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Nederlanders in Indië
Inhakend op de tentoonstelling ‘Indiëgangers 1945-1950’  hebben we gezocht naar mensen die al voor de Tweede We-
reldoorlog in Nederlands-Indië woonden met de vraag of zij ons iets over hun ervaringen in die tijd zouden willen en 
kunnen vertellen. We hebben er drie gevonden: Mevrouw Themmen, mevrouw Willebrands en de heer Saeys, alle drie 
afkomstig uit Oude Wetering. Alle drie zijn ze voor de oorlog in Nederlands-Indië geboren en alle drie zijn ze in 1946 
teruggekeerd naar Nederland. Hun verhalen zijn in dit artikel verwerkt.

Voor de oorlog
Nederlands-Indië was al sinds de VOC-
tijd - vanaf ongeveer 1600 - een Ne-
derlandse kolonie die in economisch 
opzicht heel belangrijk was. Er werd 
vanuit Nederland veel handel gedreven 
met Nederlands-Indië, of Nederlands 
Oost-Indië, zoals dat toen heette. Er wa-
ren veel onbekende, dus kostbare pro-
ducten te halen. Denk bijvoorbeeld aan 
koffie, thee, tabak en specerijen, maar 
ook aan olie en rubber. En hiermee kon 
goed verdiend worden. Ook de Neder-
landse industrie voer wel bij deze situ-
atie. De haven van Amsterdam speelde 
een grote rol in overslag en vervoer en 
producten als suiker en textiel werden 
hier op basis van grondstoffen uit Ne-
derlands-Indië vervaardigd.
In 1830 werd het Koninklijk Neder-
landsch Indisch Leger (KNIL) opge-
richt. Het KNIL was een beroepsleger 
dat onder het Ministerie van Koloniën 
viel. Volgens de Defensiegrondslagen 
1927 was het doel van het KNIL onder 
meer handhaving van het Nederlandse 
gezag in de Archipel tegen onrust of 
verzet binnen de grenzen en de verzeke-
ring van rust en orde. 
In mei 1940 bedroeg de legersterkte van 
het KNIL 75.000 officieren, onderoffi-

Ook was hij werkzaam als leraar wis- en 
natuurkunde. De vader van mevrouw 
Willebrands was hoteleigenaar en de 
heer Saeys sr. werkte eveneens als leraar 
wiskunde.

cieren en manschappen, waaronder een 
kleine 5.000 inlanders.
Vele Nederlanders trokken in de loop 
der jaren naar Nederlands-Indië om er 
te werken. Zij kwamen in een ver en on-
bekend land, waar zij in aanraking kwa-
men met een hele andere cultuur dan 
die zij gewend waren.
Met name in de jaren dertig nam de toe-
stroom vanuit Nederland naar Neder-
lands-Indië aanzienlijk toe. Dit had 
natuurlijk alles te maken met de econo-
mische crisis die wereldwijd toe sloeg. 
Door de grote werkloosheid besloten 
velen naar Nederlands Indië te vertrek-
ken, hoewel dat helemaal niet eenvou-
dig was. Na een lange voorbereiding 
en het afscheid van familie en vrienden 
volgde er een zeereis van zes weken, 
waarna er in Indië een nieuw bestaan 
moest worden opgebouwd. 

De Nederlanders in Nederlands-Indië 
behoorden veelal tot de gegoede burge-
rij. Ze leefden naar Nederlandse begrip-
pen vaak luxueus, met een mooi huis en 
personeel. Ze hadden een eigen bedrijf 
of werkten voor de overheid. Zo was de 
vader van mevrouw Themmen officier 
in het KNIL en later werkzaam op het 
Ministerie van Onderwijs en Eredienst. 

Een beeld uit Nederlands-Indië van voor de Tweede Wereldoorlog.

Radio Kootwijk. 

De communicatie met Nederland ver-
liep doorgaans per post, waardoor het 
vaak lang duurde voordat er berich-
ten over en weer kwamen. Ook Radio 
Kootwijk was in die tijd een begrip. Het 
zenderpark werd vanaf 1918 gebouwd 
op de Veluwe en verzorgde het radio-
contact met Nederlands-Indië per lan-
ge golf.
Toen Nederland in 1940 bezet werd 
door de Duitsers vervielen alle com-
municatiemogelijkheden met Neder-
lands-Indië en wisten familieleden dus 
niet meer van elkaar hoe het hen ver-
ging.

