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De digitale evolutie. De Archiefschool als 'bewustmaker'

Geert-Jan van Bussel

Het onloochenbare effect van digitale tech
nologie

In 1995 schreef Nicholas Negroponte in zijn in-
vloedrijke boek Being Digital de observatie dat de 
opkomst van de digitale technologie geen normaal 
verschijnsel is: 'Being digital is different', zo schreef 
hij. 'We are not waiting on any invention. It is here. It  
is now. It is almost genetic in its nature, in that each  
generation will become more digital than the preceding  
one'1. Het tempo van verandering ligt hoog. Hele 
bedrijfstakken zijn veranderd door de nieuwe digi-
tale realiteit. Geen segment van de maatschappij is 
onaangetast gebleven: muziek, fotografie, boekpro-
ductie, journalistiek, bankwezen, financiën, pro-
ductie, gezondheidszorg, onderwijs, entertain-
ment, overheid, familie- en gezinsleven, archieven, 
alles is digita(a)l(er) aan het worden. De digitale 
techniek beĭnvloedt bijna ieder aspect van het le-
ven in de moderne maatschappij, of we het willen 
of niet. Het tempo van veranderingen in IT zal de 
komende decennia nog zeker voortduren. Daar-
naast zullen ontwikkelingen in de nano- en quan-
tumtechnologie effecten hebben op de IT-verande-
ringen. De volgende generaties chips zullen steeds 
meer organische moleculen gebruiken om 'integra
ted circuits' te vervaardigen. Dergelijke chips (ver-
der ontwikkeld) kunnen de capaciteit van de su-
percomputers van vandaag de dag hebben en een 
geheugencapaciteit die wellicht wel een miljoen 
keer zo groot is. In de quantumtechnologie worden 
individuele electronen gebruikt als 'switches', 
waardoor de potentie bestaat voor een nog verdere 
schaalverkleining van chips2.

1 N. Negroponte, Being Digital (New York 1995).
2 'IBM Scientists Build World’s Smallest Operating Com-
puter Circuits', IBM Research News, 24 oktober 2002, 
http://domino.research.ibm.com/comm/pr.nsf/pages/ne
ws.20021024_cascade.html;  David Rotman, 'Molecular 
Memory. Replacing silicon with organic molecules could 
mean tiny supercomputers', Technology Review, mei 2001, 
http://www.technologyreview.com/Infotech/12393/?a=f; 
C.F. Hirjibehedin e.a., 'Large Magnetic Anisotropy of a 
Single Atomic Spin Embedded in a Surface Molecular 
Network', Science Magazine, 317 (2007), nr. 5842, blz. 
1199-1203, 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/317/5842/11

Het Internet als integratie

Het Internet ligt aan de basis van deze digitale evo-
lutie. Het dient als circulatiesysteem voor de stort-
vloed aan bits die door 'cyberspace' stroomt. Het 
Internet is het enorme netwerk van netwerken dat 
miljoenen computers samen verbindt op een zoda-
nige manier dat het ons op onvergelijkelijke wijze 
toestaat met elkaar te communiceren, ongeacht 
wat, wanneer, hoe en waar. Het Internet heeft com-
puters en communicatie verandert als niets ooit 
daarvoor. De telegraaf, telefoon, radio en com-
puter, al de functionaliteiten hiervan worden op 
nooit eerder vertoonde wijze geïntegreerd in het 
Internet. Het is tegelijkertijd 'a worldwide broadcas
ting capability, a mechanism for information dissemina
tion, and a medium for collaboration and interaction  
between individuals and their computers without re
gard for geographic location'3. Het Internet is een van 
de meest succesvolle voorbeelden van de opbreng-
sten van voortdurende investering in en wil tot on-
derzoek en ontwikkeling van de informatie-infra-
structuur. 

