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Herman Declerck 

In de loop van 1953 tot 1956 verbleven te Pervijze in totaal 6 Duitse kinderen die daar geplaatst werden door 
het Rode Kruis. Een vreemdelingenregister van Pervijze in het stadsarchief te Diksmuide is hiervan de stille ge-
tuige.  

Wie waren deze kinderen en wat was de historische achtergrond van hun verblijf te Pervijze? 

Het vreemdelingenregister geeft al meteen bij een paar van de kinderen een gedeeltelijk antwoord op wat hun 
historische achtergrond is. We lezen dat ze ‘heimatvertrieben’ zijn, verdreven van hun thuis. Deze informatie 
prikkelt uiteraard de nieuwsgierigheid en was aanleiding tot het verder uitspitten van deze zaak. 

 

Het einde van de oorlog en het hertekenen van de Duitse grenzen 

Na de oorlog werden op de conferentie van Potsdam in juli 1945 de grenzen van Duitsland opnieuw getrokken. 
Nooit weer mocht er zo’n catastrofe in Europa plaatsvinden. Duitsland werd verdeeld in bezettingszones en de 
oostgrens werd een flink stuk naar het westen opgeschoven. Alle gebieden ten oosten van de Oder-Neisse kwa-
men voorlopig onder het beheer van de Poolse regering. Oost-Pruisen kwam voor een deel rechtstreeks onder 
Sovjet-bestuur. In ruil voor deze gebieden zag Stalin af van volledige herstelbetalingen in de westelijke zones. 
Er werd weliswaar alleen gesproken van voorlopig beheer, maar al snel werd duidelijk dat de Oder-Neisse grens 
definitief zou zijn. Duitsland verloor Silezië, Pommeren en Oost-Pruisen: in totaal een kwart van zijn grondge-
bied. 

Het oostelijk gebied met Lemberg en Wilna werd Rus-
sisch gebied, het noordelijk gebied met Danzig werd 
Pools, evenals het westelijk gebied met Breslau. Zo 
kreeg het nieuwe Polen zijn vorm.  

Keren we echter even terug naar de periode tijdens de 
oorlog. In een geheim decreet van Hitler van 7 oktober 
1939 drukte hij de wens uit ‘de vreemde elementen in 
de bevolking die een gevaar vormen voor het Derde Rijk 
en de Duitse volksgemeenschap’ uit te roeien. Zo be-
gonnen de Duitsers in de bezette Oost-Europese gebie-
den zoals Polen, immense uitdrijvingen op touw te zet-
ten om plaats te maken voor de Duitse ‘Übermensch’. 
Zo’n 700 000 tot 800 000 Polen werden hardhandig 
door de Gestapo en de SS verdreven en de lokale intelli-
gentsia werd totaal uit de weg geruimd. Tussen 1939, 
toen de Duitse Wehrmacht Polen binnenviel, en 1945, 
de uiteindelijke capitulatie, heeft een vijfde van de Pool-
se bevolking het leven gelaten, verschillende steden zijn 
in puin en as gelegd, miljoenen mensen kwamen in de 
concentratiekampen om het leven en duizenden burgers 

werden in wraakacties afgeslacht. 

Het hertekenen van de grenzen van Polen (en andere Oost-Europese landen) bracht dan ook niet verwonderlijk 
een mechanisme op gang waarvan miljoenen Duitsers het slachtoffer werden na de conferentie van Potsdam. 

PERVIJZE EN ZIJN KINDEREN VAN ‘HEIMATVERTRIEBENEN’ 

Het  hertekende Polen na de conferentie van Potsdam 
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De verdrijvingen in Centraal- en Oost Europa 

Hoewel het Verdrag van Potsdam humanitaire en ordelijke volksverhuizingen had voorgeschreven, werd al snel 
duidelijk dat daar door het onbarmhartige optreden van het Rode Leger en de eigen troepen niets van in huis 
kwam. Bovendien wachtten de betrokken landen de overeengekomen datum niet af en beschouwde de Poolse 
regering de verdreven Duitsers officieel niet als ‘verdrevenen’ maar als ‘vluchtelingen’. Deze woordspeling 
werd gelegitimeerd door een papiertje dat de betrokkenen bij hun vertrek moesten ondertekenen en waarop 
stond:  

1. wij vertrekken vrijwillig 

2. wij stellen geen eisen aan de Poolse staat 

3. wij beloven om nooit meer terug te keren 

Dit ‘vrijwillig vertrek’ was een uitvinding van de voorlopige Poolse regering in Warschau en bovendien spraken 
de Polen niet van ‘verdrijvingen’ (Vertreibungen) maar eerder van het neutralere ‘verplaatsing’. 

