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Hoorcollege:  
 
Titel: Algemene Geschiedenis 
 
Docent: Tristan Mostert MPhil 
Tristan Mostert is als docent verbonden aan de Universiteit Leiden, en rondt daar een onderzoek af over 
de Specerijenoorlogen. Eerder werkte hij voor verschillende musea en culturele instellingen, o.a. als 
conservator bij het Rijksmuseum. 
 
Korte omschrijving: 
Het Nederlandse koloniale verleden staat de laatste tijd weer volop in de publieke belangstelling. Over 
de erfenis van dat verleden, en hoe we ons daartoe moeten verhouden, worden soms felle 
maatschappelijke discussies gevoerd. Tristan Mostert neemt ons mee naar een vroege episode uit dat 
verleden: de oorlogen die de Nederlanders in de 17de eeuw in Oost-Indonesië voerden om een 
specerijenmonopolie te verkrijgen.  Hij zal daarbij specifiek kijken naar de afbeeldingen die van die 
conflicten bestaan, en laten zien hoe ook die als historische bron kunnen worden gebruikt. 
 
Werkcollege 1: 
 
Titel: Middeleeuwse Geschiedenis 
 
Docent:  Dr. Robert Stein 
Mijn naam is Robert Stein en ik werk als universitair hoofddocent aan de afdeling Middeleeuwse 
Geschiedenis van de universiteit Leiden. Ik houd me dagelijks bezig met onderzoek en onderwijs. Een 
paar jaar geleden schreef ik een boek over de hertogen van Bourgondië, waarbij ik veel gebruik maakte 
van de input van studenten. Op dit moment ben ik vooral geïnteresseerd in bureaucratie. Dat klinkt als 
een heel saai onderwerp, maar eigenlijk is het heel interessant. 
 
Korte omschrijving: 
In dit werkcollege wil ik het hebben over corruptie in de zestiende eeuw. Als uitgangspunt nemen we het 
geval van Cornelis Suys uit het midden van de zestiende eeuw. Het artikeltje is geschreven door Serge ter 
Braake, ‘Corruptie, nepotisme en ambtsmisbruik. Het mysterie van het zilveren tonnetje van Cornelis 
Suys’, in: Rond het Binnenhof. Twintig Haagse geschiedenissen uit de zestiende eeuw (Hilversum 2012) 
bladzijde 25 tot 31. 
 
Voorbereiding: 
Lees het artikel (de volgende pagina’s van dit document) heel goed door. Zoek de ingewikkelde woorden 
op in Wikipedia. In ieder geval de volgende termen: 
- Corruptie (kijk ook even op het lemma transparency international) 
- Nepotisme 
- Hof van Holland 
- Geheime Raad 
- Griffier 
- Pensionaris 
Zoek in Wikipedia ook Cornelis Suys op. 
 
Werkcollege 2: 
 
Titel: Wat is Digital History? 
 
Docent: Dr. Angus Mol is universitair docent bij het Leiden University Centre for Digital Humanities. 
Hij geeft les in hoe je digitale media en technologie kan combineren met een geesteswetenschappelijke 

https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/centre-for-digital-humanities


werk- en denkwijze. Zijn onderzoek gaat over hoe we hedendaagse digitale media (o.a. videogames) 
kunnen gebruiken om het verleden beter te begrijpen én vice versa. 
 
Korte omschrijving: 
Net zoals het alle andere aspecten van onze maatschappij heeft geraakt, heeft de zogeheten “digitale 
revolutie” de studie van de geschiedenis ook verandert. Met behulp van de computer is het nu 
bijvoorbeeld mogelijk om Big Data (enorme databases met miljoenen gedigitaliseerde documenten) 
vliegensvlug te verzamelen, analyseren, en visualiseren.  
Kortom, als je je intellectuele gereedschapskist aanvult met digitale tools, kun je de horizon van het 
verleden vergroten. Maar hoe kunnen we op een kritische wijze om gaan met deze technologie? En wat 
is eigenlijk de geschiedenis die voorafging aan de digitale revolutie? 
 