De Japanse bezetting
Japan had een groot bevolkingsover-
schot en was in de 19e eeuw sterk geïn-
dustrialiseerd. Omdat het land zelf wei-
nig grondstoffen bezat, richtte het zich 
op verovering van nieuwe gebieden. 
Uiteindelijk wilde het geheel Oost-Azië 
overheersen.



ALKMADDERS | SEPTEMBER 2014 5

Op 7 december 1941 bombardeerde   
Japan de Amerikaanse vloot, die ge-
legerd was in de haven van Pearl Har-
bour. Dit betekende het begin van de 
Tweede Wereldoorlog in Azië, omdat 
Amerika Japan de oorlog verklaarde. 
Ook  Nederland deed dat.
Op 11 januari 1942 vielen de Japan-
ners Nederlands-Indië binnen en al 
op 8 maart 1942 gaven de Nederlandse 
strijdkrachten zich over en  kwam Ne-
derlands-Indië onder Japans militair 
bestuur.
Dit had direct grote gevolgen, omdat 
de Japanners er naar streefden om alle 
Europeanen en mensen met gemengd 
bloed in krijgsgevangenenkampen en 
burgerinterneringskampen vast te zet-
ten. In de tweede helft van 1943 bevond 
het grootste deel van de Nederlanders 
en Indische Nederlanders zich in Ja-
panse gevangenschap.

Mevrouw Themmen: ‘Uiteindelijk wer-
den  in december 1942 bijna alle Europe-
se vrouwen en kinderen geïnterneerd en 
in kampen ondergebracht. Al onze bezit-
tingen werden geconfisqueerd. Ons eer-
ste kamp heette Tjihapit en besloeg een 
met prikkeldraad omheind gedeelte van 
Bandoeng.  We mochten er niet uit. Ja-
panners hadden de leiding. Later kwam 
er ook een Europese kampleiding (vrou-
wen) als tussenpersoon tussen de Japan-
se leiding en de geïnterneerden (18.000 
vrouwen en kinderen!) zodat alles min 
of meer in goede orde verliep (vuilnis op-

de dag erger. De sterken onder ons moes-
ten voor de Japanners werken: bomen 
rooien, goten graven, groente verbou-
wen en buiten de omheining de straten 
van Solo onkruidvrij maken.  Anderen 
deden corveediensten (gaarkeuken, zie-
kenzorg, etc.). Het kamp stond onder 
Japanse leiding, bewakers waren meest-
al sadistische Koreanen en Heiho’s (In-
donesiërs die waren gerekruteerd door 
de Japanners).  Ook hier fungeerde een 
aantal vrouwen als tussenpersoon tussen 
de Japanse leiding en de geïnterneer-
den. In mei 1945 werden we opnieuw 
op transport gesteld, nu naar het kamp 
Lampersari  (Semarang, 8.000 vrouwen 
en kinderen). Hier woonden wij in oude, 
vervallen, vieze kamponghuisjes. Het 
ergste van alles was de wandluizenplaag! 
Wat je ook deed, hoeveel je er ook ver-
pletterde, hun aantal verminderde niet. 
Het eten was heel slecht en onze weer-
stand nam zienderogen af.’

Deze kampen waren echter niet te ver-
gelijken met de Duitse concentratie-
kampen, omdat de inwoners ervan hun 
dagelijks bestaan (bezigheden, voeding) 
zelf moesten inrichten. Door grote cul-
tuurverschillen en wederzijds onbegrip 
ontstonden er echter grote problemen, 
bijvoorbeeld door de Japanse autoritai-
re stijl en allerlei exact voorgeschreven 
manieren om eer te bewijzen aan de 
Japanse keizer. De gevangenen hadden 
vooral te lijden onder voedselgebrek en 
het zeer harde en wrede optreden van 

halen, ziekenzorg, corvee diensten in de 
gaarkeuken en het kleine hospitaal). 

Ons eerste onderkomen was een garage! 
Later werd de ruimte steeds krapper en 
zaten we hutjemutje op elkaar in huizen. 
In november 1944 werd een groep vrou-
wen en kinderen uit Tjihapit op transport 
gesteld. Wij kwamen terecht in een over-
vol barakkenkamp (Boemi-kamp, 5.000 
vrouwen en kinderen) te Solo. De om-
standigheden waren zeer slecht, we lagen  
op britsen, circa 55 centimeter leefruimte 
per persoon! De voedselsituatie werd met 

Kamp in Semarang.

