
Onbewezen, onverklaard, echt!

Jim van der Heijden

“Ik heb een er va ring ge had die ik niet kan be wij zen. Ik kan
haar niet eens ver kla ren, maar al les wat ik als mens weet, al -
les wat ik ben, zegt me dat die echt was. Ik maak te deel uit van 
iets heer lijks, iets dat me voor al tijd heeft ve ran derd, een vi si -
oen van het uni ver sum dat ons on weer leg baar zegt hoe klein
en on be te ke nend en hoe zeld zaam en kost baar we al le maal
zijn. Een vi si oen dat ons zegt dat we be ho ren bij iets dat gro -
ter is dan wij zelf. Dat wij niet alléén zijn, dat nie mand van ons 
al leen is.”

Uit: “Con tact” (C. Sa gan), ge ci teerd in 

“Waar om God niet verd wijnt” (A. New berg e.a.)

Erva ring en waar je niet van kunt aan to nen dat je ze hebt ge had 
en die je ook niet kunt ver kla ren. Je vraagt er niet om, het
over komt je ge woon. Van zelf spre kend is de kans dat je zo iets
hebt mee ge maakt gro ter naar ma te je lang er op deze aard kloot
rond loopt, maar je kunt zul ke er va ring en ook op jonge leef tijd 
heb ben ge had. En dan houd je die mo ge lijk ja ren lang voor je.
Immers, als je erg jong bent heb je de woor den nog niet tot je
be schik king waar mee je kunt be schrij ven wat je over kwam,
daar na wil je sim pel weg niet voor idi oot wor den ver sle ten en
ver vol gens kom je in de fase dat je een toe komst op wilt bou -
wen en daar geen za ken bij kunt ge brui ken waard oor je min -
der se rieus ge no men zou kun nen wor den. Dus sla je wat je
niet kwijt kunt zorg vul dig op in een kluis diep in je ge heu gen.
Daar haal je het af en toe uit om je zelf er van te over tui gen dat
het nog net zo is als toen het erin ging en je gaat door met je
le ven. Zo ging ik er in ie der ge val mee om.

Als je dan veel la ter de in houd de fi ni tief uit de kluis haalt
is het als met erfstuk ken die je nu, na ze ja ren lang zorg vul dig
te heb ben be waard zon der goed te we ten wat je er mee aan
moet, aan an de re blik ken prijs geeft. De één zal ze waar de ren
en de an der zal het kitsch vin den.

Het is mij om het even. 

Oudgrieks
Ik ben een jaar of acht. We wo nen in een oud he ren huis. Van -
uit de gang zie ik dat de deu ren tus sen de slaap ka mer van mijn 
ou ders en de aang ren zen de ser re open staan waard oor het gro -
te bed in de mid dag zon baadt. Ik geef toe aan de drang om
daar te gaan lig gen.

Ik ben nu een vol was sen man die het kind niet kent dat
even te vo ren ging lig gen waar ik nu lig. Ik draag een wit ge -
waad, en lig, half op mijn zij en steu nend op mijn el le boog, op 
een hou ten of ste nen bank. Er staat een vrouw met kort blond
gol vend haar in een zelf de ge waad te gen over me. Ik voel een
in ni ge band met haar. Niet zo als een kind voelt, maar zo als
vol was sen men sen voe len die el kaar door en door ken nen. We
pra ten. In mijn her in ne ring zal blij ven dat het ge sprek ein digt
met haar: “Je moet te rug. Je plaats is nu daar. Wij zien el kaar
la ter weer”. Ik weet dat “la ter” niet op dit le ven slaat. Ik sta
op, vol ko men wak ker en hel der en voel me in tens ge luk kig en
eu fo risch. Op de gang kom ik mijn moe der te gen. Ze zegt:
“Goh, wat kijk jij vro lijk”. Ik loop snel voor bij. Ik kan ge voe -
lens die ik niet be grijp en waar ik een su pe rieu re blij heid door
voel niet uit leg gen.