Voorbereiding: 
Bezoek https://books.google.com/ngrams, verken deze digitale tool, verzamel er informatie over, vul het 
volgende schema in, en neem het mee naar college: 

• Wat is het algemene principe van deze tool? 1-2 zinnen 
• Wat is de achtergrond van deze tool (bijv. door wie is het gemaakt, wanneer, met welk doel, door 

wie wordt deze tool betaald?) 1-5 zinnen 
• Hoe gebruik je de tool? (d.w.z. welke handelingen moet je verrichten om resultaten te krijgen) 

1-5 zinnen 
• Hoe moet je de resultaten van deze tool interpreteren? (d.w.z. wat vertellen je de resultaten uit 

de tool jou over dat aspect van het verleden waar je wat over wilt weten) 1-5 zinnen 
• Wat voor kritiek zou je kunnen geven op deze tool? (bijv. waar moet je op letten als je deze tool 

gebruikt, waar moet je de tool niet voor gebruiken, wat hadden de makers van de tool anders 
kunnen doen)? 1-3 zinnen 

• Hulpbronnen: maak een lijst met alle websites of andere bronnen die je geraadpleegd hebt om 
bovenstaand schema in te kunnen vullen. 

 

http://interactivepasts.com/
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waardigheid om koehandel te drijven met dergelijke lieden. Ztlnrcchrerhand

Frederik van Renesse, een lagere edelman, wist vaak een bemiddelende rol te

spelen tussenAnton en de onderdanen. Frederik kon de woede vanAnton bin-
nen de perken houden en zowelAnton als de Hollandse afgevaardígåen gaven

er de voorkeur aan hem bij de onderhandelingen te hebben. Blijkbaar was er

op die manier minder kans op gescheld en gedreig.

Tot slot moet de conclusie, met enige voorbehouden,zljndarAnton een oP-

vliegend karakter had, ook gemeten naar dernaatstaven van de zestiende eeuw.

Het pleit echter wel voor hem dat hij zich, in tegenstelling rotzljn opvolgers,

zeer nadrukkelijk bezighield met de garLgvaîzakenínHolland en dat hij ook

voor rede vatbaar was. De Haagse politiek was in de zestiende eeuw in ieder ge-

val een sruk levendiger dan in het Den H aagvanÍ\7,waar een uitlating als 'flap-

dr oL' o f ' b edrij fs p o edel' al nieuwswaarde hee ft.

z C,orrsptíe, nepotisme en ambtsmisbruik
Hetmysteríev6nhetzLLverentorLnetJevanComeLísSuys

Corruptie is van oudsher een negâtiefwoord. De defìnitie van wat corrupt is en

wat niet verschilt echter per plaats en tijd. Het is verleidelijk om te denken dat

we van buitengewoon corrupte Middeleeuwen naar een relatiefopen en eerlij-

ke samenleving ztjngeëvolueerd. Zoals weL vaker in de geschiedenis is er hier

echter eerder sprake van golfbewegingen, waarblj de ene periode corruprer is

dan de andere, volgens onze huidige maatstaven tenminste. Recent heeft pro-

fessor Hans van den Heuvel,ínzljn}/'oraalvanãeMøcht nog eens de geschiedenis

van corruptie op een rtlqe prcbercrt te zetteî. Uit het boek blijkt niet dat de

corruptie in ãe zeventiende en achtdende eeuw minder was dan die in voor-

gaandeeeuwen, al blijft natuuriijk de vraagof ãatniet alleenzo lijkt omdat de

eerdere eeuwen minder goed gedocumenteeràz1jn. Het is mogelijk datjuist de

overgang naar een republiek de corruptie in de hand heeft gewerkt. Toen amb-

tenaren niet meer hun vorst bedonderden als ze corrupr.waten,rr'aar alleen de

onpersoonlijke staat of een stad, gingen ze misschien wel minder gegeneerd

hun gang dan in eerdere tijden.
Als ik kijk naar het verschil tussen corruptie in de vijftiende en in de zestien-

de eeuw dan is er wel degelijk sprake van een stap voorwaarts, in ieder geval

op papier. ZoaIs blj zoveel maarschappeiijke fenomenen werd in de zestíende

eeuw strakker vastgelegd wat wel en niet geoorloofd was. In de zestienáe eeuw

werd vooral 'gefilosofeerd' over waar de grens lag tussen een geschenk uit be-

woord alleen op het recht te baseren en dat zezich onmenselijk toond.en.,, De-
zeLfde].{endrik van Nassau srond ook in latere jaren, toen hij geen sradhouder
meer was, bekend ornzijn driftige aard.vanwege een gebrek aan bronne' w.-
ten we helaas niet hoe deze irritaties van eerdere stadhouders zich verhielden
tot de uirbarstingen van Anton. De sradhouders na Anron waren weer minder
bemokken bij wat er gebeurde in Holland, waardoor we ook daar geen goed
vergelij kingsmateriaal vinden.

