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Inleiding
In de eerste helft van de vijftiende eeuw groeide sche  strategie die zich baseert op collectieve
door schenkingen en erflatingen het bezit van biografieën (het woord prosopografïe betekent:
kloosters in Holland. aan land en andere goe- personenbeschrijving). Het verschil met de
deren zo sterk aan, dat stadsbesturen en de \ traditionele biografie is dat deze zich primair
landsoverheid zich er zorgen om begonnen te voor het individu interesseert, de prosopogra-
maken.‘) Over kloostergoed kon men immers fie voor gemeenschappelijke kenmerken van
niet op dezelfde wijze beden omslaan als over een groep van personen die op een bepaalde
bezit van leken. Er gingen stemmen op om de manier wordt afgebakend; in ons voorbeeld
aanwas van het kloosterbezit aan banden te dus de bewoners van het klooster Steyn. Het
leggen, Steden als Gouda namen de stap om zou interessant zijn hun herkomst te kennen,
met de kloosters in hun bereik regelingen te en daarnaast bijvoorbeeld ook hun schoolop-
treffen die beperkingen stelden aan de hoeveel- leiding: waren er meer die zoals Erasmus bij de
heid goederen die ze mochten aanvaarden. De Broeders des Gemenen Levens waren opge-
overeenkomst van Gouda met het klooster voed en die de beroemde Lebuinusschool in
Emaus in het land van Steyn van 1451 is één Deventer hadden bezocht? We moeten voor
van de eerste in haar soort2)  In een handschrift- beantwoording van de vraag dan wel de bron-
je dat uit dit klooster stamt en dat zich nu in nen hebben, en in dit geval ontbreken ze.
Leiden bevindt treffen we een tekst aan waarin Behalve in algemene persoonskenmerken als
een kloosterbroeder enige tijd nadien - ver- geboorteplaats, welstand, sociaal milieu en
moedelijk in de jaren 1480 - terugkijkt op die scholing stelt de prosopografïe ook belang in
regeling van 145 1.3)  Hij legt uit dat men refaties  tussen personen, in netwerken. Con-
inderdaad een veer had moeten laten, maar dat necties  bepalen het gedrag van individuen en
dit gegeven de omstandigheden onvermijdelijk groepen immers evenzeer als vaststaande of
was geweest. Het klooster kon het stadsbestuur verworven eigenschappen. De anonieme mon-
nog hard nodig hebben, bovendien was het niet nik uit het klooster Steyn besefte dit toen hij de
opportuun met de Gouwenaren ruzie te maken Goudse familiebanden van veel van zijn mede-
omdat - aldus de anonieme kloosterling - de broeders in het geding bracht. Niet alleen
meerderheid van de inwoners van het klooster economische condities m. b.t . de verdeling van het
Steyn uit Gouda afkomstig was en dus tegen- grondbezit, en ook niet uitsluitend de tussen
over de eigen verwanten zou komen te staan. kerk en staat omstreden amortisatie (het belas-
Had deze monnik met zijn bewering over de tingvrij maken van goederen die in de dode
Goudse herkomst van veel van zijn medebroe- hand overgingen), maar ook de groepsdyna-
ders gelijk? Uit Erasmus’ correspondentie zou- miek speelde een rol, en daarin geeft juist de
den wel enkele namen kunnen opdiepen van prosopografie inzicht, tenminste als voldoende
bewoners van het convent in Steyn die waar- gegevens voorhanden zijn. Bij netwerken kan
schijnlijk uit Gouda stamden, zoals die van zijn men ook aan familiebanden denken, en de
jeugdvriend Willem Hermansz. Maar dat is prosopografïe maakt dus tevens gebruik van \
niet genoeg, Om de vraag te kunnen beantwoor- genealogische gegevens, maar in tegenstelling
den zouden we over een hele reeks personalia tot de genealogie interesseert ze zich ook voor
moeten beschikken. Nu zijn we in het geval van a n d e r e  d a n  f a m i l i e r e l a t i e s .
Steyn niet helemaal kansloos: van dit klooster De prosopografie is al vanaf de ‘eerste helft
is een necrologium bewaard, dat ons de namen van deze eeuw gangbaar in de beoefening van
van een flink aantal broeders oplevert4) Of we de Oude Geschiedenis en in die van de Nieuwe
ze dan onmiddelijk als Gouwenaren herkennen Tijd. In ons land is meer recentelijk met name
is overigens vers twee. Datzelfde necrologium Roorda bekend geworden door zijn toepas-
laat ook zien dat onder de begunstigers van het sing van deze methode op politieke processen.
klooster ettelijke Goudse notabelen voorko- De aard van de voorhanden bronnen maakt
men. dat het vooral élites zijn die op deze manier