Buigen voor de keizer.
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de Japanse bewakers.

Ook de heer Saeys verbleef lange tijd in 
een kamp. Hij vertelt het volgende hier 
over: ‘Mijn moeder, mijn zus en ik kregen 
na de komst van de Japanners opdracht 
om in ons huis in Brastagi, gelegen op 
het eiland Sumatra, te blijven. Het was 
er slecht. Er was weinig voedsel en er was 
nauwelijks ruimte voor al die mensen die 
daar ondergebracht werden. Met lakens 
en touwen werd geprobeerd om nog wat 
privacy te organiseren. Ieder had een bed 

van 60 bij 1 meter 80. Het regime was 
streng. Regelmatig gebeurde het dat er 
klappen vielen of dat er vrouwen bij de 
poort werden opgehangen. Hier mochten 
wij van mijn moeder niet naar kijken, 
maar toch heb ik het wel eens gezien. We 
mochten niet spelen en er eigenlijk niet 
zijn. Als de Japanners last van ons had-
den kreeg mijn moeder klappen. 

We moesten vaak urenlang met het hele 
kamp op appèl staan, waarbij we stil 
moesten staan of moesten buigen in de 
richting van de Japanse keizer. Mijn moe-
der was te werk gesteld in de ziekenbarak 
van het kamp, waar ze allerlei voorko-
mende werkzaamheden verrichtte. Voor 
eten werd nauwelijks gezorgd en daarom 
moesten de kinderen meehelpen om aan 
eten te komen. 
Omdat ik nog klein was, kon ik vrij ge-
makkelijk het kamp uit om houtjes en 
eten te halen. Ik weet nog dat er overal 
verwilderde plantages waren waar niets 
meer aan gedaan werd. Ook herinner ik 
me dat ik voor ons en voor de buurvrouw 
eten moest halen. Ik had in totaal vijf 
porties bij me. Ik had echter zo’n honger 
dat ik die zelf heb opgegeten, zodat de an-
deren die dag geen eten meer hadden. We 
aten ook alles wat eetbaar was en wat op 
het kampterrein te vinden was. Je moet 
dan denken aan kakkerlakken, maden, 
rupsen, sprinkhanen en slakken, die dan 
allemaal in het vuur gepoft werden.
Maar er werd ook veel gesmokkeld. Zo 

ben ik nog wel eens aan bananen geko-
men.’

In juni 1942 begon de aanleg van de 415 
kilometer lange Birmaspoorlijn, ook 
wel Dodenspoorlijn genoemd. Hiertoe 
werden door de Japanners alle jongens 
en mannen, waaronder alle geallieer-
de krijgsgevangenen, naar Thailand en 
Birma gebracht om daar onder zeer 
slechte omstandigheden te werken aan 
de aanleg. Het werk werd zestien maan-
den later voltooid, terwijl eerder door 
ingenieurs gedacht werd dat het vijf 
jaar zou kosten. 

De heer Saeys vertelt: ‘Mijn vader was 
ondertussen opgeroepen om dienst te 
doen als Landstormsoldaat bij het KNIL 
en werd door de Japanners krijgsgevan-
gene gemaakt. Hij werd afgevoerd naar 
Thailand, waar hij aan de Birmaspoor-
weg moest werken als dwangarbeider. 
Over de hele afstand die de spoorlijn lang 
was, lagen meer dan  veertig kampen. Ie-
dere keer als er een stukje van de spoorlijn 
klaar was, werd er een kamp afgebroken 
en moesten de gevangenen verhuizen. 
Als regel overleed gemiddeld 10% van de 
kampbewoners door het zware werk, de 
uitputting, ziektes, ondervoeding en de 
slechte behandeling van de Japanners. 
Mijn vader heeft in zes à zeven kampen 
gezeten.
Hij is dus ruim drie en een half  jaar, tot 
augustus 1945, krijgsgevangene geweest, 
maar heeft over die periode van de Ne-
derlandse regering nooit soldij ontvan-
gen.
Overigens hebben niet alleen Nederlan-
ders aan deze spoorweg gewerkt. Vanuit 
Nederlands-Indië werden zo’n 200.000 
Romousha’s, of Indische en Maleisische 
werksoldaten geronseld met mooie belof-
tes. Van hen hebben 140.000 mensen dit 
niet overleefd.’  