Veel la ter pas kon ik het “vol was sen” ge voel plaat sen dat
een kind niet kent, her ken de ik het ge waad als een tu ni ca en
plaat ste ik het ta fe reel na tuur lijk als Ou dro meins of -grieks. Het
bij zon de re was ech ter de echt heid. In een droom kun nen ge -
beur te nis sen nog zo wer ke lijk lij ken, zo dra je wak ker bent weet
je, nog sla pe rig, di rect en zon der eni ge twij fel dat je droom de.
Zo ver gaat het mij ten min ste bij de enk ele keer dat ik me her in -
ner dat ik ge droomd heb. Van af het be gin, dus ook als we kind
zijn, ma ken we feil loos on der scheid tus sen een echt lij ken de
droom en de wer ke lijk heid. Het van kind naar Oud griek se vol -
was se ne gaan en weer te rug was ech ter als bij vol be wust zijn
van de ene ka mer de an de re ka mer in- en uit lo pen.

Scheiding
Van de zelf de orde is een her in ne ring die geen her in ne ring kan
zijn. Toch is het ge woon een her in ne ring, al zo lang ik me kan
her in ne ren.

Een koor van stra len de lich ten als een dich te groep ster ren aan 
een nach te lij ke he mel. Geen licha men, geen sub stan tie, enk el
geest. Geen schei ding, wel ver trouw de, in ni ge ver bon den heid.
Geen ik, geen ego. No tie van een zelf dat als een ving er van een
hand be hoort tot het zelf van het koor. Onein dig veel ko ren waar -
van de lich ten be we gen in de spe ci fie ke tril ling en van ie der koor.
Bun de ling en van geest kracht, ge richt op aard se zel ven die ooit
deel wa ren van een koor en dat la ter weer zul len zijn, gaan ver ge -
zeld van ijle mu ziek die de lich ten ple ziert en maakt dat ze zich
nog in ten ser en har mo nieu zer van hun taak kwij ten.

Het ik ont staat als ik uit het koor word ge roe pen naar een
soort raad van wij zen. Er wordt mij voor ge hou den dat het voor
mijn groei no dig is om een aards le ven te gaan lei den, wat me
ont zet tend te gen staat. Er is geen dwang, maar ik be sef dat ik din -
gen moet le ren die ik eer der niet heb kun nen er va ren. De gro te
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lijn van het le ven dat ik ga lei den en de in vul ling van de an de re
rol len wor den me ge toond. Ik ben ont zet over de om stan dig he -
den, de an de ren (ik ken er uit eer de re si tu a ties in een an de re rol)
en de duur (ik roep ver twij feld “en zo lang!”). Er wordt mij ge -
zegd dat dit no dig is om te le ren wat ik moet le ren en, ter ver -
troos ting, dat het in dit le ven gaan de weg be ter zal wor den.

Midwinterhoorn
Het was in de len te van 1964, kort na mijn ne gen tien de ver -
jaar dag. Ik woon de in Den Haag en werk te in Delft. Daar
volg de ik ook een avond oplei ding. Op een mid dag kreeg ik op 
mijn werk last van mis se lijk heid, buik pijn en een hol ge voel in 
mijn maag streek. Ik werd steeds be roer der en zag er niet veel
in om tot vijf uur te blij ven en dan naar huis te fiet sen. Daar -
om vroeg ik een col le ga die een scoo ter had om me naar huis
te breng en. Achter op ge ze ten in het len te zon ne tje en met een
fris bries je langs mijn ge zicht kik ker de ik op en thuis ge ko men
was er niets meer aan de hand. 

In de loop van de avond kwa men de ver schijn se len ech ter
te rug en wer den ze steeds he vi ger. Mijn moe der is die avond
en nacht vaak naar de te le foon cel op de hoek van de straat ge -
lo pen om onze huis arts te vra gen om te ko men. Die vond dat
niet no dig. Zon der mij te heb ben

ge zien stel de hij in het eer ste ge -
sprek vast dat het een “ko liek je”
be trof dat ze met war me doe ken
dien de te be strij den en bleef de
vol gen de ke ren bij die di ag no se.

Die nacht heb ik hel se pij nen ge -
le den.  Te gen de och tend was ik uit -
ge put, ik vocht niet meer te gen de pijn en wat er met me
ge beur de. Om acht uur bel de de dok ter aan, flui tend en met zijn
hond je bij zich. Na het zo veel ste ver zoek kwam hij toch maar
even kij ken. Zijn schrik kon hij niet ver ber gen. Hij had een acu te
ap pen di ci tis niet on der kend, die met war me doe ken la ten uit broe -
den tot een buik vlies ont ste king en de pa ti ënt was nu in le vens ge -
vaar. Een am bu lan ce was er snel en een uur la ter lag ik op een
ope ra tie ta fel van het zie ken huis Zui dwal in Den Haag. 

