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Spraakgebrek
O p de radio zei een presentator dat de koning in Indonesië

zĳn excuses had gemaakt. Prompt werd hĳ door een
luisteraar gecorrigeerd. Je máákt geen
excuses, je biedt je excuses aan.
Dit ‘maken’ rukt op in het Nederlands.

Overgewaaid uit Amerika uiteraard. Daar
maken ze zelfs de liefde. Make love not
war.
Ik zie het als een verschraling van het

Nederlands. Synoniemen worden taboe.
Net als oorspronkelĳkheid. Vreemd, want
nog maar weinig mensen weten wat dat
is, maken. Het werkwoord verwĳst al lang niet meer naar
nuttige bezigheden waarvoor je handen moeten laten wapperen
zoals koken of kunst, of naar het ambacht van mĳn vader die
wagenmaker was.
Het werkwoord verwĳst naar niets meer. Naar een leegte. Het

is vervreemd van een werkelĳkheid die zo ingrĳpend veranderd
is dat veel woorden niet meer verbonden zĳn met wat we doen.
We loeven op, liggen op koers, roeien met de riemen die we
hebben, maar geen mens werkt zich nog dagelĳks uit de naad
op een boot. Zelfs een gedigitaliseerde schipper niet.

Eenmaal los van de praktĳk, kun je zo’n beetje álles maken.
Zelfs beslissingen of excuses. Het lĳf doet in het werk niet meer
mee, de bureaucratie groeit daarentegen tegen de klippen op.
De werkende bevolking bestaat voor het merendeel uit lieden
die de godganse dag op hun kont achter een pc zitten en daar

krĳgen ze aan een stuk door nieuwe
woorden en begrippen te verwerken.

Voor mĳ was het woord podcast nieuw.
Het is radio op je smartphone. Iedereen
doet eraan. Als je naar een podcast
luistert, bĳvoorbeeld van de NRC of van
de Volkskrant, hoor je iemand met
iemand anders praten. Veel meer kan ik
er niet over zeggen.

Het viel me op dat er – nóg meer dan op de reguliere radio -
onvoorstelbaar slordig wordt gesproken. En ja, je bent
journalist of niet: ik hoorde iets nieuws, de palatale s. Die s –
die klinkt als sj - kennen we van het Spaans of als spraakgebrek,
maar op de podcast is hĳ al ingeburgerd. Straks horen we hem
ook thuis, want zo gaat het in deze tĳd: de sociale media
zetten de toon.

Willem Kuipers wiewiewie.nl

Songfestival
De media staan alweer bol van de
voorbereidingen op het Eurovisie
Songfestival in mei. Het doet Ruud
Gortzak (destĳds verslaggever
showbusiness) denken aan Dublin 1971.

D E LAATSTE persconferentie van het
Eurovisie Songfestival (1971) had niets

nieuws te melden. Ale van Dĳk (Het Vrĳe
Volk) en ik verlieten het Gaiety Theatre in
Dublin en liepen langs de trossen kabels die
de volgende dag vanuit het theater het
contact met Europa tot stand moesten brengen. In het nabĳ gelegen park St. Stephens
Green was er nog weinig groen.
Er stonden twee meisjes met een bord Free Abortion. Ze vertelden zaterdagmiddag

een demonstratie te organiseren om hun eis meer kracht bĳ te zetten.
De IRA, gevreesd in die dagen, zou volgens de geruchten proberen de kabels door

te snĳden. Nieuws. We maakten een bericht voor onze krant. Op zaterdagmorgen
stond al vroeg een ploeg van AVRO Televizier in Dublin. De kabels waren nog heel.
Er was een grote politiemacht op de been.
Waar is de demonstratie? vroeg Fons van Westerloo van de AVRO. We moesten het

antwoord schuldig blĳven. Laat in de middag verschenen er vier meisjes met hun
oproep abortus wettelĳk toe te staan. Politie keek toe, maar greep niet in.
Of de Avro nog iets over de eis van de meisjes heeft uitgezonden weet ik niet. In het

oude theater won Severine voor Monaco het festival. Haar lied, Un banc, un arbre,
une rue, was eigenlĳk heel toepasselĳk. De vertaling luidt: Iedereen heeft wel een
bank, een boom, een straat waar hĳ zĳn dromen gekoesterd heeft. On a tous un banc,
un arbre, une rue où l’on a bercé nos rêves.
Ik dacht waarschĳnlĳk aan de meisjes in het park. Ruud Gortzak

