meerdere malen was ver
p1aatst en dan vlak bij het slaapkamerraam van den inwonen
den onderofficier - de monding dreigend .gericht op de echte
lijke sponde - stond opgesteld. En, waar zulks steeds aan
de echtgenoote van dien onderofficier schrik op schrik
bezorgde, moest door een stevig vastleggen van dat kanon
(met een cnkelen, stevigen ruk zou de ketting vast gebroken
zijn) aan deze vertooning voor goed een einde worden

gemaakt.
Dat kanon deed eohter ook dienst, om, als de fotograaf zijn

jaarlijksch bezoek aan den H.C. bracht, de verschillende klas
sen, waarbij de leerlingen in de mcest schilderachtige hou
dingen op het kanon zaten, of wel daarbij stonden, op een
plaatje te vereeuwigen, zoodat familie en vrienden goed zou
den kunnen zien, dat onze opleiding toch wel heel echt was.

Maar - al was het kanon dan ook wel heel oud - het
gebeurde toch wel eens, dat de leeraar het bij de een of andere
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bespreking noodig yond, ons daarheen te brengen.
En zoo werd eens bij eene oefening - de Directeur

woonde haar toevallig bij - de vuurmond aan de voorzijde
ecn beetje te veel naar omlaag gedrukt, met het gevolg, dat
de houten stop er uit viel en ... een ware regen van stukjes
glas, die in hun goeden tijd de flesschen had den gevormd,
waarin het edele vocht "jenever" g~borgen werd, volgde.

T~bleau ... en de daders onbekend.

Wanneer voor de Ieerlingen van het oudste studiejaar
de tijd voor het Officiersexamen naderde. was het regel,
dat de leer linqen, die voor de Infanterie h.t.l. werden opgeleid,
onder leidinq van den leeraar, de forten nabij Utrecht bezoch
ten, om daarna een geheele week in de Iegerplaats te Olde
broek door te brengen.

En het was na het bezoek aan die Iorten, dat de leeraar
weleens wilde weten, of iedereen daarvan het noodiqe had
opgestoken. Toen werd aan een van de leerlingen gevraagd,
of hij ook eenig verschil had opgemerkt tusschen de forten
x en y. De aangesprokene, die verloofcl was met een meisje in
Utrecht en die bij het bezoek aan de fort en mogelijk meer
gedacht had aan het ,genoeglijk avondje, dat hem wachtte,
verklaarde na lang aarzelen, dat hij geen belangrijk verschil
had opgemerkt.

Maar - volgens den leeraar - was er toch wel deugdelijk
eenig versohil en hij moest zich maar eens even goed be
denken.

En, ja:.. toen kwam het antwoord; het verschil
bestond daarin, dat op fort x een geit was en op fort y niet.

Een antwoord, waarop natuurlijk een flink en welverdiend
standje volgde.

De week in de Iegerplaats te Oldebroek doorgebracht
was voor ons weI een van de prettigste gebeurtenissen, daar

155



- naast het vele belangrijke en Ieerzame, dat ons bi] de oefe
ningen werd bijgebracht - het verblijf in deze mcoie, zuivcre
omgeving ons welda dig aandeed en ons de noodige frisch
heid en opgewektheid schonk, om met moed en zelfvertrou
wen het aanstaand Officiers-examen tegemoet te gaan.

AIs dan de laatste daq van het verblijf in de Iegerplaats
was aangebroken, was het 's avonds groot feest in de ruime
soldaten-cantine, waarbij de Ieerlingen van den H.C. de gas~
ten waren en de gastheeren niets onbeproefd lieten, om het
hun zoo aangenaam moqelijk te rnaken, opdat de herinnering
aan den zoo prettiqen, kameraadschappelfjken. om gang een

blijvende zou zijn.
Na terugkeer te Kampen zou met de leerlingen van het

jongste studiejaar - die tot het begin van het nieuwe leer
jaar door hunne detaoheerinq bij de verschillende Reqimen
ten Infanterie en het daarop voIgend verlof - afwezig zouden
zijn en die dus de kameraden van het Oudste studiejaar niet
meer zouden terugzien, een groote afscheidsfuif plaats heb
ben, waarna weldra het Officiers-exarnen een aanvang zou

nemen. -,
Helaas zou het verblijf in de legerplaats te OIdebroek

in het jaar 1893 een donkere bladzijde in de geschiedenis van

den H.C. besIaan.
Het was toch aan de Ieerlingen ten strengste verboden - en

dit verbod stond overaI vermeld - om na afloop der schiet
oefeningen het voorterrein in te gaan, omdat de mogelijk
ongesprongen projectielen een groot gevaar konden ople

veren.
Maar het was een soort van sport geworden, om bij teruq

keer uit de Iegerplaats een of meer onderdeelen van gespron~
gen projestielen als souvenir mede te brengen ... en die sport
was helaas de oorzaak van de ramp, die in het jaar 1893, op
dien laatsten dag in de legerplaats doorgebracht plaats greep.

Het was reeds avond en de feestelijkheden zouden weldra
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beqinnen, maar het wachten was nog op de komst van een
paar Officieren.