Dat zie ken huis is ja ren ge le den af ge bro ken en was voor
die tijd al be hoor lijk ve rou derd. De pa ti ënten la gen er op gro te 
zie ken za len waar enk ele ka mers aan grens den die be doeld wa -
ren voor de ernsti ge ge val len en de ster ven den. 

In de eer ste week lag ik, me nau we lijks van mijn om ge -
ving be wust, in zo’n ka mer. Ik pen del de tus sen niets en een
we reld die be stond uit een wit te mist. Het niets had de over -
hand. Tij dens de kor te mo men ten dat ik min of meer bij ken -
nis was leek wat er om mij heen ge beur de heel ver weg te zijn. 
De flar den van zie ken huis ge lui den, lo pen op de gang, ge ra tel
van kar re tjes en bran cards, een ver pleeg ster die bin nenk wam
om een in fuus fles te wis se len. Ik had er geen con tact mee en
stel de er ook geen be lang in.

Een an de re re a li teit was veel ster ker aan we zig. In het be gin 
bleef ie mand in mijn buurt in de wit te mist om mij heen, een
schim die ik maar niet kon thuis breng en. Op een ge ge ven mo -
ment was de schim verd we nen. Nu steeg ik op van mijn bed.
Ik zweef de er een eind je bo ven en vi breer de en schom mel de
een beet je, van links naar rechts en van ach te ren naar vo ren.
Dan lag ik weer op mijn ma tras en ver vol gens her haal de het
zwe ven zich weer. Het was niet on aang enaam en ik vond het
jam mer dat ik het niet kon be ïnvloe den.

Mijn ka mer ge noot was ster ven de. Hij was vlak naast me, maar 
zijn schreeu wen en jam me ren be reik ten me nau we lijks. De
ver ple ging en zijn fa mi lie had den ruim te no dig en ik werd
naar de zaal ver plaatst. Men had mij over al heen kun nen bren -
g en zon der dat ik dat zou heb ben ge merkt, dus ook niet dat er
nu veel pa ti ënten om mij heen la gen.

Zo als de schim in eens verd we nen was, zo ein dig de nu het
zwe ven. Daar kwam iets voor in de plaats dat be ang sti gend
was. Het ma tras on der mij los te als het ware plot se ling op en
ik viel in een donk ere ruim te. Er was geen bo dem on der me en 
er dreig de een val zon der ein de in de duis ter nis, maar net zo
plot se ling was ik weer te rug in mijn bed. Het zwe ven had ik
over me la ten ko men, aang enaam als het was, maar te gen dit
val len wil de ik me ver zet ten. Dat luk te ech ter niet en het her -
haal de zich keer op keer. 

Na een aan tal ke ren val len en weer te rug ko men viel ik ui t -
ein de lijk door. Ik viel met gro te snel heid in een duis te re tun -
nel. Ik pro beer de mij aan de wand vast te grij pen. Die was ruw 
en zwart, zo zou ik me een mijn schacht heb ben voor ge steld,
maar ik kon zien dat er on der hand be reik uit steek sels wa ren.
Die pro beer de ik te grij pen, maar ik klauw de in het niets, als of 
de uit steek sels verd er wa ren dan ik had ing eschat. Daar schrok 

ik van, als ik niet op mijn co ördi -
natie en re flexen kon ver trou wen
zag het er niet best uit. Ik was nu
zo diep ge val len dat bo ven mij
geen licht meer was te zien. De
uit steek sels wer den mon ster lij ke
ge zich ten. Ik raak te niet in pa niek, 
maar mijn angst werd be klem -

men der naar ma te ik verd er viel.
Plot se ling merk te ik dat er ver on der mij een klein licht

was, dat gro ter werd naar ma te ik verd er, dus die per, viel. Hoe
gro ter het licht werd hoe klei ner mijn angst werd. Die was he -
le maal verd we nen toen het val len stop te en ik in de ope ning
van een grot aan het ein de van de tun nel stond. Ik keek om -
hoog en zag dat waard oor ik ge val len was als het ware de
vorm van een mi dwin ter hoorn had, een lange hals waard oor ik 
was ge ko men en een bre de mon ding waar in ik nu stond. De
uit steek sels aan de wan den wa ren verd we nen. Het zag er nu
een stuk vrien de lij ker uit en ver bo ven me was een zwak licht
van waar ik was ge ko men. 

