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SAMENVATTING (Summary in Dutch) 

 

 
TIJDWIJS 

 
Verbetering van het historisch tijdbesef van leerlingen in de basisschool 

 
De ontwikkeling van historisch tijdsbesef is een essentieel doel van geschiedenisonderwijs. 
Het is een onderdeel van de ontwikkeling van historisch bewustzijn en het helpt leerlingen bij 
de vorming van hun identiteit en bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke en kritische 
burgers. Daarnaast is historisch tijdsbesef, met concepten als chronologie, periodisering, 
continuïteit en verandering, onmisbaar bij historisch denken en redeneren.  
 Het onderwijs in historisch tijdsbesef begint in de basisschool, waar in 2006 een nieuw 
curriculum met tien tijdvakken is ingevoerd, met als doel het historisch tijdsbesef van 
leerlingen te verbeteren. Periodieke peilingen van het Centraal Instituut voor 
Toetsontwikkeling (Cito) in groep 8 tonen echter aan, dat te weinig leerlingen aan het einde 
van de basisschool het niveau van voldoende bereiken voor componenten van tijdsbesef, zoals 
het plaatsen van gebeurtenissen op een tijdbalk en het hanteren van de daarbij passende 
aanduidingen van tijd en tijdsindeling. In deze dissertatie staat daarom de vraag centraal, hoe 
het onderwijs in historisch tijdsbesef in de basisschool verbeterd kan worden. De dissertatie 
bestaat uit vijf opeenvolgende studies over de ontwikkeling en het leren van historisch 
tijdsbesef van leerlingen, over een effectieve methodiek voor het onderwijs in historische 
tijdsbesef en over een professionaliseringsprogramma voor leraren. 
 
Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk met een overkoepelend theoretisch kader en de 
onderzoeksvragen. Vanuit het perspectief van onderwijs, werd historisch tijdsbesef 
geoperationaliseerd in vijf doelen: 

1. Toepassen van het vocabulaire van tijd;  
2. In chronologische volgorde plaatsen van historische verschijnselen en tijdvakken; 
3. Gebruiken van de tijdbalk om historische verschijnselen in de tijd te plaatsen; 
4. Herkennen en gebruiken van kenmerkende aspecten van tijdvakken; 
5. Herkennen en benoemen van continuïteit en verandering binnen en tussen tijdvakken. 

Studies over de ontwikkeling van historisch tijdsbesef bij leerlingen, werden lange tijd 
gedomineerd door de fasetheorie van Piaget, waarin de ontwikkeling van historisch tijdsbesef 
werd verbonden met natuurlijke rijping. Vanuit deze theorie zouden leerlingen eerst klok- en 
kalendertijd moeten beheersen, voordat ze, op ongeveer 11-jarige leeftijd, historische tijd 
zouden kunnen begrijpen. Recentere studies tonen echter aan, dat leerlingen vanaf de leeftijd 
van 5 jaar al een basaal historisch tijdsbesef kunnen ontwikkelen en dat de ontwikkeling 
daarvan door onderwijs kan worden gestimuleerd. Engelse scholen sluit hierbij aan, met een 
start van geschiedenisonderwijs in year 1, bij leerlingen van 5 jaar. In Nederland daarentegen, 
start het geschiedenisonderwijs op de meeste scholen pas als leerlingen ongeveer 9 jaar zijn. 
 Ondanks het feit dat er maar weinig studies beschikbaar zijn over effectieve manieren 
om historisch tijdsbesef te onderwijzen, laten verschillende studies zien dat tijdbalken, 
afbeeldingen en verhalen effectieve materialen zijn om het historisch tijdsbesef van leerlingen 
te stimuleren. Op basis van onder andere deze inzichten is Tijdwijs ontwikkeld, een methodiek 
waarmee het historisch tijdsbesef van leerlingen kan worden bevorderd. In de context van dit 
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proefschrift is Tijdwijs geïmplementeerd en geëvalueerd. Voor de invoering van de nieuwe 
aanpak van Tijdwijs was professionalisering van leraren nodig. Volgens literatuur over 
professionalisering van leraren is het belangrijk aandacht te hebben voor de verschillende 
componenten van professionaliseringsprogramma’s, zoals ontwerpprincipes, verandering van 
overtuigingen en attitudes van leraren; het vergroten van kennis en vaardigheden; en 
veranderingen in het leerkrachtgedrag. Al deze componenten samen zouden moeten leiden 
tot betere resultaten van leerlingen. Daarnaast is het van belang dat leraren worden 
ondersteund met middelen om een nieuwe aanpak in hun klas in te voeren, zoals richtlijnen, 
didactische strategieën, en inzichten en achtergrondkennis over het leren van leerlingen en 
de vakinhoud. 
 
