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Dag 10
22-12-2017 om half 1 snachts KLM vliegreis naar
Schiphol. Aankomst om 11:11 uur.

Kort Overzicht
Dag 1. 13-12-2017 vliegreis KLM Schiphol tot Johannesburg
Dag 2. 14-12-2017 met auto naar Pretoria het Voortrekkersmonument,
regeringsgebouwen,
schietbaan,
bij
het
geloftefeestterrein van Ben Strijdom, daarna naar Jacob Mouw in
Middelburg overnachting

In Zuid Afrika is het nu zomer. Om half 5 in de morgen wordt het
licht en tussen 5 en half 6 komt de zon op, die al heel snel warmte
geeft. sAvonds om 8 uur (20.00) is het al donker en wordt het
frisser, met afkoeling in de nachten.

Dag 3. 15-12-2017 Naar Dirk van Vuuren in Hartbeespoort, een
rondleiding op het Filadelfia-ark terrein, de steenlegging, vandaar
naar Sun City natuurpark Pilanusberg, krokodillenfarm,
overnachting in Boshoek bij de Black Swan
Dag 4. 16-12-2017 bij Japi van Zyl uit Migdol, in Swartruggens.
De geloftedag gevierd met ongeveer 1400 boeren-Israelieten,
overnachting in Vrijburg in de Savana Astrofarm
Dag 5. 17-12-2017 naar Kuruman gereden, de Verbondsgemeente
van wijlen ds Gert Steenkamp, overnachting in het schoolgebouw
Dag 6. 18-12-2017 naar Orania gereden en daar overnacht
Dag 7. 19-12-2017 naar Vanderkloofdam en daarna naar George
Dag 8. 20-12-2017 naar Oudtshoorn en Ladismit, Adriaan
Snyman en Gustav Muller, Renate en schilderij Kees, naar
Swellendam overnacht in Aan de Oever
Dag 9. 21-12-2017 van Swellendam naar Kaapstad en vliegveld
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Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika is een land dat
aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan
Namibië, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique
en Swaziland. De onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel
door Zuid-Afrika omsloten.
Zuid-Afrika heeft sinds de zeventiende eeuw een rijke koloniale
geschiedenis. In 1652 kwamen de Nederlanders die op de Kaap een
verversingspost voor de Vereenigde Oostindische Compagnie
(VOC) stichtten. Na anderhalve eeuw van Nederlandse kolonisatie
werd de Kaapkolonie overgenomen door het Verenigd Koninkrijk.
Hierop migreerden een groot aantal Nederlandstalige kolonisten,
bekend als Boeren, met de Grote Trek naar het binnenland en
stichtten verschillende Boerenstaten, waarvan uiteindelijk de ZuidAfrikaansche Republiek en de Oranje Vrijstaat het belangrijkst
waren. Deze republieken werden in 1902 door de Britten veroverd
in de Tweede Boerenoorlog en samen met de Kaapkolonie en Natal
in 1910 tot Zuid-Afrika verenigd. In 1990 werd de apartheid
afgeschaft en in 1994 werd Nelson Mandela tot de eerste zwarte
president van Zuid-Afrika verkozen.
Zuid-Afrika is een land met diverse bevolkingsgroepen en elf
officiële talen, waaronder het aan het Nederlands verwante
Afrikaans. Het land is een parlementaire republiek met drie
hoofdsteden en is een van de meest ontwikkelde landen van het
continent, maar armoede- en misdaadcijfers blijven hoog. (tot
zover Wikipedia.
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Onze Zuid Afrika-reis van 10 dagen
Mijn zoon Pieter jr vroeg ongeveer twee maanden terug of ik mee
wilde gaan naar Zuid Afrika om daar de viering van de geloftedag
mee te maken. In biddend overleg met JHWH gevraagd of ik alles
in Holland achter kon laten en mee kon gaan. Ja, ik moest zelfs
gaan. Hoe het Goddelijk plan is weet ik niet, en hoe en wat wij in
ZA zouden ontmoeten wist ik ook niet. Ik moest alles loslaten en
gaan, alleen maar volgen wat het plan van God zou zijn. Dat land
is volgens de Westerse Pers erg onveilig, zeer veel moorden. Moet
ik me daar tussen begeven alleen om er een geloftefeest mee te
vieren met de boeren-Israelieten die daar zijn? Ik zou niet gaan om
de mooie natuur, want dat kan ik van plaatjes en films ook zien.
Nee, ik moest gaan, en volgens Psalm 32 zal JHWH’s oog op
mij/ons gevestigd zijn. Hij zal raad geven. Hij zal ons van minuut
tot minuut leiden en beschermen. Hij zal Zijn trouw vergezellen
met Zijn raad.
Goed, ik zal gaan, niet wetend wat ik daar zal ontmoeten en wat het
doel van JHWH ervan is. Samen met Pieter jr en onze vriend Evert
van Deelen hebben wij besloten om te gaan, met goedvinden van
de vrouw van Evert (Wil) en mijn vrouw (Riet).
Ondanks de vele en grote problemen die thans zich afspelen
rondom de Pentahof met overheidsinstanties, mocht ik erop
vertrouwen dat JHWH álles ten goede zal laten meewerken. Op 2310-2017 de verjaardag toen Pieter jr 36 jaar werd was er namelijk
de politie-inval met 22 man en 12 autos vanwege de website tegen
de rassenvermenging. Ik werd eerst gearresteerd als 72 jarige
(Pieter jr is de helft daarvan, is 36, beide getallen zijn de
basishoeken van het pentagram/pentagon) en meegenomen naar
het politiebureau om verhoord te worden. Pieter jr was afwezig, en
ik zei dat hij in het buitenland was. Na een week is Pieter jr
6
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verhoord. Ik werd na anderhalf uur weer vrijgelaten. Alle
computers werden meegenomen, en de belangrijkste computers
hebben we nog niet terug.
Wij zijn naar een reisbureau in Barneveld gegaan om in te boeken.
Pieter jr en Evert hebben eerst ingeboekt, en ik ongeveer twee
weken erna. De reis zou 9 dagen duren, van 13 tot 22 december
2017. Dat is 10 dagen inclusief vertrek en aankomst.
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rechts een weg insloeg, en direct weer naar links ging. Tegenover
kwam een auto aanrijden. Dat was heel toevallig een politieauto.