Nu zag ik ook waar het licht van daan kwam dat ik on der
mij in de tun nel had ge zien. Dat was het hel de re licht waar in
het pracht i ge, groe ne, glooi en de land schap lag waar ik nu van -
uit de mond van de grot over uit keek. Dat licht kwam niet uit
één punt maar was dif fuus, over al even sterk waar ik ook
keek. Hier was geen zon en wel een prach tig licht. Heel in de
ver te zag ik een soort be bou wing. Voor mij lag een pad dat
van de grot het land schap in voer de.

Toen ik daar zo stond te kij ken wist ik op slag dat het goed 
was. Ik ver lang de er naar om bij deze we reld te ho ren waar in
ik me be schermd voel de en die rust bracht. Ik wist dat ik hier
hoor de en dat er hier op mij werd ge wacht. Ik maak te aan stal -
ten om over het pad dit fan tas ti sche land schap in te gaan en de 
tun nel ach ter mij te la ten. 

In de ver te zag ik langs het pad een groepje ge stal ten mijn
rich ting uit ko men. Ik had nog maar net de grot ver la ten en ze
ston den al voor me. Ze droe gen een soort grij ze pij en waar van 
de ca puchons ver over hun ge zich ten vie len waard oor ik hun
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Het was een vrouw van een jaar of dertig
met een vriendelijk “wetend” gezicht. 

Ze zei: “Ik ben je overgrootmoeder. Je wilt
hier blijven, maar je moet terug jongen. 

Het is je tijd nog niet”



trek ken niet kon zien. Eén van hen kwam uit het groepje naar
vo ren en schoof, dicht bij mij ge ko men, de ca puchon te rug.
Het was een vrouw van een jaar of der tig met een vrien de lijk
“we tend” ge zicht. Ze zei: “Ik ben je over groot moe der. Je wilt
hier blij ven, maar je moet te rug jong en. Het is je tijd nog
niet”. Di rect werd ik met gro te snel heid te rug de tun nel inge-
zo gen. Nu was er geen angst en even la ter lag ik weer op mijn
bed, ziek, zwak en met spijt dat ik te rug was. 

Een paar da gen la ter was mijn si tu a tie nog steeds slecht, be -
zoek en om ge ving her ken de ik slechts bij vla gen. Het was in
het mid dag slaap uur tje dat ik me plot se ling in een hoek pal te -
gen het pla fond be vond van waar ik de zaal met sla pen de en
snur ken de man nen be keek. Ik zag
al les hel der en dui de lijk en kon in -
zoom en op ie de re per soon af zon -
der lijk. Het leek heel ge woon om
van uit die po si tie te kij ken. Na zo
een tijd je de zaal te heb ben over -
zien was ik weer te rug in mijn bed.

Achter af vond ik het vreemdst aan al les dat mijn be wust -
zijn in de “nor ma le wer ke lijk heid” nau we lijks aan we zig was
en ik in “het an de re” al les scherp en hel der had waar ge no men. 
Ik heb me toen ook geen mo ment ge re a li seerd dat ik zou kun -
nen ster ven. Mijn om ge ving had dat wel. Tien da gen na mijn
op na me ver tel de de be han de lend chi rurg aan mijn fa mi lie dat
ik nu ein de lijk bui ten le vens ge vaar was. Ik was nog een tijd
zwak en werd pas na een maand uit het zie ken huis ont sla gen.

Daar na duur de het nog enk ele maan den voord at ik voor
hal ve da gen aan het werk mocht gaan. Het lo pen de stu die jaar
was naar de maan en ik zou mijn stu die niet kun nen af ron den
voord at ik het jaar daar op in mi li tai re dienst zou gaan. Niet dat 
die za ken me de eer ste tijd in te res seer den. De nor ma le wer ke -
lijk heid was weg ge drukt door dat an de re, dat veel re ëler had
ge le ken en dat mis schien ook was. Daar over ver tel len deed ik
ech ter niet. Ik had nooit van zul ke er va ring en ge hoord, mis -
schien had ik al leen maar in tens ge droomd, en ver wacht te er
geen be grip voor. Wat ik wel deed was al les ge de tail leerd in
mijn ge heu gen op slaan.