In dit nummer
In vervolg op de verhalen in
het vorige nummer gaan we
nog even door op de kra-
kersrellen van veertig jaar
geleden.
Jan van Capel beschrijft

(pagina 5) hoe zijn dienst als
chef Nacht verliep – en hoe
tot zijn woede de vakbond
FNV hem voor de voeten
liep.
Wim Ruigrok (pagina 4)

diepte uit zijn archief een
reeks foto’s op van de rellen
in de Vondelstraat.
En Peter van den Berg

(pagina 3) vertelt hoe hij op
de eerste etage bij Peek &
Cloppenburg de gebeur-
tenissen op de Dam bekeek
tijdens de inhuldiging van
Beatrix.
Op pagina 2 beschrijft
Maurits Schmidt hoe Michel
Maas na 23 jaar correspon-
dentschap weer moet wen-
nen in Nederland.
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LANGER dan wie ook werkte Michel Maas
(1954) in het buitenland: na vijf jaar Oost-
Europa achttien jaar Indonesië. Midden
2019 kwam hij definitief terug. Het pen-
sioen laat niet lang op zich wachten, maar
als immer is hij volop actief bij de Volk-
skrant.

W at is hem het meest opgevallen
sinds hĳ terug is in Nederland?
Michel: ‘Al die apps. Toen ik

wegging bestond Postbus 51 nog. Nu zit
alles in apps en websites. Achter DigiD
verstopt en aan elkaar geklonken. Een oer-
woud waarin ik terecht kwam en nog
steeds niet helemaal thuis ben. Alles zit
erin: vanochtend zei de app wanneer ik
mijn plasticbak buiten moet zetten. Alleen
al hierdoor kwam ik terug in een totaal an-
der land dan waaruit ik vertrok.
‘Zonder DigiD besta je niet. Ik kwam op

Schiphol een keer het land niet in omdat er
één foutje in mijn wachtwoord zat. Was ik
geen Nederlander.’
En dan voelt hĳ zich oud geworden?
‘Nee, dat was het probleem niet. De ver-

rassing was dat iedereen die telefoontjes
ongezond vindt terwijl je er wel de hele
dag mee bezig bent.’
Een ander probleem was het vinden van

een huis. Dat moest vanuit Jakarta. Je ziet,
ik ben goed terechtgekomen; dwars door
alle wachtlijsten heen gefietst. Ook door de
hoge huurprijs, vrees ik. Of ‘bekend van
radio en televisie’ heeft geholpen? Mis-
schien. Ik heb het wel vermeld in mijn
emails.
‘Nee hoor, ik word hier nauwelijks her-

kend. Nederlanders reageren ook anders
dan Indonesiërs. Hier is het: ik herken hem

wel maar doe of ik hem niet zie. Of ze zeg-
gen: ik ken je ergens van, maar weet niet
precies waarvan. Ach, zoveel was ik niet
op tv. Eén keer ben ik op mijn stem her-
kend, door iemand die me altijd ’s och-
tends op de radio hoorde. Dat vond ik wel
grappig.’
Michel heeft filosofie gestudeerd. ‘Afge-

studeerd, ja. Naast mijn werk. Esthetica.
Nietzsche, Heidegger. Niet direct toepas-
baar, maar het hielp wel. Vooral op de
kunstredactie. Je leert tussen de regels le-
zen. Dat is handig als journalist. Ministers
maken mĳ niets wĳs.’

Zijn in het gedrag van Nederlanders ver-
anderingen opgevallen?
‘Elk verhaal dat ik sinds mijn terugkeer

maak, geeft me een nieuw inkijkje in de
Nederlandse ziel. Zo ging mijn eerste ver-
haal over het boerkaverbod. Daarbij heb ik
heel wat over me heen gekregen. Ik be-
schreef wat ik zag, liet iedereen aan het
woord. Ik besefte onvoldoende dat Neder-
land in kampen is verdeeld, dat ik werd
geacht bij het Volkskrant-kamp te horen.
Dat gevoel heb ik niet. Ik kreeg zelfs een
vriendelijke, zachte reprimande van Phi-
lippe, omdat de Volkskrant een voorzichtig