we zrln dus voor een vergelijking voornamelijk aangew ezen op de beschrij-
ving van andere personen in de verslagen van de Amsrerdamse secretaris. An-
ton is dan inderdaad niet de enige die wel eens kwaad werd en mer geweld
begon te dreigen. zo rezen we onder andere dat de landsadvocaat en de Am-
sterdamse stadssecretaris een keer knallende ruzie kregen. De secretaris maak-
te de landsadvocaar uir voor een schijnheilige bedrieger en voegde daar aantoe
dat de landsadvocaat hem maar aan moest klagen ars hij het daãr nier mee eens
was. De landsadvocaat zei daarop echter "Ik sra u liever voor uw bek.,, ook an-
dere mensen maakten zich dus schuldig aan de hoofzond.e woede. De frequen-
tie waarmee Anron in dir verband genoemd wordt, blijft echter opvallend.

Het is naruurlijk mogelijk dar de Amsrerdamse secreraris, van wi. d.eze ci-
taten komen, overdreefen Anron slechrer porrrerteerde danhrjwerkelijk was.
Er zljn echter ook andere bronnen die het opvriegende karakter van Anron be-
vestigen. Hij had een langlopend conflict met de president van her Hof van
urrecht, /asper Lievenz vanHogelande (ziegeschiedenis t9), over de betaling
van de huur van het huis van de president. Dir conflict kwam in 

'536 
tot een

uitbarsting roen de president aan Anton om bescherming vroeg omdat een
aantal lieden in utrechr hem bedreigd had. Anton *", d""r.rrt.!en van me-
ning dat er misschien wel goede redenen waren om onrevred.en te zljn over
de president en begon hem uit re schelden. De presid.ent hoord.e d.ar eerst een
ttldranglijdzaam aa'., o'aar uiteindelijk begon hlj zichroch verbaal re verwe-
ren. Anron werd vervolgens zo kwaad dat de president in een brief schreef ..in
de plaats van de gevraagde bescherming, dreigde hu -u zerf ldoodlre sraan.,,

De acties van de Hollandse afgevaardigdenzelf,waarbij van een gekleurd ver-
haal door de Amsrerdamse stadssecretaris geen sprake kán zijn,g.ìr.r, ook g..r,
blijk van de zelfbeheersing van Anr on. rn t53o sruurden de Hollanders een af-
vaardiging naar Mechelen om daar overleg re plegen mer de stadhouder over
een beperking op de wije handel. In eersre insrantie had die reis weinig succes
omdat Anron weer eens kwaad werd en "er veel harde woorden vieleni, Het is
mogelijk dat her ongeduld vanAnron re maken had met de lagere starus van de
stedelingen met wie hij in onderhandeling rrad. De stedering.n w"..r, ,ri.t v"n
adel, of hooguit van Iage adel, en het voelde voor Anron welrichr bened.en zijn



( comelisSuTs,híervermeld,akheervanR!'sw!kenpresrÃent(vannJt55g)vanfut}J'ofvanlHollanÀ

(RKD Den Haag).

V vercnwoordin1indestadsrekeníngvønAmstudamvanàeuitgavevanbtjnnzj5gulÅenvoorhzrzllve-
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leefdheid ofdankbaarheid en een geschenk om her gedrag van een ambrenaar
direct re beinvloeden. Het werd. ùijvoorbeeld ,ri.t ãk ,o'rr.,l, gr.nn als een
ambrenaar zich uitgebreid riet Íêreien ars hij in een stad op uiro?t was. Ars de
ambrenaar echter ook nog eens thuis ailerleilesch..rk.r, oig.rt rurd kreeg dan
werd de zaak aI gaaw verdacht, wanr d"., *"I de rink -.rii"-p.t. rereefctheid
minder snel te leggen.