kunnen worden bestudeerd. De laatste tien
Prosopograf%. jaar vindt de prosopografie ook snel in de
De vraag die hier aan de orde is is een prosopo-w mediëvistiek ingang.5)  Hier hebben - niet
grafisch probleem. Prosopografie is die histori- uitsluitend, maar wel met een zekere voorkeur
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- vooral kerkelijke élites de aandacht van de Deze top is inmiddels in kaart gebracht. Het
prosopografen. Een studie van Millet over het aantal leden van deze groep bedraagt voor de
kapittel van Laon  in Noord-Frankrijk wordt gehele periode tussen de 600 en 700. Hoewel
als baanbrekend beschouwd.6) nadere analyse nog nodig is tekent zich op het
Met gebruikmaking van deze prosopografî- politieke vlak al een bepaald patroon af. De
sche  methode ben ik al enige tijd bezig met een doorstroming van personen in de schepen-
breed opgezet onderzoek naar de bevolking bank geschiedt, met uitzondering van enkele
van Gouda in de Iate middeleeuwen. Dit kortstondige episodes van politieke onrust in
onderzoek schenkt in het bijzonder aandacht de vijftiende eeuw, niet snel in de 14e en 15e
aan culturele, en dus ook religieuze, aspecten, eeuw, en uitgesproken traag in de 16e: een
maar in tegenstelling tot wat de instap via het aanwijzing voor het (toenemend) oligarchi-
klooster Steyn zou kunnen doen vermoeden is sche  karakter van de stad.7)  Binnen deze groep
het niet speciaal aan de geestelijkheid gewijd. is tot in het midden van de 15e eeuw een klein
Als lid van de vakgroep geschiedenis (afdeling riddermatig element aanwezig, in hoofdzaak
middeleeuwen) van de Vrije Universiteit maak gegroepeerd rondom het geslacht Van der
ik deel uit van een team dat bijna in zijn geheel Goude.
prosopografisch werkt. Men besteedt aan- - de kringen die de subpolitieke ambten
dacht aan de Brabantse parochiegeestelijk- (kerkmeesters, H. Geestmeesters enz.) bekle-
heid (A. J. Bijsterveld), aan adelij  ke klooster- den; voor sommige van deze ambten zal er
intredes (E. Koch), notarissen in de Meierij overlap blijken te zijn met het recruterings-
van Den Bosch (A. van den Bichelaer) en veld van de politieke ambten, voor andere
universiteitsstudenten uit de Nederlanden (H. waarschijnlijk niet. Vergelijkt men een lijst
de Ridder-Symoens). Anders dan mijn colle- van kerkmeesters die bewaard is voor de jaren
ga’s  zoek ik de afbakening van mijn ‘popula- 1423-1482 met de gegevens over de politieke
tie’ echter niet in kenmerken als beroep of top dan blijkt dat van de kerkmeesters slechts
roeping, maar in de topografie (één stad, en ongeveer een vijfde (als men naar jaarfuncties
dus niet een heel gewest of zelfs heel de rekent) of een kwart (als men naar individuen
Nederlanden). Wat de begrenzing in de tijd kijkt) niet ook op het pluche van de stadsrege-
betreft bestrijkt mijn werk de jaren 13 14 (voor ring terecht komt.*)
Gouda het begin van de bronnen) tot 1572 - de economische élite(s): brouwers, accijns-
(opstand en reformatie), maar de nadruk ligt pachters, tollenaars, schippers en reders, bezit-
op de tweede helft van dit tijdvak, want voor ters van de meest waardevolle onroerende
de periode vóór de stadsbrand van 1438 zijn goederen in de stad. Een interessante vraag is
de bronnen erg schaars. Wat me voor ogen of deze élite, de groep van de rijken, scherp
staat is de geïntegreerde geschiedenis van een afsteekt tegen die van de armen of dat men
Hollandse stad in de late middeleeuwen, met eerder van een zekere spreiding moet spreken.
nadruk op de cultuurhistorische kant - cultuur Brouwerslijsten van plm. 1480 - aangelegd ter
met een kleine c - maar zonder de politieke en administratie van de hopaccijns - lij ken voor-
sociaal-economische aspecten uit het oog te lopig eerder op dit laatste te wijzen.9)  Dit kán
verliezen. De keuze voor Gouda wordt inge- voor de cultuuruitingen van belang zijn: een
geven door pragmatische overwegingen: het stad met een kleine zeer welgestelde topgroep
archief van de stad is matig rijk en dus nog te naast een brede laag van paupers zal een
overzien; de geschiedenis van de stad is relatief andere cultuur voortbrengen‘ dan een stad
onderbewerkt; en tenslotte is Gouda vanuit met een bescheiden en enigszins gespreide
mijn woonplaats gemakkelijk te bereiken. welvaart.
Wat me interesseert is de Hollandse cultuur - de - wat ik nu maar even noem - ‘cultische’
ná de periode van het Hollandse Hof en vóór éhte:  de kringen waaruit de stichters van
de Gouden Eeuw: de tijd waarin de steden in memories en vicarieën, de begunstigers van
Holland al wel, maar Holland in de Neder- k loos te rs  en  andere  godshuizen  enz .
landen nog niet de toon aangeeft. Stadscul- voortkomen.
tuur dus, zowel profaan als religieus. - en tenslotte bijzondere groeperingen zoals