De reden voor de gruwelijkheden waarmee de ‘Vertreibungen’ gepaard gingen moet niet ver gezocht worden. 
De verdrijvingen zijn gedeeltelijk gebaseerd op wraakgevoelens die al van in het begin van de oorlog sluimer-
den in de betrokken landen. Nu was de tijd aangebroken om hun onderdrukkers met gelijke munt terug te be-
talen.  

Al tijdens de oorlog hadden de leiders van de Centraal-Europese landen besloten om zich van zodra de gele-
genheid zich voordeed, zich te ontdoen van de op hun grondgebied aanwezige Duitsers. Oorspronkelijk was het 
de bedoeling enkel de rotte appels eruit te plukken maar natuurlijk bleef het hier niet bij. Vanuit de overtuiging 
dat alle leden van de Duitse minderheden loyaal waren aan Hitler, rijpte langzaam het plan om grote schoon-
maak te houden. Een citaat van de Tsjechoslowaakse president in ballingschap Edvard Beneš toont dit aan: 
‘De Duitsers zullen zonder mededogen en in veelvoud terugbetaald krijgen wat ze in ons land al sinds 1938 
aangericht hebben’.  

Reeds in oktober 1945 werden de zogenaamde Beneš-decreten van kracht die Duitsers van hun rechten en 
hun bezittingen beroofden. Bovendien moesten alle Duitsers vanaf de leeftijd van zes jaar een kenteken dra-
gen dat hun Duitse nationaliteit kenbaar maakte, een sinistere weerwraak op wat gebeurde tijdens de oorlog 
met de Joden. 

In Polen werden eveneens dergelijke wetten uitgevaardigd  die personen met de Duitse nationaliteit uit de 
Poolse gemeenschap sloten en die de Poolse staat de macht gaven om Duits vermogen op te eisen.  

Nadat de regeling in het Verdrag van Potsdam was aangenomen, trokken de geallieerden zich nog weinig van 
het verloop van de verdrijvingen aan. Ze beschouwden het hele gebeuren als een interne aangelegenheid van 
de betrokken landen. Het enige waar de westerse mogendheden op stonden was dat de bevolkingstransfers zo 
ordelijk en menselijk mogelijk verliepen.  Bovendien wilden ze eerst de afloop van de oorlog afwachten.  

Toen de geallieerden zagen dat dit niet echt ging lukken, probeerden ze de verdrijvingen georganiseerd te laten 
verlopen. Pas vanaf 1946 lukte dit min of meer, doordat de westerse mogendheden quota’s opstelden voor de 
bezettingszones en ze regelingen troffen voor de transportmogelijkheden van de Duitse burgers.  

Zo kwamen in de eerste jaren na de oorlog miljoenen (10 tot 15 miljoen volgens schattingen) Duitsers aan in 
het hertekende Duitsland en allemaal moesten ze een onderdak krijgen. Het is dan ook één van de wonderen 
van de West-Duitse wederopbouw dat die miljoenen ‘Vertriebenen’ schijnbaar moeiteloos in de maatschappij 
werden opgenomen. De staat zorgde eerst voor vluchtelingenkampen en vervolgens voor huizen en werk. Er 
was een groot tekort aan arbeidskrachten in de jaren van wederopbouw, dus helemaal onwelkom waren die 
miljoenen immigranten niet. Het zou echter tot ver in de vijftiger jaren duren vooraleer de ‘Vertriebenen’ alle-
maal de kampen hadden verlaten en hun weg hadden gevonden in het verrezen Duitsland. 
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Het Rode Kruis bezorgt de kinderen van de ‘Vertriebenen’ een zorgeloze tijd 

Ganse gezinnen met of zonder kinderen waren terechtgekomen in vluchtelingenkampen verspreid over Duits-
land en voor velen duurde het jaren vooraleer ze verder konden met hun leven, dat ze terug een eigen woning 
hadden, dat ze konden gaan werken en dat de kinderen op een normale manier naar school konden. 