Na de voltooiing van de spoorweg in 
december 1943 bestond het werk uit 
onderhoud en reparatie van schade 
door geallieerde bommenwerpers. De 
werkkampen lagen vaak naast vitale 
punten van de spoorweg, waardoor 
bombardementen ook veel slachtoffers 
en gewonden onder de dwangarbeiders 
veroorzaakten.
De bevolking van de kampen in Ne-
derlands-Indië bestond vanaf die tijd 
alleen uit vrouwen en jonge kinderen. 
Families werden dus gescheiden van el-

De Birmaspoorlijn in 1946.
Foto: mevrouw Themmen.

De spoorbrug over de rivier de Kwai bij Tamarkan, Thailand 1946.
Foto: mevrouw Themmen.
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kaar en gedurende drie jaar was er geen 
contact mogelijk.

Mevrouw Willebrands: ‘Toen de be-
zetting een feit was, kregen wij van een 
ambtenaar de opdracht te vertrekken. 
Mijn moeder had geen idee waar ze heen 
moest. We zijn op de vlucht geslagen, 
maar konden niets meenemen. Ik was 
dus al mijn spullen kwijt, waaronder 
mijn foto’s. Later heb ik in Nederland 
van een tante een fotoalbum gekregen. 
En daar staat nog een foto van mij in. 
Mijn vader verbleef in die tijd in Solo. Hij 
is uiteindelijk in een kamp in Ambarawa 
terecht gekomen, waar hij overleden is 
aan een longontsteking. Hij had ook veel 
problemen met lopen doordat hij een ge-
broken enkel had opgelopen, die slecht 
gezet was. Vrienden in het kamp hebben 
hem vaak geholpen. We hoorden later 
dat hij gestorven is met een foto van ons 
gezin in zijn handen.  Hij werd in Am-
barawa begraven en is later in Batavia 
herbegraven.
Mijn moeder, mijn zus en ik kwamen uit-
eindelijk terecht in een pand dat achteraf 
een hoerentent bleek te zijn. Ook hebben 
we een tijdje buiten geleefd. Vervolgens 
hebben we een tijdje gewoond in de wijk 
Amalang, waar twee tot drie gezinnen in 
een woning verbleven.
Uiteindelijk werden we van het ene 
kamp naar het andere gebracht. Eerst 
naar Solo en daarna naar Banjubiru. 

We moesten er naar toe lopen. Hier was 
weinig plaats en het wemelde er van de 
wandluizen. Ik weet nog dat ik daar op 
een stoepje heb zitten huilen. Ik moest er 
werken. Mijn taak was om te foerageren. 
Dat was op zich nog wel prettig werk, 
omdat ik naar buiten mocht en ook wat 
meer te eten had. Hier bleven we tot vlak 
voor de capitulatie.’

De bevrijding
Nadat twee atoombommen op 6 au-
gustus en 9 augustus 1945 op de Ja-
panse steden Hiroshima en Nagasaki  
250.000 doden en honderdduizenden 
gewonden hadden veroorzaakt, hield 
de Japanse keizer Hirohito op 15 au-
gustus een radiorede waarin hij bekend 
maakte een capitulatieovereenkomst te 
willen ondertekenen.
Toen de Japanners capituleerden dach-
ten de Nederlanders hun gezag in de 
kolonie te kunnen herstellen. De In-
donesische nationalisten dachten hier 
heel anders over en Soekarno en Hatta 
riepen op 17 augustus eenzijdig de Re-
publiek Indonesië uit.
De bekendmaking van de capitulatie 
van Japan vond op Java pas plaats op 21 
augustus 1945 en op Sumatra nog enige 
dagen later.

De Bersiap-periode
‘Bersiap’ is de naam voor de periode di-
rect volgend op de Japanse capitulatie. 
Het woord is afkomstig uit het Maleis 
en betekent ‘waakzaam’. Het was de 
strijdkreet van de Pemoeda’s (jongeren) 
en de Peloppers (vrijheidsstrijders), die 
op alle mogelijke manieren probeer-
den hun idealen te verwezenlijken. Ze 
gingen de strijd aan met iedereen die 
hun idealen in de weg stond: Japanse 
militairen, Britse en Brits-Indische mi-
litairen, Nederlanders en Indische Ne-
derlanders.
Daarom was het voor de Nederlandse 
gevangenen veiliger om in de kampen 
te blijven en zich niet naar buiten te wa-
gen, al was het dan ook onder bewaking 
van Japanse militairen.