De hoofdvraag van deze dissertatie is: “Hoe kan het historisch tijdsbesef van leerlingen in de 
basisschool worden verbeterd?” Deze hoofdvraag is onderzocht door middel van vijf 
deelvragen: 

1. Hoe komt historisch tijdsbesef aan bod in het curriculum van Nederlandse 
basisscholen, in vergelijking met het Engelse curriculum? 

2. Hoe presteren Nederlandse leerlingen van 6 tot 12 jaar met betrekking tot historisch 
tijdsbesef? 

3. Welke typen van problemen, gerelateerd aan de doelen van historisch tijdsbesef, 
komen voor in het redeneren van Nederlandse leerlingen bij het in de tijd plaatsen van 
historische verschijnselen? 

4. Wat zijn effecten van een interventie met een nieuwe onderwijsaanpak, Tijdwijs, op 
het historisch tijdsbesef van leerlingen? 

5. Welke componenten zijn effectief in een professionaliseringsprogramma voor het 
verbeteren van het tijdsbesef van basisschoolleerlingen? 

Deze onderzoeksvragen werden beantwoord in de hoofdstukken 2 t/m 6. 
 

In Hoofdstuk 2 wordt het Nederlandse geschiedeniscurriculum met betrekking tot historisch 
tijdsbesef geanalyseerd en vergeleken met het Engelse curriculum. Voor de vergelijking met 
het Engelse curriculum is gekozen vanwege het feit dat het geschiedenisonderwijs in Engeland 
eerder start, met jongere leerlingen, dan in Nederland.  

Met behulp van het model van het curriculaire spinnenweb werden de beoogde en 
uitgevoerde basisschoolcurricula voor geschiedenis geanalyseerd op basis van 
curriculumdocumenten en vragenlijsten en interviews met leraren, lerarenopleiders en 
curriculumexperts. Belangrijke aspecten van historisch tijdsbesef, zoals het toepassen van het 
vocabulaire van tijd; het gebruiken van de tijdbalk; het herkennen en benoemen van 
kenmerken van tijdvakken en het onderscheiden van continuïteit en verandering, bleken 
aanwezig te zijn in de doelen van de beoogde curricula in beide landen. Hoewel het curriculum 
in Engeland vroeger begint, lijkt de episodische structuur van het curriculum niet erg 
behulpzaam voor de ondersteuning van het historisch tijdsbesef van leerlingen. In Nederland 
worden de tien tijdvakken meestal in chronologische volgorde onderwezen, maar leraren 
gaven aan, dat zij nauwelijks expliciet aandacht besteden aan de jaartallen of de volgorde van 
de tijdvakken. In beide landen gebruikt een meerderheid van de leraren geen tijdbalken om 
leerlingen te leren gebeurtenissen, personen en veranderingen in de tijd te plaatsen. Verder 
betrekken leraren hun leerlingen nauwelijks in leeractiviteiten met betrekking tot continuïteit 
en verandering binnen en tussen tijdvakken. Ten slotte worden in beide landen de 
vorderingen van basisschoolleerlingen met betrekking tot historisch tijdsbesef nauwelijks 
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getoetst. Geconcludeerd kan worden dat er aanleiding is om het onderwijs in historisch 
tijdsbesef te verbeteren en het hoofdstuk besluit met enkele suggesties om dit te 
verwezenlijken.  