Kern van het Internet is een protocol dat een veel-
voud aan digitale apparaten toestaat dezelfde taal 
te spreken en daardoor informatie uit te wisselen. 
Het Internet is de lijm die de digitale wereld bindt. 
Maar dat was een decennium terug nog niet te 
voorspellen: een van de belangrijkste krachten ach-
ter de digitale evolutie, Microsoft, werd bijna ver-
slagen door de snelle groei van het Internet, iets 
dat de leiders van dat bedrijf niet hadden voorzien 
en in ieder geval niet serieus namen. Bill Gates 
moest al zijn krachten aanwenden om het bedrijf 
zodanig te herstructureren dat het het Internet kon 
omarmen en producten kon ontwikkelen om het 
gebruik ervan te faciliteren. De Internet-manie van 
het einde van de twintigste eeuw leidde uiteinde-
lijk tot het instorten van een startende 'nieuwe eco-

99. Alle hyperlinks in dit essay zijn geraadpleegd op 20 
oktober 2008).
3 B.M. Leiner, V.G. Cerf, D.D. Clark, R.E. Kahn, L. Klein-
rock, D.C. Lynch, J. Postel, L.G. Roberts, S. Wolff, A brief  
history of the Internet, http://www.isoc.org/internet/histo-
ry/brief.shtml.
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nomie', maar dit heeft de expansie van het gebruik 
van Internet niet beinvloedt. 

Die 'nieuwe', digitale(re) economie heeft zich her-
vat en het publiek vertrouwen in het Internet is 
hersteld. Of, zoals Adkinson, Lenard en Pickford 
benadrukken, 'The Internet is increasingly integrated  
into the daily routines of households and businesses  
throughout America and the rest of the world. By all  
measures, a majority of adult Americans are now onli
ne, and increasing numbers have access to broadband  
connections. Overall, users are employing the Internet  
for longer periods and pursuing an expanded range of  
personal and commercial activities'4. Het Internet 
wordt gebruikt voor een steeds groeiend aantal ac-
tiviteiten, die steeds meer aan de 'reële' wereld 
worden onttrokken. Terwijl email en 'websurfen' 
de meest normale activiteiten zijn en blijven, wordt 
Internet steeds vaker gebruikt voor allerlei com-
merciële en financiële doeleinden, zoals het kopen 
van producten, het verhandelen van aandelen, 
bankieren, het managen van projecten, het valide-
ren van procesketens, verwerking, opslag en archi-
vering van gegevens en documenten en (ook) wer-
ken. Het aantal gebruikers dat digitale audio en vi-
deo downloadt en opslaat blijft groeien. Telecom-
municatiemogelijkheden van Internet, zoals email, 
instant messaging en VOIP, vormen een belang-
rijke motivatie voor het groeiende gebruik van het 
Internet. 

Digitalisering en menselijke (on)mogelijk
heden

Digitalisering heeft het mogelijk gemaakt grote 
hoeveelheden gegevens op te slaan, over te dragen 
en te ontvangen. En hoe hebben wij mensen daar 
gebruik van gemaakt ! Een van de grootste gevol-
gen namelijk van de 'ver-verspreide verspreiding' 
van digitale technologie is de hoeveelheid gege-
vens die gegenereerd wordt als gevolg van alle 
eenvoudige dingen die we elke dag doen. Een stu-
die in 20035 heeft geprobeerd te kwantificeren hoe-
veel data jaarlijks wordt geproduceerd en opgesla-
gen op elk denkbaar medium. Het onderzoek 

4 W.F. Adkinson, Jr., T.M. Lenard, M.J. Pickford, The Di
gital Economy Fact Book (Washington 20046), blz. 1.
5 P. Lyman, H.R. Varian, How much information 2003, 
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-
much-info-2003/.

kwam tot de conclusie dat het ging om ongeveer 5 
exabyte aan nieuwe informatie per jaar. Ter visuali-
satie: de Library of Congress beheert 17 miljoen 
boeken, gedigitaliseerd neemt dat ongeveer 136 te-
rabyte in beslag. Het vergt dus jaarlijks de produc-
tie van 37.000 collecties van 17 miljoen boeken om 
5 exabyte te 'vullen'! En dat was in 2003 ! Sinds die 
tijd is jaarlijks de totale groei met ongeveer 30 % 
gestegen. Let wel: dit is enkel de digitale informa-
tie ! De (enorme) aanwas van papieren documen-
ten – het is immers nog steeds een hybride infor-
matiemaatschappij (en printen is erg handig) - is 
hier niet bij geteld.