priesters, kloosterlingen, schoolmeesters,
stadsklerken e.d.

De Goudse Nes Opbouw databank
Voorlopig kunnen de volgende - in elkaar De resultaten van het onderzoek worden
overlopende - ‘élites’ worden onderscheiden: opgeslagen in een databank, dus in een samen-
- de politieke elite (schepenen, burgemeesters, hangend geheel van in de computer vastgeleg-
- samen het gerecht - en vroedschappen; ook de gegevensbestanden. Deze databank moet
de tresoriers reken ik ertoe hoewel dat eigen- bevraagbaar zijn met het oog op meerde-
lijk de eerste onder de stadsdienaren zijn). re deelonderzoeken, zodat op den duur andere
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onderzoekers er desgewenst gebruik van kun- er functiebestanden gebaseerd op één bron,
nen maken. Uiteindelijk zal het tot archive- bijvoorbeeld degenen die na hun dood in het
ring bij het Nederlands Historisch Data Ar- klooster Steyn herdacht werdenen  wier namen
chief moeten komen. dus in het necrologium voorkomen. In derge-
De globale opbouw van de databank is als lijke bestanden sluit de bestandsstructuur
volgt: (1) De kern wordt gevormd door een zoveel mogelijk aan bij de bron en worden de
identiteitenbestand, gevuld met personen die persoonsnamen ongewijzigd overgenomen.
als aparte individuen mogen en moeten wor- Ook orthografische varianten neem ik dus op
den beschouwd. Over hen worden enkele conform de bron. Brongetrouwheid is het
sleutelgegevens vermeld, zoals eerste en laat- parool, laksheid in dit opzicht betekent in-
ste datum van optreden, en zo mogelijk formatieverlies. Aan de namen wordt na iden-
geboorte- en sterfdatum. In dit bestand zijn de tificatie als code het persoonsnummer toege-
namen gekoppeld aan persoonsnummers, en voegd, en zo kan er met deze bestanden wor-
deze nummers dienen als verwijzingssleutel dengemanipuleerd, (3)Bestanden met relaties,
voor heel de databank. Zolang het onderzoek zoals genealogische. In elke relatie komen
loopt moet dit bestand steeds bijgewerkt twee personen voor, meer vertakte relaties
worden, door nadere identificaties, correcties worden weggeschreven als relaties tussen twee
en toevoeging van nieuwe gegevens en in- individuen.
dividuen,  (2) Functie- of rolbestanden, d.w.z. _
bestanden waarin de vervullers van één be- Knelpunten ia  het prosopografisch onderzoek
paalde rol worden opgenomen. Ze vallen nog Prosopografisch onderzoek biedt mogelijk-
weer in twee groepen uiteen: ten eerste de heden om toonaangevende groeperingen uit
bestanden voor de voornaamste politieke samenlevingen in het verleden goed te leren
functies(burgemeesters,schepenen,tresoriers, kennen, maar er zijn ook niet geringe moei-
schouten enz.) waarvoor gebruik is gemaakt lijkheden mee verbonden. Allereerst is er het
van een veelheid van bronnen. Om redenen probleem van de bronnenschaarste. Door de
van opportuniteit heb ik de namen van de brand van 1438 is er in Gouda van vóór die
betrokkenen hierin direct opgeslagen in een datum niet veel bewaard. Voor de periode
gestandaardiseerde vorm. Daarnaast komen daarna, en vooral voor de eerste helft van de