 
In hoofdstuk 3 staat het meten van de ontwikkeling van het historisch tijdsbesef bij leerlingen 
in het basisonderwijs centraal. Hiertoe is een model ontwikkeld met drie ontwikkelingsfasen: 
ontluikend, aanvankelijk en voortgezet historisch tijdsbesef. Het model beschrijft de 
ontwikkeling van leerlingen voor de vijf doelen van historisch tijdsbesef (zie Hoofdstuk 1). 
Deze doelen zijn beschreven in toenemende moeilijkheid en abstractie. Zo ontwikkelt het 
gebruik van tijd en tijdsaanduidingen zich bijvoorbeeld van brede, algemene aanduidingen, 
zoals ‘lang geleden’, naar het gebruik van jaartallen en namen van tijdvakken. Het herkennen 
van kenmerken van tijdvakken ontwikkelt zich van concrete kenmerken, zoals vervoer of 
bouwstijlen naar meer abstracte economische en politieke kenmerken. Gebaseerd op dit 
model is een meetinstrument ontwikkeld met meerkeuzevragen bij iedere fase, om de 
prestaties van leerlingen van 6 tot 12 jaar te onderzoeken. Na een consultatie van toets-
deskundigen, hardop-denken-interviews met leerlingen en een pilot met het instrument in 
een basisschool, is de toets afgenomen bij 1457 leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van zeven 
Nederlandse basisscholen. De data-analyse liet zien dat het percentage correcte antwoorden 
per leerjaar oploopt en dat leerlingen in hogere groepen significant beter presteren dan 
leerlingen in lagere groepen. In alle groepen blijkt er ruimte voor verbetering te zijn, vooral in 
de groepen 3 t/m 5 (6-9 jaar), waar leerlingen nauwelijks onderwijs in historisch tijdsbesef 
krijgen. Maar ook in de groepen 7 en 8 (10-12 jaar), kunnen leerlingen nog groeien in de fase 
van voorgezet historisch tijdsbesef met betrekking tot het begrijpen van het verband tussen 
jaartallen en eeuwen, het plaatsen van gebeurtenissen op de tijdbalk en het vergelijken van 
historische verschijnselen binnen en tussen tijdvakken.  

 
Hoofdstuk 4 beschrijft een kwalitatieve studie die is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in 
specifieke problemen van leerlingen bij de ontwikkeling van historisch tijdsbesef. Deze studie 
richt zich op problemen die zich voordoen in het redeneren van leerlingen bij het in de tijd 
plaatsen van historische verschijnselen. De context is het Nederlandse curriculum met tien 
tijdvakken en bijbehorende kenmerkende aspecten, dat is ingevoerd om leerlingen te 
ondersteunen bij hun oriëntatie in de tijd. Er zijn interviews afgenomen met 22 leerlingen van 
de groepen 3 t/m 8 (6-12 jaar), die taken uitvoerden waarin ze voorwerpen, situaties, 
gebeurtenissen, en personen in de tijd moesten plaatsen. Deze taken zijn gebaseerd op de 
doelen van historisch tijdsbesef, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3. De resultaten bevestigen 
problemen die in eerdere studies zijn beschreven, met betrekking tot het gebruik van 
aanduidingen voor tijd en tijdsindeling, het herkennen van kenmerken van tijdvakken en het 
redeneren vanuit presentisme bij het in chronologische volgorde plaatsen en vergelijken van 
historische verschijnselen uit verschillende tijdvakken. Naast deze problemen, zijn echter ook 
andere problemen geïdentificeerd, die verband houden met het Nederlandse curriculum met 
tien tijdvakken en kenmerkende aspecten. Deze problemen hebben betrekking op de namen 
en de iconen van de tien tijdvakken, die de leerlingen regelmatig in verwarring brachten, 
terwijl de kenmerkende aspecten nauwelijks bekend bleken te zijn.  