Het idee dar iemand die een goede dienst verricht voor een ander d.aar een
beloning voor moet krijgen, is niet heel schokkend. De regeerderslrr".ar.rr"p;
van Leiden lieten in t5z6 a ntekenen dar "Alle d.ienster îoo' vereisen,,. In dit
geval ging het om her ronen van'dankbaarheid'aan mannen die hielpen een
belastingkorting te krijgen. Als de Leiden arcnzichzelfer van konden overtui-
gen dat die korting rechtvaardigwas, dan was d.ie actie arnier meer corrupÇ
maar een beloning voor mannen die zich ínzettenom het rechr te Laten zege-
vieren. Her was wij gebruikelijk in de zesdend.e eeuw om ambrenaren re be_
lonen voor dit soorr acties. Naruurrijk betekende kordng voor d.e ..r. rt"d d"r
de andere srad meer moest beraren, ãus heel rechæaardii k"n h.r g.h.er toch
nier genoemd worden.

, In shakespeare's Th*Mercruffi of uenicevan het einde van de zestiende eeuw
komt een beroemde scène voor (.irrd. 

".t 4 scene r tot begin act 4 scene z en
act 5 scene rJ waaruir nog eens brijkr hoe srerk het gevoer uì'., u"rpri.hting kon
zijnaLs iemand, zerfs alshet een beroepsmatige d""ã rr"s, ..r, goå. diensr had
geleverd' In de rechtsz""t t_.g.l de jãod sh|rock worden de hoofdrorspelers
Antonio-en Bassanio gered door het br'jante optreden van eenjongejurisr en
zrjn klerk. AIs beloning waagt de jurjst úir"indåryk onder rneer o-?" ,irrg ai.
Bassanio vanzljnwouw had gekregen en die hij had beloofd nooit weg ce ge-
ven' ZeIís de angst voor vrouwerijke roorn woog in dit gevar o'índ"er zwaar dan
hetgevoel dankbaarheid t. -o.r"rr ro.ren, en na veer tw¡f.r..r r.honk Bassanio
de ring' Gelukkig voor hem bleek de jurist uiteinderijk niema nd.minder rc ztjn
dan ztjn eigen vrouw in vermomming. ook nu nog worden m etvrrjwer. åezeIf-
de redenerin g, 'ze doen nu eenmaar to gordhun werk', exorbitante bonussen
uitgekeerd aan bankiers die de zestienã.-..,r.r. giíten rot kinderspeergoed
doen verbleken. Het heeft aileen nier de smaak van corruptie, renminsre nier
volgens onze hedendaagse normen, omdat de bankiers betaar.ð.worden vanuir
hun eig,en instelling. pas ars de bankiers werken voor banken dje met saars_
sleu-n, dus belastinggeld, overeind blijven, gaat heel Nederland ,*ig.r.r, .r, 

.

vindt vrijwel iedereen de bonus ..r, o.rg.oo.L ofd,e gíft.
Iemand clie wordr veroordeerd voor corruptie korãt er zerden genadig van ar

l*1rh..:l g"rnelis Suys was dan ook niet geiukkig toen hij t ir] r s s i rïn * rra
beschuldigd ongeoorloofde geschenken 

"L.r 
,. ,r.-.t . rk za]hi., lik.r, *"",
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hij precies van werd beschuldigd en of hrl inderdaad zljnboel<1e, het zestien-

de-eeuwse boekje dus, te buiten ging. De beschuldigingen aan het adres van

Cornelis kwamen van dichtbij. Zrln collega raadsheer Willem Snouckaart (zie

geschiedenis rr) beschuldigde hem in honderden artikelen onder andere van

corruptie, vriendjespolitiek en nepotisme. Cornelis zouvooral een discutabele

band hebben met Amsterd arn, waar zljn nee{ Adrtaansandelijn - hun moeders

waren zussen - de belangen van de stad behartigde als pensionaris. Adriaan

Sandelijn had nauwe banden mer de ambtenaren in Den Haag,aangezien zijn
vader griffier en raadsheer was geweest bij het Hofvan Holland en er, tot gro-

te frustratie van Willem Snouckaarr, nog vele andere familieleden van hem en

Cornelis Suys op het Binnenhofwerkten. Volgens de beschuldigingen zorgde

Adríaansandelijn voor geschenken aan Cornelis Suys, die de stad ín rull daa:-

voot zoliverklappen wat er in de Raad werd besproken over Amsterdam. Het
ging dus niet alleen om het ongeoorloofd aannemen van geschenken, maar