Agnietenklooster binnen Gouda 1.585. Copie naar een oude tekening door Jacobus Stellingwerf:
Gewassen pentekening, achttiende eeuw. 19.6x15.6 CM.  Coll. Stedelijk museum ,,Het Catharina Gasthuis”.

69 .



,TIDINGE  VAN DIE GOUDE

zestiende eeuw, is er wel veel archiefmateriaal tativiteit van de uitkomsten dus niet te,stellig
over economische aspecten van het leven in moeten zijn.
deze stad, maar in de archieven van geestelijke Een tweede probleem met dit type van onder-
instellingen zijn flinke gaten geslagen. Wat de zoek is dat van de identificatie. Lang niet alle
kloosters betreft is er maar een fractie van wat Gouwenaars heten Jan Jansz of Dirk Dirksz,
er ooit geweest moet zijn (en bv. ook aanmer- maar toch wel een flink aantal. De meesten
kelij k minder dan in Leiden). Toch zijn daarbij hebben in de onderhavige periode nog geen
nog negen cartularia, die vaak niet alleen de familienaam. Dat geldt ook voor de toplaag.
oorkonden maar ook allerlei toelichtende Van de 521 schepenen die ik nu ken voeren er
informatie bevatten. Van het archief van de 169 of ongeveer één derde een min of meer \
voor Gouda zo belangrijke minderbroeders is erfelijk naamsdeel (van het type Dirk Jacobsz
niets bewaard: het is in 1572 door vluchtende Cutert);  voor de zestiende eeuw (tot 1572) is
broeders meegenomen naar het zuiden, in dat ongeveer de helft. In de veertiende eeuw
Brussel terechtgekomen en in 1695 bij de zijn het vooral riddermatigen die familiena-
Franse beschieting van de stad verbrand.. Uit men dragen, de Van der Goudes  voorop.
het archief van de St. Janskerk  zijn er in ieder Maar als ik in een niet-Goudse bron een Van
geval nog vijftiende en zestiende eeuwse graf- der Goude tegenkom weet ik niet direct of ik ’
boeken over, daarnaast rekenboeken voor met een lid van deze familie of met een
enkele jaren rondom 1489 en dan aaneenslui- inwoner van de stad Gouda te maken heb. In
tend vanaf 1543; bovendien vele honderden Gouda zelf kon ik sommige schepenen alleen
oorkonden en ook nog een flinke goederen- van elkaar onderscheiden door naar hun
administratie uit de tijd na 1572 die retro- zegels te kijken: interessant werk, maar het
spectief inzicht geeft in de situatie van voor de houdt wel op.
Hervorming. De grafboeken zijn een eerste- Daarmee kom ik bij het derde minpunt van
klas bron voor het religieuze gedrag van de dit soort onderzoek: het is zo ongelooflijk
élite: wie kon en wilde het zich permitteren tijdrovend. De computer neemt de onderzoe-
voor zichzelf en zijn familieleden een plaatsje ker wel werk uit handen bij de opslag en de
te kopen dicht bij de altaren en de heiligen? analyse van het materiaal, en de beschikbaar-
Een groot gemis is dan weer het totale ontbre- heid van betere programmatuur in combina-
ken van prosopografisch bruikbaar materiaal tie met bundeling van de know-how  op dit
uit de broederschapsarchieven. Dergelijke ga- gebied helpt in de goede richting. Maar het
ten in de documentatie kunnen alleen worden archiefwerk moet wel gedaan worden, of als
opgevuld door vergelijking met andere ,Hol- het al gedaan is (klappers bv.) dan toch vaak \
landse steden die op dit punt fortuinlijker niet in een aangepaste vorm. Een voorbeeld
waren: Heusden bv. met zijn ‘dootboeck’ van van dit laatste is het werk van dr. C.J.
de O.L.V.-broederschap. ‘O)  Daar staat dan Matthijs. Matthijs heeft jaren van zijn pensi-
tegenover dat we het Heilige geestmeesters- oengerechtigde leeftijd besteed aan het maken
boek nog hebben, een lijvig cartularium met van repertoria op de Goudse eigenboeken (de \
allerlei notities over memoriemissen. over transporten van percelen in de stad Gouda).
uitdel Hij is nu praktisch klaar, en heeft daarmee een
heid, indrukwekkende prestatie geleverd. Maar het
naars 5 \ resultaat is een reeks handgeschreven delen
aardi] waarin gegevens alleen perceelSgewijs  toegan-
Informatie komt soms uit onverwacht hoeken. kelij k zijn. Voor sociaal-economisch of proso- :
In het Goudse stadsarchief bevindt zich een pografisch onderzoek zijn ze in deze vorm niet
omvangrijke lijfrente-administratie: het onge- geschikt. Het welslagen (niet speciaal van
luk van de stad, die zich vanaf plm. 1490 diep mijn maar van elk vergelijkbaar onderzoek)
in de schulden moest steken, is een buiten- hangt mede af van dermate  waarin de werk-
kansje voor de historicus, want zo leert hij de wijze van lokale historici gestandaardiseerd
namen van veel geestelijke personen kennen. wordt en de resultaten door archivering alge-
En dan is er de reeks stadsrekeningen, die meen toegankelijk worden gemaakt, van team-
aanvangt in 1437. Hierin vinden we o.a. work dus.
vergoedingen aan leden van het stadsbestuur
voor kosten die ze maakten voor het bijwonen Gouda in de làte middeleeuwen
van plechtige eerste missen; de namen van de Er moeten dus wel goede redenen zijn om bij
jonge priesters worden er doorgaans bij al deze moeilijkheden aan een prosopografi-
gegeven. 12) \ sche  studie van de elite van Gouda in de late
Al met al zullen de resultaten negatief beïn- middeleeuwen te beginnen. Die redenen zijn
vloed worden door het lacuneuze karakter er wel, en ze komen er op neer dat - voorzover
van de bronnen. We zullen over de represen- zich laat aanzien - weinig aspecten van het
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Gezicht op de stad Gouda vanaf de IJssel. Gravure, omstreeks 1585. (48.5~17  cm.) Frans Hogenberg.