Om aan deze noden een beetje te voldoen nam het Rode Kruis het initiatief Duitse kinderen onder te brengen 
in het Westen bij gastgezinnen of gastinstanties. Al was het maar voor een korte periode, voor de kinderen was 
het een welkome afwisseling van hun treurig bestaan in een overvol vluchtelingenkamp. Hoe dit georganiseerd 
werd, hoe de vrijwilligers zich konden kandidaat stellen heb ik niet kunnen terugvinden maar ook in Pervijze 
waren er mensen met het hart op de juiste plaats.  

Zo kwamen er vanaf 24 november 1953 tot 9 juli 1955 in totaal zes kinderen afgezakt naar Pervijze. Ze kwa-
men aan met de trein na een dagenlange reis om hun intrek te nemen bij gastvrije Pervijzenaars.  

De zoektocht naar de kinderen en de gastgezinnen 

Deze zes kinderen waren allemaal geboren in de ’40-er jaren en bij de start van het onderzoek naar hen leek 
het me niet onmogelijk dat ze – daarom niet allemaal – nog in leven waren. Dat werd een eerste stap in het 
onderzoek: proberen in contact te komen met henzelf of afstammelingen van hen. 

Gezien het vreemdelingenregister waarvan eerder sprake, naast de persoonlijke gegevens van de kinderen ook 
het adres in Duitsland vermeldt waar ze op dat ogenblik verbleven, werden in eerste instantie de plaatselijke 
gemeentebesturen aangeschreven en de ‘Deutsche gründlichkeit’ kennende, duurde het dan ook niet lang of 
de antwoorden kwamen toe. Zonder beperkingen van privacy kreeg ik na één of twee keer schrijven - als ze ver-
huisd waren - hun huidige adres te pakken. 

De volgende logische stap was de kinderen van toen, volwassenen van nu, persoonlijk aan te schrijven, in mijn 
beste Duits J. Ook bij deze fase van het onderzoek had ik geluk want ik ben in contact kunnen komen met één 
van die kinderen en de zoon van een ander kind.  

Hierna het relaas van wie de kinderen waren, waar te Pervijze ze verbleven en wat ze zich nog kunnen herinne-
ren van hun verblijf in het voor hen verre onbekende West-Vlaanderen. 

De eerste lichting komt aan op dinsdag 24 november 1953, de rest volgen 

Die dag stapten drie kinderen, twee meisjes en één jongen, van de trein aan het station van Pervijze waar ze 
hartelijk ontvangen werden. Wie waren ze? 

De twee meisjes waren de zusjes Erika en Hanna Adam. De oudste, Erika Adam, was geboren op 28 januari 
1941 en dus twaalf jaar bij haar aankomst in Pervij-
ze. Haar geboorteplaats was Miskowitz, een Tsjechi-
sche gemeente in de regio Zuid-Bohemen. Nu 
noemt deze plaats Myslkowice. Haar jonger zusje 
Hanna werd eveneens daar geboren op 4 januari 
1944. Beiden waren de dochters van Walter Adam 
en zijn echtgenote Margarete. Toen de kinderen 
naar Pervijze kwamen was hun woonplaats een 
vluchtelingenkamp in Barmstedt, een gemeente in 
Noord-Duitsland in de deelstaat Schleswich-
Holstein, ten noorden van Hamburg. Ze stonden er 
ingeschreven in de Waldlager Baracke 10. 

 

Erika Adam Hanna Adam 
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De jongen die hen vergezelde was Klaus Krümel, geboren op 30 januari 1943 in 
Danzig, wat nu een Poolse havenstad is. Hij was de zoon van boekhouder Frie-
drich Krümel en zijn echtgenote Margarethe Stern. Ook dit gezin had in 1953 nog 
geen eigen woning maar verbleef in het Durchganglager Hamburg Wandsbek (een 
district van de stad Hamburg) in kamer 219. 

De meisjes mochten mee naar het klooster wat hun verblijfplaats zou worden tot 
10 mei 1954, dus bijna een half jaar. Ook de jongen werd niet aan zijn lot overge-
laten en mocht mee naar de hoeve van André Dobbelaere op het einde van de 
Veurnestraat.  