Medewerkers naderen het punt waar het volume 
aan gegevens en de complexiteit van de applicaties 
die nodig zijn om mee te werken de menselijke 
mogelijkheden dreigen te overwinnen. Volgens on-
derzoeken heeft een gemiddelde informatiewerker 
het dagelijkse volume van bedrijfsgerelateerde 
email sinds 1997 met een factor 20 zien stijgen. Dit 
heeft een direct gevolg op de productiviteit en ge-
zondheid van medewerkers. Volgens een studie 
van het Families and Work Institute zegt 56 % van al-
le informatiewerkers te moeten werken aan teveel 
taken tegelijkertijd en worden ze zoveel gestoord 
dat ze het moeilijk vinden om het werk klaar te 
krijgen. Bijna eenderde van de informatiewerkers 
zegt dat zij meestal niet het gevoel hebben tijd te 
hebben om na te denken over het werk wat ze 
doen. Stress is blijkens onderzoek waarschijnlijk de 
belangrijkste reden voor gemist werk6. 

Informatie doordrenkt de volledige organisatie. 
Een onderzoek van Accenture van januari 2007 
concludeerde het navolgende7:
• managers besteden tot 25 % van hun werktijd 

aan het zoeken naar informatie;
• 59 % van de ondervraagden geeft aan dat ze 

door slechte distributie niet alle informatie krij-
gen die van belang is voor hun dagelijkse 
werk;

• 42 % van de ondervraagden zegt dat ze mini-
maal één keer per week per ongeluk de ver-
keerde informatie gebruiken;

6 Families and Work, Overwork in America. When the way  
we work becomes to much. Executive summary (New York 
2005). Zie ook: 
http://familiesandwork.org/summary/overwork2005.pdf
7 http://newsroom.accenture.com/article_display.cfm?ar-
ticle_id=4484.
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• 53 % geeft aan dat minder dan de helft van de 
informatie die ze ontvangen nuttig is;

• 45 % geeft aan dat informatie verzamelen over 
het werk dat op andere plekken in de organisa-
tie gedaan wordt, moeilijk is;

• 36 % zegt dat er zoveel informatie beschikbaar 
is dat het een lange tijd vergt om de juiste ge-
gevens te vinden;

• gemiddeld dienen managers drie verschillende 
informatiebronnen te raadplegen om informa-
tie te verkrijgen over concurrenten, klanten, 
verantwoordelijkheden of een andere afdeling.

En dit kan worden aangevuld met de constatering 
dat de meeste bedrijven niet in staat zijn de door 
hen opgeslagen informatie te gebruiken voor ver-
antwoording en bewijs8.

Al de tijd die hiervoor benodigd is wordt niet be-
steed aan taken met specifieke waarde voor de or-
ganisatie. Het is dus belangrijk dat alle medewer-
kers goed verbonden zijn met het 'collaborative' 
proces en dat zij hun weg weten te vinden in de 
opgeslagen (of gearchiveerde) gegevens van de or-
ganisatie. Een onderzoek van de Butler Group van 
september 2006 is door de bovenstaande feiten 
echter bevestigd. Dit onderzoek stelt dat 'ineffective  
search and discovery strategies are hampering business  
competitiveness, impairing service delivery and putting  
companies at risk. As much as 10% of a company's sa
lary costs is frittered away as employees scramble to  
find adequate and accurate information to perform their  
overall jobs and complete assigned tasks'9.

De essentie van communicatie en informa
tietechnologie

Nicholas Carr stelt (als eerste van de velen) dat IT 
een 'commodity' geworden is die (vanuit strate-
gisch oogpunt) 'doesn't matter'10. En: 'Simply put, it  
remains difficult, if not impossible, to draw any broad  
conclusions about IT's effect on the competitiveness and 

8 Bewaren en Bewijzen (Delft 2007).
9 Andy Kellett, Mike Davis, e.a., Enterprise Search and Re
trieval. Technology Evaluation and Comparison Reports  
(Londen 2006). Voor een Management Summary zie: 
http://www.infoedge.com/bg/BG-0035ManagementSum-
mary.pdf. Voor het citaat: http://www.networkworld.-
com/news/2006/102006-search-cuts-productivity.html. 
10 N. Carr, 'IT doesn't matter', Harvard Business Review 81 
(2003), nr. 5, blz. 41-49.

profitability of individual businesses. Information tech
nology has become the largest of all corporate capital ex
penditures—and an intrinsic element of nearly every  
modern business process—but companies continue to  
make IT investments in the dark, without a clear con
ceptual understanding of the ultimate strategic or fi
nancial impact'11. Het feit dat IT een 'commodity' is, 
wordt onderwijl in steeds meer literatuur onder-
steund12. Maar het verhult ook de problematiek die 
'digital archiving' heet.