Op 13-12-2017 zijn we vertrokken, smorgens vroeg om 5-6 uur
naar Schiphol. De vliegreis duurde iets meer dan 11 uur. We
kwamen om 11 uur in Johannesburg aan. Deze hele 10 daagse reis
stond achteraf gezien in hoofdzaak in het teken van het getal 11, en
ook andere getallen speelden een rol. Wij huurden daar een auto,
een Toyota en reden naar het hotel. Nog geen 5 minuten daarna
maakte Pieter jr een kleine fout door niet links te gaan rijden en

Zij plaatsen de wagen voor de onze en zij stapten uit. Pieter moest
uit de auto komen wegens de fout. Twee polities, en 1 met een groot
pistool in de aanslag. De andere zei dat hij Pieter direct arresteerde,
en mee moest naar het politiebureau en alvast de Nederlandse
ambassade moest inschakelen. Ik keek die politie aan en dacht:
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Nou, dat begint hier goed zo. Ik zei tegen Pieter jr: geef die man
50 euro en wegwezen. Die politie zag dat Pieter ook 100 euro bij
zich had en wilde dat hebben. Nee, zei Pieter, 50 is meer dan
genoeg. Ja hoor, dat accepteerde hij, en dat is ruim 747 Rand. De
politie vroeg naar welk hotel we moesten. Goed zei hij, ik zal jullie
daar naartoe brengen. Dus we kregen nog begeleiding op de koop
toe, en toen wij het hek van de inrit inreden claxoneerden ze en
staken hun handen op. Ze hadden een grote buit binnengehaald en
konden samen gaan feestvieren van ons geld. Ja, dat was eventjes
goed schrikken. De kwade geestelijke machten hadden ons wel de
schrik op het lijf gejaagd. In het hotel konden wij bijkomen.
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Daarna naar de schietbaan waar we alle drie hebben geoefend, met
goede resultaten. Daarna naar de predikant Ben Strijdom in
Witbank, waar hun bijeenkomst voor de geloftedag was in grote
witte tenten. Het was een hartelijk onthaal, kennis gemaakt met
diverse mensen, o.a
Johan Greyling.
Email:
jsgunsmiting@gemail.com

We zijn de volgende dag (donderdag de 14e) door de miljoenenstad
Johannesburg
gereden
richting
Pretoria
naar
het
Voortrekkersmonument. Daarna zijn we naar de boekhandel
Hutten geweest en hebben daar fijne gesprekken gevoerd en
boekjes gekocht. Wij zijn langs de Parlementsgebouwen gereden.