pad bewandelde, waar ik met mijn grote
Indonesische slippers doorheen flapperde.
Ik bewoog niet voorzichtig genoeg mee.
‘Zelf moet ik niets hebben van de hoofd-

doek, maar als mensen dat willen, moeten
ze het zelf weten. Het is gewoon hun kle-
ding. En ik vind ze niet gevaarlijk. Niet de
nikab is gevaarlijk, dat zijn andere dingen.
Dat verschil zouden mensen moeten ma-
ken. In Nederland gaat het om het fanatis-
me waarmee mensen overdreven boos
zĳn. Dat snap ik niet.
‘In mijn laatste verhaal uit Indonesië

speelt de met de politiek verweven geraak-
te islam een heel negatieve rol. Hoe die het
leven, de cultuur begint te beïnvloeden.
Daar ben ik op tegen. Niet tegen de islam
als zodanig. Voor mij speelt dat Indonesië
niet het leuke land is geworden dat het be-
loofde te worden toen ik er kwam. Er zit
geen enkele vooruitgang in. Terwijl Indo-
nesiërs zelf nog steeds de aardigste men-
sen op de planeet zijn. Die mis ik dan ook.
Maar het is de regering die God aan Indo-
nesië heeft gegeven, dat is exact wat daar
aan de hand is.
‘Zo werd voor mij het gedoe rond mijn

verblijfsvergunning elk jaar lastiger. Als
journalist voelde ik me steeds meer on-
gewenst, in de gaten gehouden. Papoea
mocht ik niet meer in. Het bestuur, van
laag tot hoog, deugt niet. Dat maakt alles
kapot. Schaamteloos. Hersenloos graaien.
Ze zeggen dat ze dat van ons geleerd heb-
ben, maar dat is niet zo. Wij zijn excuus
voor alles wat daar slecht is. De corruptie
zat al bij de sultans die altijd meer geld
wilden hebben van ons.
‘Hier is inmiddels alles opgeschoven

richting PVV, maar er is geen juridische
willekeur. Ik merk wel hoe makkelijk

Michel Maas in de nieuwbouw van Vleuten. Foto Jacques de Jong

In deze nieuwe rubriek

‘Terug van weggeweest’

spreken we Volkskrant-

collega’s die na een

buitenlands correspon-

dentschap zĳn teruggekeerd

in Nederland. Brandende

vraag: wat is voor hen in de

tussentĳd hier veranderd?

⊳

‘Zonder DigiD besta je hier niet’

Ik ben op tĳd
uit Indonesië
weggegaan



het is geworden af te geven op Marok-
kanen. Op zich ben ik altijd voor de under-
dog, ik zoek de minderbedeelden, de
slachtoffers op. Dat noem ik geen politieke
richting. Het is menselijk. Het afgeven op
elkaar gebeurt hier tot op het voetbalveld
van mijn zoon. Maar in Indonesië ga je
voor niks de gevangenis in, je mag niets.
Ik ben op tĳd weggegaan.
‘Nee, ik heb geen spijt van m’n terug-

keer. Het is wat ingewikkelder dan ik had
gedacht. Onzekerheid over ‘hoe nu verde-
r’. Ik moet ook geld blijven verdienen,
pensioen heb ik hoegenaamd niet opge-
bouwd. Ik was de eerste die uit dienst moe-
st – bezuiniging – om correspondent te
worden. Kreeg dus aanzienlijk minder in-
komen dan op de krant.’
‘Ik zit nu op een eindredactie met nog

een paar collega’s tegen hun pensioen aan.
Geregeld werk en geregelde tijden zijn
dingen waaraan ik moeilijk kan wennen.
Het verschil met mijn avontuurlijk bestaan
is groot, al vind ik zo’n verhaal over het
boerkaverbod hier ook avontuurlijk. Of
over snippergroen in Deventer. Allemaal
nieuw. Dat wil ik. Zo werk ik nu ook mee
aan de verslaggeverscolumn. Leuk! En ik
ben nog bezig met een boek. Daarvoor
moet ik dezer dagen ook nog even terug
naar Indonesië. Het zou volgend voorjaar
moeten uitkomen.
‘Mijn eerste huwelijk is in Indonesië

geëindigd. De kinderen hebben
me opa gemaakt. Ik had er
nog kunnen blijven rond-
hobbelen, maar ook
mijn zoon uit ons hui-
dige huwelijk wilde
hier wel opgroeien.
Het bevalt hem. Hij zit
op de voetbalclub;
vond zichzelf meer
Nederlander dan Indo-
nesiër. Geen Indo. Zelf
heb ik hier in Nederland
kinderen en kleinkinderen –
en drie actieve zussen.