Want (zoals het voorgaande reeds aantoont) alle 
communicatie- en informatietechnologieën gaan in 
essentie over de capture, de opslag, de ordening, 
het behoud (bewaring), de selectie, de retrieval 
(toegankelijkheid, zoek- en vindbaarheid) en de ter 
beschikking stelling van informatie. Vergis ik me 
of zijn dit niet de voornaamste archiveringsproces-
sen die Horsman onderscheidde ?13 

De archiveringsprocessen gaan niet over archive-
ring alleen. Ze gaan over het gehele beheersproces 
van gegevens en documenten. Ze gaan over de 
voortdurende controle van alle activiteiten, die te 
maken hebben met het ontstaan, de verwerking, 
het gebruik, de selectie en het behoud (of niet) van 
procesgebonden informatie (gegevens en docu-
menten). Ze gaan over 'unbroken custody' in een 're
cords continuum'. Het niet erkennen van de band 
tussen digitale informatie en archiveringsproces-
sen leidt tot problemen in het beheer, zoals enkele 
recente voorbeelden laten zien: 

11 N. Carr, Does IT matter ? Information Technology and the  
corrosion of competetive advantage (Boston (MA) 2004), pre-
face.
12 M. Thatcher, J. Oliver, 'The impact of technology in-
vestments on a firm's production efficiency, product 
quality, and productivity', Journal of Management Infor
mation Systems 18 (2001), nr. 2., blz. 17-43; M. Thatcher, 
D. Pingry, 'An economic model of product quality and 
IT value', Information Systems Research 15 (2004), nr. 3, 
blz. 268-286; M. Thatcher, D. Pingry, 'Understanding the 
business value of IT investments: theoretical evidence 
from alternative market and cost structures', Journal of  
Management Information Systems 21 (2004), nr. 2, blz. 
61-85; M.E. Thatcher, D.E. Pingry, 'Modeling the IT value 
paradox', Communications of the ACM 50 (2007), nr. 8, 
41-45.
13 P.J. Horsman, Archiveren. Een inleiding ('s Gravenhage 
20062).
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• het moeilijke, functionele implementatieproces 
van Service-Oriented Architecture14: IT dien-
sten zijn voor een belangrijk deel afhankelijk 
van beheersing van procesgebonden informa-
tie. Geen aandacht voor de archiveringsproces-
sen leidt tot onoverzienbare en slecht geimple-
menteerde beheersprocessen, met alle negatie-
ve gevolgen van dien;

• de 'mislukte' invoering van een nieuw, centraal 
Burgerzakensysteem15: aandacht voor de pro-
cesgebonden informatie vanuit het oogpunt 
van de archiveringsprocessen zou, naast meer 
aandacht voor de gebruikte projectbeheer-
singsmethode, een betere insteek zijn geweest 
om dit authentieke register te realiseren;

• de moeilijke implementaties van SharePoint in 
organisaties16, omdat niet of nauwelijks gelet 
wordt op de realisatie van de archiveringspro-
cessen, waardoor het beheer van de opgeno-
men procesgebonden informatie zodanig is ge-
waarborgd dat ze effectief kan worden ge-
bruikt en snel gevonden;

• bedrijven zijn veelal niet in staat om opgesla-
gen gegevens of documenten te vinden en be-
schikbaar te stellen. Het implementeren van 
archiveringsprocessen zou die problematiek 
kunnen oplossen, zonder nieuwe IT in te zet-
ten17.

We kunnen nog even doorgaan; overigens: alle 
voorbeelden die hiervoor genoemd werden uit het 
onderzoek van Accenture in 2007 passen ook in dit 
rijtje. Uiteraard ligt het probleem bij de genoemde 
voorbeelden niet alleen aan het niet erkennen van 
de archiveringsprocessen; de problemen zouden 
echter veel minder groot zijn wanneer de nadruk 
wat meer kwam te liggen op de procesgebonden 