leven in deze industriestad ontsnapten aan de
aandacht en de zorg van het stadsbestuur, en

die zich bezighield met collaties, sermoenen

dus van de kringen die daarin de toon aan-
tot het volk van Gouda.14)  Maken we de
sprong naar de zestiende eeuw dan zien we dit

gaven. De stad ging nooit tot parochiesplitsing
over, zoals Leiden, Delft of Amsterdam, en de
St.-Jansparochie was dan ook reusachtig (zo-
als de kerk zelf): waarschijnlijk na de Bavo-
parochie van Haarlem de grootste van Hol-
land. Er waren dus geen parochies die dienden
als brandpunten van loyaliteit en rivaliteit op
een substedelijk niveau. De kerk werd be-,.
stuurd door kerkmeesters, die stadsdienaren
waren, d.w.z. aangesteld door het stadsbe-
stuur en daaraan verantwoording schuldig,
maar ook zelf uit de regeringskringen afkom-
stig. Over zaken van enig gewicht die de kerk
aangingen, zoals verbouwingen, delibereerde
de vroedschap. De stad subsidieerde de voor-
naamste broederschappen - d.w.z. vermoede-
lijk de broederschappen waarin de voor-
naamste Gouwenaren zaten, maar dat zullen
we bij gebrek aan gegevens nooit zeker weten.
Het stadsbestuur trommelde de schutterij -

stadsbestuur de beroemde Alkmaarse school-
meester Petrus Nannius naar Gouda halen.
Hij moest er het humanisme op de stads-
school introduceren (maar was er na één jaar
al weer weg). We zien het stadsbestuur lobbyen
bij de groten der aarde om voor de Sint
Janskerk na de brand van 1552 gebrandschil-
derde glazen te bekostigen, en we zien het
lijdelijk verzet plegen wanneer vanaf 1564 een
overijverige pastoor in samenwerking met een
inquisiteur op jacht is naar ketters die er in het
nog zeer roomse Gouda nauwelijks waren. 15)
Het Goudse stadsbestuur loopt iets later ook
al niet warm voor de ijverigste vorm van
calvinisme, zoals Van Deursen heeft duidelijk
gemaakt. 16)
Men moet Gouda niet interessanter maken
dan de stad werkelijk is. Wonderen gebeurden
er in Gouda niet? en het bestuur van de stad en
kerk was dus met in staat Gouda als bede-