De opbrengst van deze studie is een overzichtelijk schema, waarin de verschillende 
typen van problemen zijn gerelateerd aan de doelen van historisch tijdsbesef. Dit overzicht is 
van belang voor leraren en lerarenopleiders en kan behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van 
een onderwijsaanpak voor de verbetering van het historisch tijdsbesef bij leerlingen.  
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Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de effecten van een curriculuminterventie met Tijdwijs, een 
onderwijsaanpak die is ontwikkeld om het historisch tijdsbesef van leerlingen te verbeteren. 
Het belangrijkste doel van Tijdwijs is het systematisch aanleren van de kennis en vaardigheden 
die benoemd zijn als onderdeel van historisch tijdsbesef, door activerende leeractiviteiten met 
tijdbalken, verhalen en afbeeldingen. Deze studie, die is uitgevoerd met 16 leraren van de 
groepen 4 (7-8 jaar) en 7 (10-11 jaar), is de eerste curriculuminterventie met betrekking tot 
historisch tijdsbesef in het Nederlandse basisonderwijs. In een quasi-experimenteel design 
met een voor- en na-toets, zijn prestaties van leerlingen gemeten met het instrument dat is 
beschreven in hoofdstuk 4. Hierbij zijn kenmerken van leerlingen, zoals geslacht, leesniveau 
en het opleidingsniveau van de ouders, meegenomen als controlevariabelen, naast de totale 
hoeveelheid tijd die werd besteed aan lessen geschiedenis. Multi-level analyses toonden aan 
dat, zowel voor groep 4 als voor groep 7, leerlingen in de experimentele conditie significant 
meer leerwinst boekten dan leerlingen in de controleconditie. Voor groep 4 bevestigde dit 
resultaat uitkomsten van eerder onderzoek, dat de ontwikkeling van historisch tijdsbesef kan 
worden gestimuleerd door onderwijs en dat dit vroeger kan plaatsvinden dan de leeftijd van 
9 of 10 jaar, wanneer in de meeste landen hiermee wordt gestart. Voor groep 7 is 
geconcludeerd, dat systematisch onderwijs vanuit de doelen voor historisch tijdsbesef, met 
consequente aandacht voor tijdbalken, hogere leeruitkomsten voor leerlingen oplevert in 
vergelijking met een controleconditie, waarin leerlingen onderwijs kregen met methodes en 
waarin nauwelijks tijdbalken zijn gebruikt. 
 Deze positieve resultaten geven aan, dat historisch tijdsbesef van zowel jongere als 
oudere leerlingen verbeterd kan worden met leeractiviteiten die zijn gebaseerd op de doelen 
voor historisch tijdsbesef en op een consequent gebruik van tijdbalken in combinatie met 
verhalen en afbeeldingen als bronnen. 

 
Hoofdstuk 6 beschrijft welke componenten van de professionalisering van leraren hebben 
bijgedragen aan de leerwinst van de leerlingen. Deze professionalisering bestond uit een 
training en de interventie met Tijdwijs. Door middel van vragenlijsten, logboeken observaties 
en interviews zijn de ervaringen van leraren onderzocht met betrekking tot de ondersteuning 
van het professionaliseringsprogramma door richtlijnen, didactische strategieën, en inzichten 
en achtergrondkennis over het leren van leerlingen en de vakinhoud. Daarnaast is bij de 
leraren gekeken naar verandering in attitudes en overtuigingen, groei in kennis en 
vaardigheden, en veranderingen in het leerkrachtgedrag. Onderzocht is hoe deze elementen 
van het professionaliseringsprogramma hebben bijgedragen aan de hogere leeruitkomsten 
van leerlingen. De resultaten laten zien dat de leraren zich bij de invoering van Tijdwijs 
ondersteund voelden door de heldere richtlijnen, door de didactische strategieën voor de 
instructie, door de achtergrondkennis en door de aantrekkelijke materialen. In de 
vragenlijsten en interviews rapporteerden de leraren verandering in hun overtuigingen met 
betrekking tot het onderwijs in tijdsbesef, doordat zij hadden ervaren dat leerlingen meer over 
historisch tijdsbesef konden leren, dan zij hadden verwacht. De overtuiging dat de beheersing 
van klok- en kalendertijd een voorwaarde zou zijn voor het leren over historische tijd, bleek 
echter tamelijk hardnekkig. De observaties gaven aan dat de hoogste leerwinst werd geboekt 
door de leraren die het hoogst scoorden op het beoogde instructiegedrag, dat bestond uit 
systematisch aandacht besteden aan de vijf doelen voor historisch tijdsbesef. In een 
vragenlijst die een jaar na de professionalisering werd afgenomen, rapporteerden de leraren 
dat ze zich nog steeds volledig bekwaam voelen in hun kennis en vaardigheden met betrekking 
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tot het onderwijzen van historisch tijdsbesef, vooral in het gebruiken van de klassikale tijdbalk. 
Vooral praktische en gebruiksvriendelijke materialen bleken belangrijk te zijn voor de 
ondersteuning van leraren bij het invoeren van een nieuwe didactische aanpak.  
 