Ja ren la ter las ik in een krant een ar ti kel over het fe no meen 
dat ik had mee ge maakt. Ande ren ble ken het zelf de te heb ben
er va ren als ik in der tijd. Dat was een opluch ting voor me, ken -
ne lijk was het niet iets ab nor maals. Een paar men sen in mijn
om ge ving zou ik er nu over ver tel len.

Ik had er sterk het ge voel aan over ge hou den dat ik wat van
mijn le ven moest ma ken. Mijn ra ti o ne le in stel ling – ik deed
toen che misch-fy sisch on der zoek – werd in mi li tai re dienst nog
ver sterkt en liet geen ruim te om hier lang mee be zig blij ven. Ik
borg het zorg vul dig op en richt te me op stu die, car rière en ge -
zin. Die slok ten in de ja ren die volg den al mijn aan dacht op.

Vervolg
Vij fen der tig jaar la ter was er een ver volg.

Mijn moe der was ong enees lijk ziek. Op zelf stan dig wo nen 
volg de zie ken hui sop na me en ver vol gens een ka mer in een
verpleeg huis die ze deel de met vijf an de ren waar geen ge sprek 
mee was te voe ren. Ze wei ger de te aan vaar den dat haar ein de
snel na der de. “Ik wil wel zo snel mo ge lijk weer op mij zelf
wo nen”, “Als ik op va kan tie ga kik ker ik daar ge noeg van op
om weer een tijd je voor uit te kun nen”,  “Als ik het nog een
paar maan den uit houd dan kan ik .... nog mee ma ken.”,  “Voor

het zelf de geld heb ik nog een paar jaar”. En ver vol gens stel de
ze zich weer een nieuw doel, liefst op nog lang ere ter mijn. 

Ui tein de lijk be sef te ze dat ze het on af wend ba re niet zou
kun nen ont lo pen en ging en de ge dach te dat ze haar kin de ren
nooit meer zou zien en de vraag wat er na het le ven zou zijn
haar be zig hou den. Iets wat ze al tijd ver van zich had ge hou den.
Nu sprak ze met de pas tor van het ver pleeg huis en had ze ’s
nachts lange ge sprek ken met een ge lo vi ge nacht ver pleeg ster.

Ooit had ik haar over mijn er va ring van 35 jaar te vo ren
ver teld, maar dat was al lang ge le den en iets in me zei dat ik
het haar nu nog eens moest ver tel len. Ik twij fel de een aan tal
da gen, de kans dat ze zou re a ge ren met “wat een on zin” of

“wil je me soms dood heb ben”
was ze ker aan we zig. Maar toen ik
op een za ter dag mid dag bij haar op
be zoek ging wist ik dat ik het niet
lang er moest uit stel len. Ze ver tel de 
dat ze die och tend wak ker was ge -
wor den met het ster ke ver lang en

mij te zien en dat ze zich al die tijd al on rus tig voel de. Ik ver -
tel de mijn ver haal waar ik de on ple zie ri ge za ken uit weg liet.
Ze zei: “Dit wil de ik ho ren. Nu voel ik me rus tig. Daar voor
moest je ko men.” En:  “Je bent be voor recht dit te heb ben er va -
ren.” Het was de laat ste keer dat ik haar le vend zag. Wat mijn
er va ring ook had ver oor zaakt, een blik op een an de re wer ke -
lijk heid of de beel den die een ziek lichaam de her se nen laat
cre ëren, 35 jaar la ter heb ik daar mijn ster ven de moe der rust
en wat ver trou wen mee kun nen ge ven.