Daarmee heb ik al verklapt waar de kinderen welkom waren tijdens hun verblijf in 
Pervijze. Klaus Krümel was het enige kind dat niet in het klooster verbleef, waar-
schijnlijk omdat hij ook de enige jongen was die naar Pervijze kwam.  

Nadat deze drie in mei 1954 terug naar Duitsland waren vertrokken, duurde het tot 20 juni 1955 voor er op-
nieuw kinderen aankwamen te Pervijze. Opnieuw was Hanna Adam erbij, ondertussen 11 jaar geworden en ze 
had gezelschap van haar kleine zusje Ursula. Ursula was geboren te Barmstedt in het vluchtelingenkamp op 9 
juli 1949 en dus amper zes jaar bij haar aankomst in Pervijze, het ‘kakkernestje’ en dus de lieveling van velen 
in het klooster waar ze gekend was als de kleine ‘Uschi’ (herinnering Maria Florizoone). Beide zusjes bleven 
hier tot 3 september 1956. 

Ondertussen waren op 9 juli 1955 nog twee meisjes 
aangekomen te Pervijze. Het ene was Maria Eggenho-
fer, geboren op 4 april 1944 in de Duitse deelstaat 
Hessen, in de gemeente Laubach, ten noorden van 
Frankfurt. Zij was de dochter van Rudolf en Franziska 
Eggenhofer en woonden in 1955 in Grünberg, ten oos-
ten van Frankfurt. Van waar ze afkomstig waren is niet 
duidelijk in het vreemdelingenregister. 

Het andere meisje was  Gerlinde Ernst, geboren op 27 
oktober 1943 in Markersdorf, een gemeente in de 
deelstaat Saksen, vlakbij de Poolse grens. Ze woonde 
toen met haar ouders Franz en Marie Ernst in Stock-
hausen in midden-Duitsland. Haar vader was baanar-
beider.  

Deze beide meisjes bleven slechts te Pervijze tot 4 oktober 1955, dus amper 3 maanden. Zij waren ook de 
laatste kinderen van ‘Heimatvertriebenen’ die een tijd onderdak kregen te Pervijze. 

Klaus en zijn herinneringen aan Pervijze. 

Zoals hiervoor reeds geschreven is het me gelukt met twee van deze kinderen in contact te komen, ofwel recht-
streeks, ofwel via één van hun kinderen. Gerlinde Ernst (geen adres) en  Maria Eggenhofer (geen antwoord) heb 
ik niet kunnen contacteren. Verder is nog aan het licht gekomen dat Erika Adam reeds gestorven is. Van de zus-
jes Adam en Klaus Krümel heb ik informatie en documentatie gekregen over hun verblijf in Pervijze, meer dan 
een halve eeuw geleden. 

Laten we beginnen met de herinneringen van en aan Klaus Krümel, de kleine jongen die als tienjarige te Pervij-
ze aankwam in 1943. Zoals reeds gezegd kreeg hij onderdak bij de familie Dobbelaere. Klaus zelf kan zich nog 
heel goed de tijd herinneren die hij te Pervijze doorbracht. Hij schrijft zelf dat hij onderdak kreeg bij een land-
bouwersfamilie met vijf kinderen. De namen van de zonen kan hij zich nog herinneren: Max (= Marcel), Georg 
(= Georges) en Roger, de namen van de beide dochters weet hij niet meer.  

Klaus Krümel 

Maria Eggenhofer Gerlinde Ernst 



 20  

 

Het is niet verwonderlijk dat hij zich nog hun namen kan herinneren want bij zijn vertrek kreeg hij een klein sou-
venir mee van de familie waar hij verbleef, een souvenir in de vorm van een blad (hierboven) met daarop pasfo-
to’s van vader André Dobbelaere en moeder Clotilde Vanheule en hun drie zonen. 

Klaus kan zich ook herinneren dat hij tijdens zijn periode te Pervijze naar de jongensschool ging. Oud-
Pervijzenaar Wilfried Schotte kan zich nog herinneren dat hijzelf in het derde of vierde studiejaar zat toen er 
een Duits jongetje in het derde of vierde studiejaar bij meester Roels kwam. Hij herinnert zich dat dit jongetje 
plots weer weg was. 