Na het einde van de oorlog in 1945 was 
Nederland niet meteen bij machte troe-
pen naar Indonesië te sturen om het 
koloniale gezag te herstellen. Men was 
afhankelijk van de Britse troepen, ter-
wijl Groot-Brittannië niet zonder meer 
het herstel van het Nederlandse gezag 
op zich wilde nemen. De Amerikanen 

en Britten lieten de handhaving van het 
gezag in handen van de achtergebleven 
Japanse troepen. De Indonesische na-
tionalisten, die aanvankelijk door de 
Japanse bezetters waren ondersteund, 
maar later ook waren vervolgd, maak-
ten van deze situatie gebruik hun eigen 
idealen na te streven. Zij kregen de con-
trole over de grootste delen van Java en 
Sumatra.
Al lang voor de oorlog was er sprake 
van het streven naar onafhankelijkheid 
van een deel van de inlandse bevolking 
van Nederlands-Indië. Zo ontstond er 
gaandeweg een tweedeling: aan de ene 
kant mensen die een eigen onafhanke-
lijke republiek wilden en aan de ande-
re kant mensen die de Nederlanders 
steunden en hen trouw wilden blijven. 
Met de komst van de Japanners werd 
ook hun streven naar de ‘Groot-Azië 
Gedachte’ in Nederlands-Indië geïn-
troduceerd. De bedoeling was om de 
inlandse bevolking op te zetten tegen 
de koloniale overheersing van Neder-
land. Met name de Pemoeda’s en de Pe-
loppers bleken hier gevoelig voor. Deze 
groepen waren er op uit om direct na 
de capitulatie van Japan de onafhanke-
lijkheid van de Indonesische staat uit te 
roepen. 

Mevrouw Themmen vertelt over deze 
periode:  ‘Intussen hadden we per veld-
post contact met mijn vader. Hij had de 
oorlog en het werk aan de Dodenspoor-
lijn overleefd, was gezond  en woonde 
nu in Bangkok. Op 11 november 1945 
werden mijn moeder, mijn zusjes en ik 
per vliegtuig (B-25) van het KNIL over-
gebracht naar Bandoeng (Javastraat 14,  
Derde Evacuatiecentrum van het Leger 
des Heils). We sliepen op britsen met z’n 
allen in één kamer.  Achter de Javastraat 
liep de spoorlijn, de zogenaamde Demar-
catielijn. Die verdeelde Bandoeng in twee 
zones. De ene zone stond onder bevel 
van de geallieerden en in de andere wa-
ren de Indonesiërs de baas. Weer werden 
we beschermd door gewapende Japanse 
militairen. Later door Ghurka’s (Nepa-
lese elite-eenheden uit het Britse Leger).  
Overdag kon je wel aan onze kant van 
de Demarcatielijn op straat rondlopen of 
fietsen, maar na 6 uur (dan is het aarde-
donker in Indië) niet meer. Het was heel 
erg onveilig. Ook hier heerste anarchie. 
Indonesische jongeren trokken gewapend 
met onder andere ‘bamboe roencing’ 
(puntige bamboestokken) plunderend, 

1945. Illustratie in een Nederlandse krant 
om de dreigende situatie in Nederlands-
Indië weer te geven.
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moordend en verkrachtend door de stad. 
In januari 1946 werden we overgebracht 
naar een klein huisje in ons voormalige 
kamp Tjihapit! Eind februari 1946 werd 
ons verteld dat wij ‘in het kader van de 
gezinshereniging’ naar Bangkok zou-
den worden overgebracht om te worden 
herenigd met mijn vader. Dat gebeurde 
met horten en stoten! Eerst naar Batavia 
(tijdje in een doorgangshuis), toen naar 
Singapore (doorgangskamp) en uitein-
delijk naar Bangkok (doorgangskamp)! 
Echter, mijn vader woonde niet meer in 
Bangkok, maar in Tamuang, in het bin-
nenland, in de buurt van de beroemde 
brug over de River Kwai. Daar gingen 
we weer. Deze keer met een vrachtauto, 
naar Emmadorp (Tamuang), wéér een 
kamp! En daar werden wij herenigd met 
mijn vader die we drie en een half jaar 
niet hadden gezien! Een ontmoeting om 
nooit te vergeten.’