‘Mijn vrouw Yulivia, Indonesisch, heeft er
hier de grootste moeite mee. Vooral de eer-
ste maanden. Voortdurend wilde ze terug
naar Jakarta, bleef meeleven met wat daar
gebeurde. Gelukkig zingt ze karaoke met
haar vriendinnen via Facebook. Ze heeft
nog een taalprobleem, kan daardoor niet op
haar niveau aan de slag. Ze is net weer een
maand terug naar Jakarta om dingen te rege-
len. Heimwee zit er zeker in, maar ze heeft
geen spijt dat ze is meegegaan. Ook zij had
steeds meer moeite met Indonesië. Vooral
met de politiek, het graaien.
‘Wat ik daar miste vanaf het eerste mo-

ment waren de seizoenen. Het leven, de ja-
ren, gaan er rechtdoor. Mijn vrouw vindt
dat hier wat minder: altijd truien en vesten

aan. Jakarta is ook nog eens een
van de smerigste steden ter
wereld, je kunt er niet
wandelen. Mijn zoon
vindt het fantastisch op
de fiets naar school en
voetballen te kunnen.
‘Ik heb niet specifiek

extra contact met an-
dere teruggekeerde
correspondenten. Met
Remco Andersen en

Bert Lanting wat meer,
ook omdat ze soortgelijke

ervaringen hebben gehad. Je
wisselt praktische dingen uit. We

kennen elkaar van de correspondentenda-
gen.
‘Ja, een wrange anekdote: ik zag op de

Prinsengracht ’s morgens een keer die grij-
ze vuilniszakken op straat. De laatste grij-
ze zakken die ik had gezien waren lijkzak-
ken. Ik was echt van slag.

‘Uiteindelijk ging het mij erom weg te
gaan uit Indonesië. Het had ook Italië of
Spanje kunnen worden. Het was vooral
heimwee naar Europa. Dichterbij wonen,
in een land waar alles een beetje functio-
neert. Zodat ik ook makkelijker naar een
Volksknarrenborrel kan komen als die er
weer eens is.’

Maurits Schmidt

⊳

‘L eve onze nieuwe koningin’,
stond er over de volle breedte
van het pand van het mode-

magazĳn Peek&Cloppenburg op de Dam.
Pal daarboven op de eerste verdieping,
achter een van de ramen, had ik op 30
april 1980 stelling genomen en mĳn
uitkĳkpost ingericht. Dat was voorbeeldig
geregeld door de chef Nieuwsdienst.
Diverse verslaggevers van de Volkskrant
waren die dag, uitgerust met een kleine
transistorradio en sommigen per fiets op
pad om te kunnen optekenen wat zich
aandiende op de dag van de inhuldiging
van Beatrix. Voor mĳ was geregeld dat ik
bĳ Peek de activiteiten op de Dam zou
vastleggen. Voor alle zekerheid ook een
toneelkĳker erbĳ. Er kon niets misgaan.
‘Nogal kneuterig’, was mĳn eerste

bevinding. Op weg naar de Dam via de
Vĳzelstraat ontwaarde je hier en daar een
oranje hoed, op het Rokin wat kraampjes
met oranje prullaria, voor het paleis op de
Dam stond een baldakĳn, er liepen wat
Zeeuwen in klederdracht, op een straat-
hoek weerklonk een ‘Oranje Boven’. Het
leek er nogal op dat ik per abuis was

beland in een filmopname van mei 1945.
Dit kon weleens een lang dagje worden.
Zelden zo’n kans gehad om eens uit-

gebreid te gaan winkelen bĳ Peek. Een
hele dag geheel alleen tussen pakken,
broeken, colberts, regenjassen, truien,
stropdassen en sokken, maar dat kwam er
allemaal niet van. Niet eens tĳd gehad
om mĳn meegenomen lunchpakket te
nuttigen.
De kneuterigheid verdween, naarmate

het om de Dam steeds drukker werd.
Vanaf het moment van de balkonscène,
door velen gezien als het hoogtepunt van
de inhuldigingsceremonie, verliep de
stemming van baldadig, via rommelig
naar gespannen.
Via mĳn toneelkĳker zag ik prins Claus