ook om belangenverstrengeling en ambtsmisbruik.
Behalve bier en houten planken zou Cornelis voor het onthullen van de

raadsgeheimen een zTlvercntonnetje hebben onwangen van Amsterdam, mel
een åozljn zllvercn kroezen en lepels en zilveren zoutvaatjes. Het geheel zou

meer waard zrln ãan driehonderd gulden, ongeveer het jaarsalaris van een

raadsheer bij het Hof van Holland. Cornelis gaf meteen toe dat hij wel eens

bier had onwangen van Amsterdam en jaarlijks ook nog een flinke portie stok-

vis, maar dat ging niet in tegen de Hollandse uadities. Veel steden stuurden

volgens oude traditie jaarlijks een plaatselijke specialiteit naar de ambtenaren

in Den Haag. Amsterdam stuurde bijvoorbeeld jaarlijks vis, Delft stuurde bo-

ter en kaas en Gouda stuurde bier. Het zllvercn tonnetje kon daarentegen oP

geen enkele manier als legitiem worden beschouwd. In ztjnverdediging tegen

alle beschuldigingen reageerde Cornelis dan ook furieus op de tonneqjesaan-

tijging. Zrln goede naam werd te grabbel gegooid en hij kon werkelij k niet be-

denken hoezijnbeschuldiger dit allemaal "gedroomd mag hebben."

Cornelis claimde nooit een stuiver geld van Amsterdam ontvangen te heb-

ben, zeLfs geen houten planken, en dat hij weliswaar een zilveren tonne{e be-

zat,rnaar dathij het niet als geschenk had gekregen. Een jaar of tien eerder had

hij zljnnicht in Anrwerpen gevraagd om een zilveren tonnetje met bijhorend

zllverwerkte laten maken, diezlj toenook voor hem betaalde. Bij de eerst vol-

gende gelegenheid dat hij in Antwerpen kwam, betaalde hljhaar het geld te-

rug, wat neerkwam op het voor die tljd formidabele bedrag van ongeveer twee-

honderd gulden. Cornelis had het zllveren ronnetje met toebehoren dus al in
b ezit, Lang v o o Ãat hr1 het z o genaarnd had gekr egen als o mko p ing v an de s tad

Amsterdam. Sterker nog,hij had het zilverwerk gedurende die tijd akljð'rnet
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trots tentoongespreid, ook roen beschuldiger willem snouckaart bij hem te
gast was, in een tijd dat ze nog bij elkaar over de vloer kwamen in plaats van
met elkaar overhoop te liggen.

cornelis verkocht in ry53 acht zTLveren koppen uit het tonnerje, die hem
naar eigen zegger' niet goed bevielen, om keizer Karel V te kunnen helpen in
zljngeldnood. Het tonnetje behield hij echter en hij lier door een zilversmid in
Den Haag nieuwe bierkroezen en lepels maken, zodathetronnetje weer mooi
met bestek gevuld was. Het ronne{e had volgens cornelis wel een link met
Amsterdam, maar een hele andere dan door zijn beschuldiger werd beweerd.
Kortnadatcornelis eendeel.vanzijnservieshadverkochq vroegzljnneefAdri-
aan sandelijn hem, de hierboven genoemde pensionaris van Amsterd arn, o{hij
een tekening van her ontwerp van het tonnetje aan hem kon sturen, zodathlj
zelf een kopie van het ronneqje kon laten maken. cornelis deed zljnneeíuiter
aard graag datp\ezier en wisr volgens eigen zeggen niet beter dan dat zgnneef
het tonnetje had laten maken en zeI[ in gebruik had genomen. v/at beschul-
dþr willem snouckaart van dir alles had gehoord, wist cornelis niet en het
was hem al helemaal een raadsel hoe hij rct zijrversie van het verhaal was ge-
komen.