Hoofdstuk 7 bevat een samenvatting van de belangrijkste conclusies van de verschillende 
studies en suggesties voor vervolgonderzoek. Dit hoofdstuk is afgesloten met praktische 
aanbevelingen voor het onderwijs in historisch tijdbesef voor leraren in basisscholen en 
lerarenopleidingen, voor schrijvers van methodes en voor beleidsmakers. 
 
 
Algemene conclusies 
Op basis van de bevindingen in dit proefschrift, kan een aantal conclusies worden getrokken 
ter beantwoording van de hoofdvraag: “Hoe kan het historisch tijdsbesef van leerlingen in de 
basisschool worden verbeterd?” 
 Ten eerste heeft deze dissertatie geleid tot een operationalisering van historisch 
tijdsbesef in een vijftal doelen en een model dat de ontwikkeling van tijdsbesef voor leerlingen 
in het basisonderwijs beschrijft in drie fasen. Op basis van dit model is een meetinstrument 
ontwikkeld dat kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in prestaties van leerlingen met 
betrekking tot hun historisch tijdsbesef. Een toets met dit instrument met leerlingen van 6 tot 
2 jaar liet zien dat het historisch tijdsbesef van deze leerlingen zich ontwikkelt volgens de 
beschreven fases en dat er ruimte voor verbetering is. Daarnaast konden conclusies worden 
getrokken met betrekking tot problemen, die leerlingen kunnen ervaren bij het uitvoeren van 
taken waarin zij historische verschijnselen in de tijd moeten plaatsen. Naast de gangbare 
problemen met betrekking tot het gebruik van het vocabulaire van tijd en tijdsaanduiding en 
presentistisch denken, bleken deze problemen ook samen te hangen met de namen en de 
iconen van de tijdvakken in het Nederlandse curriculum voor geschiedenis.  
 Ten tweede heeft de interventie met Tijdwijs in de groepen 4 en 7 aangetoond, dat 
historisch tijdsbesef kan worden verbeterd door systematisch aandacht te besteden aan het 
vocabulaire van de tijdvakken, het plaatsen van personen en gebeurtenissen op de tijdbalk en 
het vergelijken van tijdvakken, in combinatie met het gebruiken van verhalen en afbeeldingen. 

Ten derde blijkt uit de deelstudie naar de effectiviteit van het 
professionaliseringsprogramma, dat vooral de ondersteuning van leraren met een uitgebreide 
handleiding en aantrekkelijke materialen, zoals de klassikale tijdbalk en het verhalenboek, 
belangrijke factoren waren voor het succes van Tijdwijs.  
 
 
Discussie en suggesties voor vervolgonderzoek 

De discussie gaat in op enkele beperkingen van deze dissertatie, zoals de 
conceptualisering van historisch tijdsbesef, waarin geen aandacht is voor tijd als verschijnsel. 
Een andere beperking heeft betrekking op het meetinstrument, dat voornamelijk historische 
kennis toetst en waarvan de betrouwbaarheid aan de lage kant is. Vervolgonderzoek zou zich 
kunnen richten op een betrouwbare toetsing van kennis, vaardigheden en houdingen van 
leerlingen met betrekking tot hun historisch tijdsbesef.  

Resultaten van deze dissertatie geven aan dat de ontwikkeling van historisch tijdsbesef 
bij leerlingen kan worden gestimuleerd door onderwijs, hetgeen succesvol bleek te zijn vanaf 
een jonge leeftijd (7 -8 jaar). Dit resultaat lijkt bij te dragen aan het weerleggen van de 
fasetheorie van Piaget, die lange tijd van invloed was op de overtuigingen van 
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curriculumontwerpers en leraren, dat het onderwijs in historisch tijdsbesef niet kan starten 
voordat leerlingen minstens 9 jaar oud zijn. Desalniettemin is meer onderzoek nodig naar de 
vraag, in welke mate de ontwikkeling van historisch tijdsbesef bij leerlingen een proces van 
natuurlijke rijping en/of een leerproces is en welke binnen- en buitenschoolse factoren dit 
proces beïnvloeden. Verder zou longitudinaal onderzoek inzicht kunnen geven in hoeverre 
een vroege start van het onderwijs in historische tijd een blijvend positieve invloed heeft op 
het historisch tijdsbesef van leerlingen in hogere groepen en in het voortgezet onderwijs.  