Plotseling weerklonk een doffe knal, die iedereen - men
had dat geluid maar a I t ego e d herkend - met spoed
naar buiten deed snellen,
Een licht rookwolkje in het voorterrein wees de plek aan,

waar het een of ander gebeurd moest zijn ... men spoedde
zich naar de plaats des onheils en ... helaas, daar werden
twee Ieerlingen van den H.C., die - ondanks het verbod -
toch het voorterrein waren ingegaan en op de een of andere
wijze met een ongesprongen projectiel in aanraking waren
gekomen, waardoor het tot ontploffing kwam - de een
afschuwelijk verrninkt, de ander zwaar gewond - aanqe
troffen.
Groote verslaqenheid in de leqerplaats, waarbij al spoedig

bleek, dat de zoo zwaar verrninkte niet meer te redden viel.
Groote droefheid bij de leerlingen van het jonqste studie

jaar, die in het gebouw de toebereidselen voor het afscheids
feest in gereedheid brachten.

En in plaats van eerie feestviering op groote schaal werd
op een heerlijken. mooien zomerdag de kameraad, die bijna
aan het begin stond van een mooie, veelbelovende carriere,
die op zulk een verschrikkelijke wijze den dood had gevonden,
wiens jong en veelbelovend leven zoo plotseling was afge~
sneden, door zijne vrienden ten grave gedragen.
Nag zie ik in rnijne herinnerig die droeve stoet, voorafqe

gaan door de muziek van het LB., langzaam den langen weg
van de legerplaats naar den vreedzamen doodenakker te
Oldebroek volgen.
De gedachte aan dat jonge leven, dat was heengegaan ...

het groote medelijden met den diep bedroefden vader ... de
tonen van Chopin's treurmuziek ... de in blijheid stralende
natuur ... het zoo vredige landschap ... dat alles stemde tot
diepen weemoed, tot groote verslagenheid ... tot een ernstig
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nadenken over het groote mysterie van den dood.
Het andere slachtoffer van dit tragiscih gebeuren herstelde

gelukkig van zijne zware verwonding, maar hii moest - heIaas
met verlies van een arm - maar als geslaagd voor het
Officiers-examen (waartoe hem na zijn herstel de gelegenheid
werd 'gegeven) het militaire leven vaarwel zeggen.

Waarde Iezer, ik zou U nog menig voorval uit den tijd door
mij op den H.C. doorqebracht kunnen vertellen, maar ik mag
niet meer van Uwe aandacht vragen en ik zou daarrnede
moqelijk op te vee! ruimte in den Kamper Almanak beslag
leggen.
Want, inderdaad, binnen de muren van het "Matglazen

Paleis" heeft zioh al heel veel af'gespeeld ... werd met elkaar
veel lief en leed gededd... en hebben zich ook wel zeer
belangrijke gebeurtenissen voorgedaan, welke ik echter niet
vermelden kan, omdat ik mij daartoe niet gerechtigd acht.

Waar n11in deze clagen het verleden mij zoo heel duidelijk
voor den geest staat, daar ben ik ervan overtuigd, dat zij, die
zich op 22 en 23 Augustus j.l. als oud-leerlinqen van den toen
maligen H.C. te Kampen vereenigcl hebben, tal van herinne
ringen uit dat verleden zullen hebben opgehaald.
Zij zullen de kameraden, die zi] geruimen tijd uit het oog

verloren hadden, hebben teruggezien en zij zullen met elkaar
de verschillende belevenissen, vaak onbeduidendheden
-,- maar toen zoo belanqrijk voor hen - nog eens hebben
doorgemaakt.
Zij zullen het "Matglazen Paleis" van hoven tot onder

hebben bekeken en zij zullen - even als ik -- veel, heel veel,
veranderd hebben gevonden.

Oak zij zullen gezegd hebben: ..Het is niet meer, het
"Matglazen Paleis" van onzen tijd.
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Maar toch zal - ondanks die groote verandering - het
gebouw nog tot hen gesproken hebben ... het zal hen weder
hebben herinnerd aan een verleden, dat een glorierijk tijd
perk omvatte en zij zullen in gedachte de kameraden hebben
opgeroepen, die reeds zijn heengegaan en bij wier naqedachte
nis zij een wijle vertoefd zullen hebben.

En gelijk in 1938 de Reunisten het Instructie-Batalion nog
eenmaal hebben doen herleven en in weemoed hebben her
dacht, zoo zullen zij, die in 1939 als Oud-Hoofdcursianen te
Kampen vereenigd waren, een stillen en laatsten groet hebben
g~bracht aan den voormaligen Hoofdcursus, het "Matglazen
Paleis", waarin zij tech vele en mcoie uren hebben beleefd
en van waaruit zij in eerie eervolle positie het groote leven
zijn ingegaan.

Op 22 en 23 Augustus zijn mijne gedachten uitgegaan naar
de stede Kampen in vlaggentooi ... naar de aldaar vereeniqde
Reunisten en - als van zelf sprekend - naar het gebouw
op de Koornmarkt.
En vanuit het verre Zeeland heb ook Ik een stillen en laat

sten groet gebracht aan den voormaligen Hoofdcursus, het
"Matglazen Paleis", waara an voor mij toch zoo heel veel
herinneringen verbonden zijn.

J. A. H. ABELEVEN.
W'est Souburq, Augustus 1939.
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