Terug naar Nederland
In de periode 1946-1968 zijn ruim 
300.000 Indische Nederlanders vanuit 
de voormalige kolonie Nederlands-In-
dië naar Nederland gekomen. Directe 
aanleiding daarvoor was de onafhan-
kelijkheidsverklaring van Indonesië, al 
kwam de eerste groep evacués (1946-
1949) nog voor een tijdelijk verblijf 
naar Nederland om bij te komen van de 
Japanse bezetting. Deze groep bestond 

uit circa 110.000 mensen, van wie bij 
benadering slechts 30.000 terugkeer-
den naar Indonesië. 
Vanuit havensteden in Nederlands-In-
dië, maar ook uit Bangkok werden zij 
per schip naar Nederland vervoerd. 
Deze reis nam zes weken in beslag. 
In Nederland werden zij ondergebracht 
bij familie, of bij onbekenden. Ze moes-
ten hun bestaan weer oppakken, maar 
in Nederland was weinig gehoor voor 
wat ze hadden meegemaakt.

Mevrouw Willebrands: ‘Uiteindelijk 
werden we naar Semarang gebracht, 
waar we een nacht bleven. Per boot wer-
den we overgebracht naar Batavia, van-
waar we uiteindelijk in april 1946 met 
het troepentransportschip Tabinta naar 
Nederland vertrokken. We hadden een 
goede reis en ik was wel nieuwsgierig 
naar Nederland, hoewel ik er nog nooit 
geweest was.

We kwamen aan in Amsterdam en van 
hieruit werden we ondergebracht bij het 
gezin van een broer van mijn moeder in 
de wijk het Oude Westen in Rotterdam.
We moesten daar het huis helpen 
schoonhouden en ook betalen voor het 
eten, hoewel we geen cent hadden.
Ik had overigens wel begrip voor het 
vrijheidsideaal van de Indonesiërs en 
ik volgde het nieuws over hun strijd en 

de activiteiten van Soekarno en Hatta 
wel. Ik was het dan ook niet eens met het 
besluit van de toenmalige regering om 
troepen naar Indië te sturen. Ik heb er 
ook hier in Nederland de gevolgen van 
gezien. Ook de soldaten die terugkwa-
men konden hun verhaal niet kwijt en 
ze werden ook nog wel eens uitgemaakt 
voor moordenaars.’

Ook mevrouw Themmen vergelijkt 
haar situatie met die van de Neder-
landse militairen die terugkwamen uit 
Nederlands-Indië: ‘Eigenlijk hebben de 
Nederlandse militairen, die later uit In-
dië terugkwamen, hetzelfde ervaren als 
wij indertijd. Ook zij konden hun erva-
ringen en verhalen over wat ze hadden 
meegemaakt niet kwijt. Nederland had 
geen interesse, had al afscheid genomen 
van Nederlands-Indië. Het land was 
druk bezig met de wederopbouw en  had 
geen tijd voor militairen die gewoon hun 
plicht hadden gedaan! Men had er totaal 
geen benul van wat het voor die jonge-
mannen moet zijn geweest. Zó van het 
platteland, vlak na de Duitse bezetting, 
naar een volslagen onbekend land, met 
inwoners die je niet kon verstaan, niet 
kon vertrouwen, een land waar het ’s 
avonds binnen 15 minuten pikkedonker 
is, waar het nooit stil is. Altijd vliegt, 
fladdert, ritselt, tjirpt, huilt en gilt er 
‘iets’.  Een beest of de ‘vijand’?  En in 
zo’n omgeving kwamen die jonge knul-
len uit Nederland terecht. En eenmaal 
weer thuis, wilde men hen niet aanho-
ren, konden zij hun verhalen niet kwijt. 
Ik voel met hen mee, nu nog. 
Hen is groot onrecht aangedaan. Geluk-
kig is er tegenwoordig meer begrip voor 
militairen die van hun missie thuisko-
men, het werd tijd!’

Geert-Jan van Beek
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