Over zijn verblijf in de jongensschool heeft Klaus nog een andere tastbare herinnering in zijn bezit waardoor we 
met zekerheid weten dat hij inderdaad bij meester Roels heeft gezeten en dat hij in het vierde leerjaar was te-
rechtgekomen. Het bewijs daarvan vinden we in het rapport (hierboven) dat hij tijdens het schooljaar kreeg, net 
voor de paasvakantie van 1954. Klaus blijkt een goede leerling geweest te zijn, hij was als Duitstalige pas een 
half jaar te Pervijze. 

Tot slot weet Marcel Dobbelaere (Max in de herinneringen van Klaus Krümel) nog te vertellen dat Klaus een 
‘aangenaam manneke’ was en dat hij na zijn vertrek nog éénmaal een brief van Klaus heeft gekregen die han-
delde over een fiets. Spijtig, die brief is ondertussen verdwenen. 

 

 

 

 

Het blad met de foto’s van de familie Dobbelaere, dat Klaus 

tot op heden bewaard.  

Klaus zijn paasrapport dat hij kreeg van meester Roels 
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Hanna Adam en haar herinneringen aan Pervijze 

De drie zusjes Erika, Hanna en Ursula Adam, Gerlinde Ernst en Maria Eggenhofer verbleven allemaal in het 
klooster. De zoon van Hanna Adam zorgde ervoor dat zijn moeder haar herinneringen op papier zette en daarin 
vertelt ze het volgende (ik geef haar vertaalde brief woordelijk weer): 

‘Ik was tweemaal in Pervijze, éénmaal met mijn zuster Erika, dan nogmaals met mijn zuster Ursula. Erika is 
reeds overleden. Ik was daar graag. Ik wilde in die tijd zelf non worden. We werden vervoerd door de pastoor. 
We woonden in Barmstedt. Mijn ouders waren verdreven uit Polen, toen was ik één jaar oud. 

We gingen in Pervijze naar de dagschool, dat was ook een ouderlingentehuis voor oude nonnen. Ze hadden er 
ook een boerderij. Tijdens de vakanties werden de internaatmeisjes afgehaald door hun ouders. Toen waren 
wij de enige kinderen die nog in het klooster verbleven. Maar wij konden veel rondlopen en hadden het kloos-
ter voor ons alleen. De nonnen hebben goed voor ons gezorgd. Als de vakantie voorbij was, kwamen de school-
meisjes terug en ze hadden dan veel zoetigheden voor ons mee.  

We hadden er een geregeld leven van opstaan en dan naar de kerk om te bidden. De kerk lag naast het kloos-
ter. Dan was er ontbijt in de eetzaal, dan schooltijd. Wij volgden les in de dagschool, de anderen kregen les van 
de nonnen in het klooster. We namen ook deel aan activiteiten zoals klavierspelen, naaien en sport. Als het 
zondag was gingen we ook naar de kerk en daar werden dan ook zoetigheden uitgedeeld, of soms ook niet. We 
konden onze snoep bewaren achter slot. Als we ongehoorzaam waren geweest werden we gestraft, zo moes-
ten we bijvoorbeeld zwijgen en onze handen op het hoofd houden. 

Ook maakten we soms uitstappen buiten het klooster in de omgeving maar overwegend waren we in het kloos-
ter.  

In het jaar 1988 ben ik met mijn man nog éénmaal in Pervijze geweest. We waren dan in verlof in Nieuwpoort. 
Natuurlijk wilde ik dan eens naar Pervijze. In het klooster was toen een jeugdcentrum. Ik had mijn poëziealbum 
bij met daarin de namen van andere leerlingen. Een zeer vriendelijke dame heeft me dan nog eens alles ge-
toond, de slaapzaal, de eetzaal, de binnenhof enz… Daar waren toen ook enkele jongeren en die hebben in 
mijn boek enkele namen herkend. Dat was voor mij zeer verrassend.  

Meer valt er me niet meer te binnen, ik was dan ook nog te jong om me alles te herinneren. Nu ben ik 71 jaar, 
heb ik een zoon, 2 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Ik ben zeer gelukkig met mijn familie.’ 