De curriculuminterventie met Tijdwijs is, binnen de Nederlandse context, de eerste 
interventiestudie die effecten heeft getoetst van een onderwijsaanpak gericht op de 
verbetering van historisch tijdsbesef bij leerlingen. Er zijn positieve effecten op de 
leeruitkomsten van leerlingen gevonden, maar daarbij moet rekening worden gehouden met 
de beperking van het kleine aantal van 16, merendeels gemotiveerde deelnemende leraren. 
Daarnaast besteedden de meeste leraren van de groepen 7 extra tijd aan geschiedenis, omdat 
zij naast Tijdwijs, ook lessen gaven uit de geschiedenismethode. Grootschaliger 
vervolgonderzoek, ook in andere groepen van de basisschool, zou zich kunnen richten op een 
integratie van Tijdwijs in geschiedenismethodes of op de vraag in hoeverre Tijdwijslessen 
misschien de geschiedenismethode zouden kunnen vervangen.  

De aanpak met Tijdwijs bevat vooral klassikale activiteiten. Het zou interessant zijn te 
onderzoeken wat effecten zijn van groepsopdrachten, waarin leerlingen bijvoorbeeld 
aanduidingen van tijd en tijdsindeling gebruiken, of waarbij in groepen wordt gewerkt met het 
in chronologische volgorde plaatsen van afbeeldingen op tijdbalken. Dergelijk onderzoek zou 
zich ook kunnen richten op de effecten van ICT-applicaties met leeractiviteiten op tablets en 
smartphones of in een Virtual Reality omgeving. Mogelijke beperkingen van het 
professionaliseringsprogramma bij Tijdwijs kunnen zijn, dat in programma geen coaching of 
deelname van hele schoolteams is opgenomen; aspecten die in de literatuur worden genoemd 
als effectieve kenmerken van professionaliseringsprogramma’s. Vervolgonderzoek zou gericht 
kunnen worden op de effecten van Tijdwijs bij deelname van volledige teams van leraren met 
coaching-bijeenkomsten in scholen. In dergelijke sessies kan tevens meer aandacht worden 
besteed aan de gevonden problemen die leerlingen ervaren bij het plaatsen van historische 
verschijnselen, en die in het huidige programma weinig aan bod kwamen. 

 
 
Implicaties voor de praktijk 
Deze dissertatie heeft een aantal praktische instrumenten opgeleverd die kunnen worden 
toegepast door leraren in basisscholen en in lerarenopleidingen: 

- een model met doelen en ontwikkelingsfasen voor de ontwikkeling van historisch 
tijdbesef van leerlingen in het basisonderwijs; 

- een instrument om de ontwikkeling van historisch tijdbesef bij leerlingen in het 
basisonderwijs te toetsen; 

- Tijdwijs, een onderwijsaanpak met materialen en een website; 
- een professionaliseringsprogramma voor leraren gericht op de implementatie van 

Tijdwijs. 
Leraren kunnen deze instrumenten gebruiken voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie 
van lessen over historisch tijdsbesef in de groepen 3 tot en met 8. Voor lerarenopleiders 
kunnen deze instrumenten behulpzaam zijn bij de opleiding van studenten en bij voortgezette 
professionele ontwikkeling van schoolteams. Uitgevers van methodes kunnen de inzichten 
van deze dissertatie toepassen bij het ontwikkelen van geschiedenismethodes en on-line-
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materialen, niet alleen voor de groepen 5 tot en met 8, maar ook voor groep 3 en 4. Een 
aanbeveling voor beleidsmakers is om het kader van de tien tijdvakken met de kenmerkende 
aspecten te evalueren, rekening houdend met de in dit onderzoek gebleken problemen die 
leerlingen hiermee ervaren.  

Tot slot kan deze dissertatie leraren en lerarenopleiders inspireren om het onderwijs 
in historisch tijdsbesef te verbeteren, zodat leerlingen beter in staat zijn om informatie die op 
hen afkomt in de tijd te plaatsen en maatschappelijke ontwikkelingen te duiden.  

 

 
 