14 'Burton Group: SOA-succes vaak ver te zoeken', Auto
matiseringsgids 22 augustus 2008, blz. 4-5.
15 'Getronics laat Burgerzakensysteem Amsterdam aan 
concurrent', Automatiseringsgids 22 augustus 2008, blz. 
4-5; 'GBA-operatie volledig afronden', Automatiserings
gids, 29 augustus 2008, blz. 3.
16 'Sharepoint: balanceren tussen wildgroei en regie', Au
tomatiseringsgids, 22 augustus 2008, blz. 14-15.
17 'Veilige kluis op Internet', Automatiseringsgids 29 au-
gustus 2008, blz. 18-19; 'Bedrijven zijn niet klaar voor fo-
rensisch onderzoek', Automatiseringsgids 29 april 2008; 
'Bedrijven hebben grote moeite met openen e-mailarchie-
ven', Automatiseringsgids, 5 april 2007.

informatie zelf en wanneer de archiveringsproces-
sen geimplementeerd zouden zijn.

En wat nu is de rol van de Archiefschool ?

De Archiefschool heeft natuurlijk geen enkele in-
vloed op de digitale evolutie. Maar met de toena-
me van de informatievloed en het steeds belangrij-
ker worden van (wat de marktpartijen noemen) 
'storage and retrieval', 'archiving', 'data retention' en 
'eDiscovery' wordt duidelijk dat gedachtengoed 
van de Archiefschool (kennis van de archiverings-
processen) een enorme rol kan spelen in de 'con
tent value chain' van procesgebonden informatie. 

En wat heeft de Archiefschool tot nu toe in het ka-
der van die digitale evolutie bereikt ? In mijn op-
tiek is dat in een aantal essentiële zaken te compri-
meren:
• Bewustwording. Al vanaf het midden van de ja-

ren '90 legt de Archiefschool in talrijke publica-
ties nadruk op het 'record keeping system', op 
'record management applications' en archive-
ringsprocessen18. De term 'procesgebonden in-
formatie' geeft als geen ander aan dat archive-
ringsprocessen zich in bestaande organisaties 
richten op de 'content value chain' van in be-
werking zijnde informatie19. Zowel in het on-
derwijs als de onderzoeksactiviteiten van de 
Archiefschool werd tot uitdrukking gebracht 
dat de archiveringsprocessen starten in de be-
drijfsprocessen van een organisatie, dat ar-
chiefbeheer niet aan de achterkant, maar aan 
de voorkant van een organisatie stond. De be-
wustwording van die idee binnen archiefvor-
mende organisatie is grotendeels te danken 
aan het gedachtengoed dat binnen de Archief-
school werd uitgedragen.

• Theoretische ontwikkeling en 'vertaling'. De ver-
schillende jaarboeken van de Stichting Archief-
publicaties geven blijk van de ontwikkeling 
van nieuwe archivistische theorie of het voort-

18 Als voorbeeld: P.J. Horsman, Digitaal Archiveren (Den 
Haag 1998); P.J. Horsman, 'Archiefsystemen en 
kwaliteit', P.J. Horsman, F.C.J. Ketelaar, T.H.P.M. Tho-
massen (red.), Naar een nieuw paradigma in de archivistiek 
(Den Haag 1999), blz. 85-105. 
19 T.H.P.M. Thomassen, 'Een korte introductie in de ar-
chivistiek', P.J. Horsman,  F.C.J. Ketelaar, T.H.P.M. Tho-
massen (red.), Naar een nieuw paradigma in de archivistiek 
(Den Haag 1999), blz. 11-20. 
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bouwen en 'vertalen' van theoretische ontwik-
kelingen in het buitenland, gestimuleerd door 
de Archiefschool (denk bijvoorbeeld aan het 
'records continuum', metadata, waardering en 
selectie e.d.)

• Praktisch onderzoek en onderwijs. De Archief-
school heeft in het praktische onderwijs aan 
Universiteit en Hogeschool van Amsterdam al-
tijd uitgedragen dat er geen enkel verschil be-
staat tussen analoog en digitaal, dat theorie 
van toepassing is op alle archieven ongeacht 
vorm en dat enkel in de praktische beheerop-
lossingen verschillen optreden. Het onderwijs 
is dan ook altijd gespitst geweest op het ge-
bruiken van casus-situaties waarin praktische 
problemen en oplossingen voor zowel analoog 
als digitaal archief een rol speelden. Het onder-
zoek van de Archiefschool heeft onderzoeken 
gerealiseerd over verschillende essentiële as-
pecten van (digitale) archieven, zoals de archi-
vering van e-mail20, websites21, software spe-
cificaties voor records management applica-
ties22, de vertaling van de General International 
Standard for Archival Description ISAD(G)23 

en ISAAR (CPF)24,  OSARIS25, e-depots26, en de 
herinrichting van de archieffunctie27.