zelf een exponent van de élite - op om in
processies meeste  lopen. Het was ‘de stad, en
dus minstens een doorslaggevend deel van de
politieke élite, die in 1419 de minderbroeders
in huis haalde: bedelmonniken dus die niets
aan bezitsvorming deden maar wél onmisbaar
waren voor de religieuze infrastructuur van de
stad omdat ze veel predikaties in de parochie-
kerk verzorgden - waarvoor het stadsbestuur
ze dan weer fooien toeschoof.Toen  in 1439/40
de oorspronkelijke groep minderbroeders, die
onder leiding van Christiaan Rolins en Jan
Brugman stond, op instigatie van het Bour-
gondische hof vervangen werd door Observan-
ten uit Sint Omaars - fundamentalisten, zegt
Van den Hombergh - raakte de stad hierover
ernstig verdeeld. 13)  Een ander comité uit de
toplaag, de H. Geestmeesters, garandeerde
het materieel bestaan van het Collatiehuis, de
vestiging van Broeders des Gemenen Levens

vaartsoord te pousseren zoals in .Amsterdam
en Delft het geval was, 17)  Anders dan Leiden,
Gorcum of zelfs Geervliet bezat Gouda geen
kapittel dat met de inkomsten en vrije tijd van
dekanunnikendeCultuurindestadkonopkrikken.
Gouda telde geen beroemde school, zoals
Deventer of Zwolle. Het was géén intellec-
tueel centrum, hoewel men de indruk krijgt
dat de stad behalve bier ook heel wat theologen
exporteerde.18)  Na plm. 1440-lijkt  de rol van
de riddermatige families uitgespeeld. In de
stad gaf de burgerij de doorslag. Wat was nu,
naast de sociaal-economische, de culturele,
geestelijke en intellectuele bagage van de
bovenlaag van deze stad (en: van de bevolking
van de stad als geheel). Bekommerde men zich
behalve als groep ook als individu om reli-
gieuze zaken? Jacob Willemsz schonk een
schilderij van grote waarde aan de kerk van
het klooster Steyn. 19)  Volgens een door Taal
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vermelde oorkonde schonk een Coman Lou “)  Gouda, Libriie  ms. 932. Editie: D. van Heel. ‘Doden-
in 1455 aan de minderbroeders van Gouda, lijst van de regulieren uit het klooster Emaus’te Steyn’,
een bijbel en andere boeken op voorwaarde Bijdragen Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 6 (1949)

dat ze de observantie trouw bleven.20)  Waren
96-117 (vertaald, en met storende fouten).

er meer zoals zij? Uit het hoofdstuk dat Van’ 5, N. Bulst ,en J.-Ph,  Genet,  Medieval  lives  and the

Kan in zijn studie over het Leidse patriciaat historian. Studies in medieval prosopography. Procee-\
wijdt aan de relatie van dit patriciaat tot de dings of the first  international  interdisciplinaly  confe-

kerk bliikt  dat niet elke vorm van ~J;A=I~Q
rence  on medièvaiprosopography  (Bielefeld  Dec. 1982)
Iv.-.1..-~~~~  IfiOL\
~“dkl”‘“LUU  1  YOU).

6, H. Millet, Les chanoines du chapitre cathédral  de Luon
(Rome 1982).

kort alvast ergens te publiceren:  ze bevatten nogal wat
correcties op De Lange van Wijngaerden. Met een
computerprogram is geprobeerd de anciënniteitsvolg-
orde binnen de jaarlijkse schepenbanken vast te stellen.

‘) Het ligt in de bedoeling mijn magistraatslijsten binnen-

L I b11fpbUJ

gedrag even vanzelfsprekend is.21)  !Studeerde
men aan de universiteit? Had men vvILvvLGvhehn-\pftp
aan boeken en kon men ermee omgaan?
Uiteraard mag niet de indruk worden gewekt
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