Just in time 
De dag voor de be gra fe nis was ik thuis aan het overd enk en
wat ik tij dens de uit vaart plech tig heid zou gaan zeg gen. Om
ons te ont las ten had mijn moe der de ver pleeg huis pas tor ge -
vraagd om iets te doen. Ener zijds dien den we dat te res pec te -
ren, an der zijds vond ik dat we als kin de ren de ce re mo nie in
ei gen han den moes ten hou den en niet moes ten over la ten aan
een ver te gen woor di ger van iets waar nie mand van ons zich
ooit eer der mee had be zig ge hou den. De pas tor was een sym -
pa thie ke ke rel die best met ons wil de af spre ken wat zijn rol
zou zijn. Dus nu had ik me zelf op ge za deld met de lei ding en,
om dat ik niets van een pa pier tje wil de ople zen, pro beer de ik in 
ge dach ten mijn tek sten voor de ver schil len de mo men ten com -
pleet te krij gen. Er ont brak nog iets en het luk te me maar niet
om dat wat mis te voor ogen te krij gen. Ik was op het punt aan- 
ge land dat ik het bij na jam mer be gon te vin den dat ik nooit
aan spi ri tu a li teit of re li gie was toe ge ko men. Men sen die zich
daar wel mee be zig hou den we ten im mers bij zul ke ge le gen he -
den moei te loos de juis te woor den te zeg gen. Ik liep door de
woonk amer te ijs be ren toen ik de brie ven bus hoor de. Post.
Een wel ko me on der bre king want ik kwam toch niet verd er.
Het bleek een mij on be kend chris te lijk op wek kings blaad je te
zijn dat ik daar na ook niet meer heb ont vang en. In plaats van
het recht streeks in de kli ko te de po ne ren, de nor ma le weg voor 
dat soort “re cla me”, sloeg ik het open. Het eer ste waar mijn
oog op viel was de tekst van Pre di ker 12:7, die zegt dat je le -
vens adem te rug gaat naar God en je lichaam te rug gaat naar de
aar de. Pre cies wat ik mis te in het ver haal dat ik in mijn hoofd
had en zelf niet zou heb ben ge von den.
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Het eerste waar mijn oog op viel was de
tekst van Prediker 12:7, die zegt dat je
levensadem teruggaat naar God en je

lichaam teruggaat naar de aarde. 



Onbewezen, onverklaard, echt
Een paar jaar daar na ging ik met pen si oen. Met een ra ti o ne le aan -
leg en wer kend in een tech nisch-we ten schap pe lij ke om ge ving
was het niet vreemd dat mijn denk beel den over het le ven en de
zin daar van ook al tijd strikt ra ti o neel en ma te ri a lis tisch wa ren ge -
weest. Maar nu was er ge le gen heid om ook te gaan proe ven aan
al ler lei an de re ken nis ge bie den en op vat ting en. In mijn al snel
weer vol lo pen de agen da hield ik daar flink ruim te voor.

En zo ging ik me verd ie pen in fi lo so fie, psycho lo gie, re li gie,
etc., las boe ken en volg de cur sus sen. De O.U., het HOVO, de bi -
bli o the ken en de boek han del heb ben nog steeds een goe de klant
aan me en wat ik daar niet vind brengt het in ter net mij wel.

Het heeft in ie der ge val op ge le verd dat mijn blik is ver -
breed en ik de stel ling dat ie der ant woord meer nieu we vra gen
op werpt kan be ves ti gen.

Na tuur lijk heb ik ge pro beerd om de nieuw ver wor ven in zich -
ten ook te be nut ten om de hier bo ven be schre ven er va rin g en te
ver kla ren. Echter, veel meer dan er nu ter men bij kun nen
plaat sen als re gres sie, bde en syn chro ni ci teit heeft dit niet op -
ge le verd. En dat hoeft ook niet. Van al les wat in mijn le ven
voor bij is ge ko men vor men deze er va ring en een zeer klein,
maar bij zon der, deel. Mis schien wa ren het mo men ten waar in
even een an de re wer ke lijk heid zicht baar werd. Mis schien wa -
ren het los se scha kels die niets ver bin den en on der de om stan -
dig he den van het mo ment door neu ro nen wer den ge pro du-
 ceerd zon der iets te re pre sen te ren. Het blij ven on be we zen en
on ver klaar de fe no me nen die voor mij echt zijn.

* * *
*
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Opmerking van de redactie

Het voor gaan de ver haal vorm de het be gin van een zeer pro duc tie ve sa men wer king tus sen het tijd schrift Te rug keer en de heer
Jim van der Hey den. Een en an der re sul teer de in een groot aan tal ar ti ke len en twee boe ken:

Onver gank elijk - de bij na-dood er va ring, 
Ven ster op het licht van Non-Lo kaal Be wust zijn; 
de vi sie van een er va rings des kun di ge.
Uit ga ve van Elmar in 2008

Het klei ne Bij na-bij-de-dood boek je,
Frag men ten uit de prak tijk
Uit ga ve van Elmar in 2010