20 P.J. Horsman, Archivering van elektronische post. Metho
den, meningen en alternatieven (Amsterdam 1999).
21 H.A. Hokke, 'Archivering van Websites', Archiefbeheer  
in de Praktijk, september 2003, blz. 5780-1 t/m 5780-36; 
H.A. Hokke, 'Blijvend Beschikbaar: de Archivering van 
Websites', Archievenblad, mei 2003, blz. 28-29. Zie ook: 
http://www.archiefschool.nl/onderzoek/aw.htm. 
22 G.J. van Bussel, P.J. Horsman, H. Waalwijk, Software  
specificaties voor Record Management Applicaties voor de Ne
derlandse Overheid (ReMANO 2004) (Amsterdam 2004). 
Zie ook: http://www.archiefschool.nl/onderzoek/rema-
no.htm. 
23 Zie: http://www.archiefschool.nl/onderzoek/isad.htm.
24 Zie: http://www.archiefschool.nl/onderzoek/isaar.htm. 
25 OSARIS, Functional Requirements for Archival De-
scription and Retrieval Software. First 
draft, .http://www.archiefschool.nl/docs/Osaris%20Draft
%20Requirements.pdf.
26 P.J. Horsman, 'Organisatie van duurzame digitale op-
slag', Archiefbeheer in de praktijk, 2007, blz. 5710-1 t/m 
5710-17. Zie ook: http://www.archiefschool.nl/onder-
zoek/ed.htm. 
27 P.J. Horsman, 'Digitale archivering: revolutie of het-
zelfde maar dan anders ?', Od 57 (2003), nr. 4 , blz. 
110-117; P.J. Horsman, 'Herinrichting van de digitale ar-
chieffunctie: voorbereiding voor een plan van aanpak', 
Archiefbeheer in de praktijk 2001, aanvulling 34 , blz. 5707-1 

Concluderend: de Archiefschool heeft een belang-
rijke bijdrage geleverd aan bewustwording, heeft 
richting gegeven aan ontwikkelingen op het vlak 
van de archiveringsprocessen en heeft kaders be-
schikbaar gesteld, op basis waarvan implementatie 
van methoden en technieken om de archiverings-
processen te realiseren, vergemakkelijkt kan wor-
den.

En hoe nu verder ?

Archiefonderwijs en onderzoek worden vanaf 2009 
activiteiten van Hogeschool en Universiteit van 
Amsterdam. Het opgaan van de Stichting Archief-
school in deze instituten betekent dat de recht-
streeks band die bestond met het 'archiefveld' ver-
dwijnt. Het ligt in de lijn der verwachting dat de 
nadruk binnen de Hogeschool van Amsterdam 
meer zal komen te liggen op de digitale ontwikke-
lingen die het 'records continuum' karakteriseren. 
Zo is er interessant toegepast onderzoek mogelijk 
naar:
• de mogelijkheid om met oplossingen voor Sto-

rage Area Networks of Network Attached Sto-
rage een e-depot te realiseren, waardoor een 
duurzaam archief kan worden gebouwd bin-
nen de informatie-infrastructuur van de ar-
chiefvormer;

• de mogelijkheden van 'green computing' bin-
nen 'storage and retrieval' en digitale archive-
ring;

• de kostenaspecten van digitale archiveren, re-
kening houdend met energie- en andere mili-
eu-aspecten;

• de mogelijkheden van kunstmatige intelligen-
tie voor capture, ordening, toegankelijk maken 
en beschikbaarstellen van informatie uit ar-
chieven;

• de effecten, mogelijkheden en risico's van 
'cloud computing' en 'softwareasaservice' op di-
gitale archivering, eDiscovery en compliance 
aan wet en regelgeving;

• de mogelijkheden van open source en open 
standaarden voor de realisering van de archi-
veringsprocessen.

En zo nog verder.

Er blijft nog genoeg te doen. Ik zie er naar uit....

- 5707-30.
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