enigszins verbouwereerd kĳken naar de
rookbom die tot ontploffing werd
gebracht. ‘Waar heb ik dit eerder gezien’,
leek hĳ te denken. Dat was ruim veertien
jaar daarvoor, 10 maart 1966, in de
Raadhuisstraat tĳdens Het Huwelĳk.
‘Alweer?’ Politie met platte pet– er was
op dat moment heel veel politie met platte
pet – rekende de rookbomgooier direct in

en dat moment leek toch de kanteling van
de dag te zĳn. Op mĳn transistor had ik
via het radioverslag van ‘Hilversum’ al
vernomen dat het behoorlĳk raak was
geweest tussen ME en krakers op de
kruising Kinkerstraat-Bilderdĳkstraat. De
eerste geweldsgolf rolde van West rich-
ting binnenstad.
Een feest dat nooit een feest wilde

worden. In de middag, tegen een uur of
twee, viel er aan de troepenbewegingen
van de pelotons Mobiele Eenheid op en
nabĳ de Dam af te lezen dat er gevreesd
werd dat krakers en sympathisanten

Peter van den Berg achter de ramen
van P&C . Foto Jacques de Jong

⊳

Verslaggever tussen de colbertjes
Het bleef een roerige tĳd, maart, april 1980. Eerst de rellen in de Vondelstraat, toen
de rumoerige inhuldiging van koningin Beatrix. Verslaggever Peter van den Berg duikt
in zĳn herinnering. En Wim Ruigrok deed hetzelfde in zĳn archief (Zie pagina 5).
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via de Damstraat en het Rokin de Dam
probeerden te bereiken. Op het
Waterlooplein en de Blauwbrug was er al
een slagveld ontstaan, meldde mĳn
radiootje. Een peloton ME sloot de
Damstraat hermetisch af. Vlak onder mĳ
trok een andere eenheid een kordon en
hooguit twintig meter verder trachtte een
andere groep ME’ers het Rokin af te
sluiten.
Gevolg: twee pelotons ME bĳna

tegenover elkaar op een hoek van de Dam
met daartussenin tweehonderd man in
burger. Het duurde niet lang of het eerste
bierblikje vloog door de lucht, gevolgd
door een steen, dan een dranghek. Later
zou Leen Dorst, de joviale politiechef

bureau Warmoesstraat, en op die dag ME-
commandant op de Dam, verklaren dat hĳ
toen ‘het overzicht enigszins miste’. En
zo pendelde ik die middag op hooguit
honderd vierkante meter tussen de ramen
van Peek van Dam naar Rokin. Een zelf-
verkozen gevangenisstraf van een dag.
Sporadisch tussen colberts en regenjassen
zoveel schik gehad.
Geen idee hoe ik rond een uur of zes in

de namiddag vanaf de Dam terug ben
gekomen op de krant in de Wibautstraat.
Over het Rokin was geen optie; afgegren-
deld, zware schermutselingen tussen ME
en opstandelingen, de Nieuwezĳds was
evenmin een mogelĳkheid, dus het moet
toch een uitweg zĳn geweest via de Dam-

straat en de Oude Hoogstraat richting
Waterlooplein en van daaruit via de
Weesperstraat naar de Wibautstraat. Daar
maakten we in de avond een krantje,
wellicht een van de meest bekritiseerde
edities uit de geschiedenis van de
Volkskrant.
Het was misschien iets plus trop: het

commentaar, een Opland met de nieuwe
koningin Beatrix met een SS-helm op, een
nogal kritisch verslag van Kees Bastianen
vanuit de Nieuwe Kerk.
De openingskop loog er niet om. ‘Rellen

overschaduwen inhuldiging.’ Ook op de
krant bleef het die avond nog redelĳk lang
onrustig.

Peter van den Berg

⊳

Zoals we in het vorige nummer al herdachten
(want veertig jaar geleden) stond Amsterdam in
maart 1980 op zijn kop wegens hevige
krakersrellen in de Vondelstraat. Wim Ruigrok
dook in zijn archief en vond een reeks aan-
sprekende foto’s van de gebeurtenissen in
Vondelstraat en Constantijn Huygensstraat. Het
gemeentebestuur zette zwaar geschut in: van
Mobiele Eenheid tot en met legertanks. Na deze
regelrechte oorlog zette het gedruis zich eind april
voort tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix.
De oorzaak: woningnood.