Zoals Hanna schrijft, was haar tijd in het klooster een tijd van structuur en overzichtelijkheid. Ook heeft ze nog 
de herinnering aan drie gekleurde kinderen die een tijdlang in Pervijze waren. Ze denkt dat deze kinderen uit 
een Afrikaans land kwamen en diplomatenkinderen waren. Zelf de namen kan ze zich voor de geest halen: 
Marcel, Maria en Alice. Ze waren tijdens de zomervakantie (1955 tijdens haar tweede verblijf) in het klooster en 
ondanks de taalbarrière speelden ze met elkaar en gingen ze vriendschappelijk met elkaar om. Hier heeft ze 
het over enkele van de kinderen Vandelanoitte, bij vele Pervijzenaars nog wel bekend. 

Een oud-interne (Christiane Dequeecker) van het klooster heeft ook nog herinneringen aan de Duitse meisjes:  

‘de kinderen kwamen toe met niet veel van kleren aan en mee, daarom begonnen de zusters meteen met het 
maken van winterkledij en zorgden ze voor gepast schoeisel. Veel meer dan wat ondergoed hadden ze uit 
Duitsland niet mee. Ze waren erg onder de indruk van alles, voor hen was het verblijf in Pervijze een hele ge-
beurtenis. Ze kregen er ook betere voeding dan ze gewoon waren. Gekookte eieren hadden ze nog nooit gege-
ten of gezien. De kinderen volgden de lessen samen met de kinderen van het lager onderwijs. Tijdens de va-
kanties bleven ze uiteraard in het klooster en waren ze daar 5 à 6 weken alleen met de zusters. ‘ 

Tot slot keren we nog even terug naar wat Hanna schrijft in haar brief. Ze heeft het over een poëziealbum dat 
ze in 1988 mee had bij haar bezoek aan Pervijze. Dat poëziealbum heeft ze nog altijd in haar bezit en ze be-
zorgde me een paar bladzijden eruit, bladzijden die gemaakt werden op 9 mei 1954, de dag voordat ze terug 
naar Duitsland vertrokken na hun eerste verblijf in het klooster. 
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Alle aanwezige nonnen en tal van kinderen zetten hun naam in haar poëziealbum zodat het een blijvende herin-
nering zou blijven én gebleven is aan het verre Pervijze. Veel oud-leerlingen zijn nog bekenden te Pervijze. 

 Bronnen 

· sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶƌĞŐŝƐƚĞƌ�ƐƚĂĚƐĂƌĐŚŝĞĨ��ŝŬƐŵƵŝĚĞ 

· ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƚŚĞƐŝƐ͘ŶĞƚͬŚĞŝŵĂƚǀĞƌƚƌŝĞďĞŶĞŶͬŚĞŝŵĂƚǀĞƌƚƌŝĞďĞŶĞŶ͘Śƚŵ 

· ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶƉŽŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ͘ŶůͬĂŶĚĞƌĞ-ƟũĚĞŶͬĂŇĞǀĞƌŝŶŐĞŶͬϮϬϬϬ-ϮϬϬϭͬ�Ğ-,ĞŝŵĂƚǀĞƌƚƌŝĞďĞŶĞŶ͘Śƚŵů 

· 'ĞŵĞĞŶƚĞ-�ĞŶ�ƐƚĂĚƐďĞƐƚƵƌĞŶ�ǁŽŽŶƉůĂĂƚƐĞŶ�,ĞŝŵĂƚǀĞƌƚƌŝĞďĞŶĞŶ 

· <ůĂƵƐ��ŝĞƚĞƌ�<ƌƺŵĞů� ;,ĂŵďƵƌŐͿ͕� <ĂƌƐƚĞŶ�EŝƐƐ� ;ǌŽŽŶ�ǀĂŶ�,ĂŶŶĂ��ĚĂŵͿ͕�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ĚŝĞ� ǌŝĐŚ�
ŶŽŐ�ĠĠŶ�ŽĨ�ŵĞĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ŬŽŶĚĞŶ�ŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶ 

De nonnetjes zorgden voor een mooi voorblad en tekenden dan het poëziealbum 

Daarna tekenden nog tal van leerlingen die de meisjes gekend hadden 