Het verhaal van cornelis klinkt door alle details tamelijk betr orwbaar,waar-
door we op basis daawan zosden kunnen stellen dat beschuldiger snouckaart
zijn versie van het verha ar inderdaadwaarschijnlijk "gedroomd heeft" .Geluk-
kig heeft de historicus soms meer bronnen tot zljnbeschikking om achter de
waarheid te komen. Geschenken werden doorgaans gewoon opgetekend in de
stadsrekeningen en als cornelis toch een ongeoorloofd geschenk had onwan-
gen, dan zou dat terug re vinden moeten zljn. rn de stadsrekening van Amster-
dam van ry54heb ik inderdaad eenzlLverentonnetje reruggevond en,maar ãat
werd niet aangeboden aan cornelis suys. De burgemeesters van Amsterdam
hadden een zilveren tonneqje ter waarde van bijna rweehonderdvljfendenig
gulden laten maken door een goudsmid, om te schenken aan "een heer van de
Geheime R'ad.zodat hij de burgemeesrers zoaheLpenin sommige zake'.." De
topambtenaar van de Geheime Raad in Brussel weigerde het connetje echrer in
ontvangst te nemen, waarschijnlijk omdathljhetzagals een directe poging tot
omkoping ofin ieder geval omdat hij niet in opspraak wilde komen. Het ton-
netje werd vervolgens in de schatkamer van de stad bewaard "om op een ge-
schikt momenr weg te geven."

fu zijnvolgens mij twee scenario's te bedenken om het tonnetje in de reke-
ning en het tonnetje van cornelis suys mer elkaar in verband te brengen. De
eerste mogelqkheid stelt cornelis in een slecht daglicht. Het zou kunnen dat
Amsterdam het tonnetje uit de stadsrekening aan cornelis aanbood nadat het
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was geweigerd door de ambtenaar in Brussel. In dat geval hoefden deAmster-

dammers immers de uitgaven voor het tonnetje niet nog een keer te Yerarlr-

woorden en bleef de g;ft aar- Cornelis onvermeld in de bronnen. Dan zou de

gedetailleerde opgave van Cornelis van hoe hlj zljn tonnetje gekregen had en

wat er sindsdien mee was gebeurd, echter ook gelogen moeten zr1n, wat het
niet een heel bewedigende verklaring maakt.

De tweede verklaring acht ik veel waarschijnlijker en pleit Cornelis wij van

het onwangen van de gift. Ik denk dat Cornelis inderdaad het tonnetje met

toebehoren al veel langer ínzljnbezkhad, omãat zljnverhaal daarover veel te

eenvoudig te falsificeren zoa zijn geweest. De'r'erwarring begon toen de stad

Amsterdam, met Adriaan Sandelijn als pensionaris, de Brusselse topambte-

naar gunstig wilde stemmen met een mooie giít. Adriaan Sandelijn dacht toen

aan het mooie tonnetje met toebehorenvanzljnneefCornelis en vroeg om de

blauwdrukken daarvan om het na te kunnen maken. Misschien dat Cornelis

wel wist, ofin ieder geval vermoedde, wat de werkelijke reden was datzljnneef
het tonnetje wilde namaken, maar aangezíenhet niet echtztlnzaakwas, heeít

hlj zichdaar verder niet over uitgelaten. Er was dus wel degelijk iets dubieus

en coffupts aan de hand met eenzT\verentonnefe, maar niet met het tonnetje

van Cornelis Suys. Deze theorie maakt het ook minder raar datWillem Snou-

ckaart met zijn beschuldigingen kwam. lHlj zal de nodige geruchten hebben

opgevangen en die op de verkeerde manier aan elkear hebben geknoopt-Zt1n

beschuldigingen waren dus niet gedroomd, zoals Cornelis zich kwaad ver-

weerde, maar vermoedelijk gewoon geíabríceerd op basis van onjuist geïnrer-

preteerde geruchten.
Het is duidelijk dat het zilveren tonnetje een ongeoorloofd geschenk was,

ongeacht de vraagof rnljnreconstructie van deze geschiedenis nu de juiste is of
dat er nog meer, oftoch iets anders, aan de hand was. Cornelis was gekrenkt en

beledigd door de beschuldíg1ng, oízo wilde hij in ieder geval overkomen, en de

Brusselse topambtenaar had een soortgelijk tonnetje geweigerd te âccePteren.

Deze geschiedenis geeít een mooie inkijk in hoe er in de zesriende eeuw werd

gedacht over de mate waarin ambtenaren uiringen van'dankbaarheid' moch-

ten accepteren. De vragen die toen gesteld werden over wat wel en niet geoor-

loofd was, zrln ooknu nog actueel en zullen altljd acrueel blijven.
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