Foto Wim Ruigrok

Protest
D insdag 4 maart 1980 was door de FNV van Wim Kok uit-

geroepen tot landelĳke protestdag tegen een loonmaatre-
gel van het kabinet-Van Agt. In het land werd gedemonstreerd,
gestaakt of onder werktĳd vergaderd. Vanwege de krakersrel-
len was rond de Vondelstraat in Amsterdam een grote politie-
macht samengetrokken. Het leek er oorlog, een voorbode van
de ongeregeldheden bĳ de kroning van Beatrix eind april.

Ik stond net op eigen benen als chef Nacht. We waren die
maandagavond ervoor redelĳk op streek met de krant maar
hielden ons hart vast. De grafische bond had een actievergade-
ring aangekondigd in de Paroolkantine, aanvang 22.00 uur. De
productie kwam stil te liggen. Toespraken, heen en weer ge-
schreeuw en diverse stemmingen tot omstreeks 00.30 uur,
sluitingstĳd. Mensen die er niets te zoeken hadden, onder wie
chauffeurs van de krantenauto’s, stemden lustig mee. Sportcol-
lega Hans van Wissen vond het allemaal wel spannend en
stond vrolĳk met z’n hand omhoog.
De ‘echte’ grafici op de Wibautstraat wonnen. De zetters, op-

makers, platenmakers, papierkelder en drukkerĳ wilden weer
aan het werk. Giovanni Moppi, legendarische opmaker van Ita-
liaanse origine: ‘We gaan goedverdoeme krantje maken!’
Maar de dames van de TTK die kopĳ op ponsbandjes intikten

om de zetmachines te voeden, bleven dienst weigeren en wa-
ren alleen bereid drie regeltjes te produceren: excuses aan de
lezers dat de krant niet compleet kon zĳn, een kadertje voor de
voorpagina.
Laat nieuws en ook de stukken van Peter van den Berg en

Theo Temmink over de ontruiming in de Vondelstraat werden
niet meer gezet. De krant heb ik met vier pagina’s moeten in-
krimpen en met opmaakcollega Lucy Prĳs een nieuw sche-
maatje gemaakt. De drukpers werd omgebouwd. De opening

van pagina 5 (over Nicara-
gua, waar in die jaren altĳd
wel iets gebeurde) ging naar
de voorpagina. Het overige
zetsel werd redelĳk lukraak
over de pagina’s verdeeld.
Het was de periode tussen lood
en beeldschermopmaak, de platte tekst
werd in stroken in de kolommen geplakt. Rond
01.45 uur ging de laatste pagina naar de drukkerĳ. De persen
begonnen met een uur vertraging te draaien.
Het was natuurlĳk een waanzinnige krant waarmee we geen

eer konden inleggen. Al het grote nieuws gemist. Geen foto
van de vakbondsacties, want kop en bĳschrift werden niet
meer gezet. Maar de chauffeurs konden op pad, de bezorgers
kwamen dinsdagochtend niet voor niets vroeg uit hun bed en
de abonnees kregen in ieder geval iets in de bus. Beter een
slechte krant dan geen krant, met alle klachttelefoontjes van
dien.

Aangezien ook zĳ er toch niets aan hadden kunnen verhel-
pen, hebben we directeur Jan Damen en hoofdredacteur Jan
van der Pluĳm niet in hun nachtrust gestoord. Ook zĳ zullen
die krant met verbazing hebben bekeken maar ik herinner me
geen klachten. Damen was waarschĳnlĳk allang blĳ dat in ie-
der geval alle advertenties waren geplaatst en er was ook geen
opstand uitgebroken onder de lezers. Ik weet wel dat Willem
Ellenbroek in de 12-uursvergadering sprak van een ‘schandali-
ge’ krant. Daar bleef het bĳ. Op mĳn nachtrapport had ik in
plaats van het gebruikelĳke ’Lekker gewerkt, verder geen pro-
blemen’ een en ander uitgelegd.
Ik ben naar huis gefietst en heb redelĳk goed geslapen. De

volgende dag heb ik een brief op de post gedaan waarin ik
mĳn vakbondslidmaatschap opzegde.

Jan van Capel