Tel. 0827010652. Vandaar naar Jakob Mouw in Middelburg,
waar we overnacht hebben. sAvonds boodschappen gedaan in een
Spar-supermarkt, en Jakob heeft ons een mooie plek laten zien met
zicht op een vallei, maar het was al aardig donker. We hebben bij
Jakob en Irma gegeten en ook met zijn zoon Beert gesproken.
Jakob moet nog 10 jaar werken tot zijn pensioen bij het
RoestVastStaal bedrijf Columbus in Middelburg. Jakob heeft daar
een en ander over verteld. Was gezellig.Jakob vertelde nog dat de
hagelstenen die in ZA vallen steeds groter worden met de jaren.
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Vrijdag de 15e zijn we naar Hartbeespoort gereden, naar Dirk van
Vuuren, FiladefiaArk, een opvangcentrum voor blanken die erg
arm en hupbehoevend zijn. Zij mogen daar wonen in houten huisjes
die er zelf worden gemaakt. Een aparte afdeling voor verslaafden,
die weer naar de maatschappij terug moeten indien ze afgekickt
zijn. Dirk gaf ons een rondleiding met zijn auto over het terrein.
Veel dingen doen ze er zelf, oa. dieren fokken, voedsel bereiden.
Dirk krijgt veel overschotten van winkels en bedrijven, maakt dat
klaar en heeft grote vriezers. Ook een eigen drukkerijtje waar hij
bijbels en boekjes drukt met zijn vrouw en dochter.
Dirk bracht ons naar een plek waar hij een steenkring had gemaakt
rond een boom, een groot wiel met 12 spaken, aangegeven met de
windrichtingen, In ZA zijn veel zeer oude steenkringen ontdekt
door Michael Tellinger, zie https://www.ubuntuplanet.org/
http://michaeltellinger.com/ubuntu/
11
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https://www.ubuntuplanet.org/news/michael-tellinger-hiddenorigins-european-tour-april-may-2017/

Dirk wilde graag dat wij een steen van een hoop keien zouden
nemen en die neer zouden leggen op de richting van Nederland,
dus Noord-West, ergens tussen de 11e en 12e spaak van het ‘wiel’.
13
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Pieter jr kreeg een steen in de handen en volgens Dirk moest hij die
neerleggen vlak voor nummer 12. Ik nam daar tegelijk de fotos van.
Er was niets van tevoeren gepland of van bekend. Later keek ik op
de fotos naar het tijdstip. Dat was om 11:52 uur. En de steen die
Pieter daar neerlegde lag precies op 11:52, dus iets voor 12 uur. Op
de kosmische klok is het dan ook bijna 12 uur. Het getal 11 wijst
op de kosmische synchroniciteit 11:11, zie brochure 1027..

Deze klip (steen) van ons was dan ook de Sluitsteen, de Hoeksteen
of Pinnah in het Hebreeuws, wat wijst naar de afsluiting van het
huidige aardse rupsentijdperk, veelvraat. Het was voor ons zeer
indrukwekkend deze ceremonie van de steenleging. Dirk sloeg zijn
armen om ons heen en dankte JHWH voor onze komst en de
steenlegging. Het was voor mij exact 52 jaar geleden dat God mijn
hart opende voor Hem om Hem te dienen, mijn jeugd vernieuwde
als de arend, naar Psalm 103. De metamorfose van veelvraatrups
14
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naar vlinder vond toen plaats. Onderweg van Dirk naar Sun City en
Pilanusberg zagen wij een groot reclamebord waarop de
metamorfose van rups naar vlinder stond afgebeeld. Eerr stond de
tekst 2 Corinthe 3 : …… bij geschreven. Heel wonderlijk.
Wij hebben 3 bijbels bij Dirk gekocht en nog wat boeken en dvd’s.
Dirk wilde de rekening opmaken, maar ik zei tegen Dirk dat hij dat
niet moest doen. Ik gaf Pieter een sein dat hij Dirk een gift moest
geven ter ondersteuning van zijn prachtige werk voor blanke
Israeliten in nood.. Dirk werd er stil van en bedankte ons hartelijk.
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en alles keurig netjes. Wij gingen slapen en daarna werd ik wakker
en keek op mijn klok, het was 3.33 Afrikaanse tijd. Het getal 33 is
het aantal schakels in onze ruggengraat, en bij de vrijmetselaren de
hoogste graad. In het Voortrekkersmonument zijn er 32 stralen op
de grond (vloer) als mozaiek neergelegd, en de 33e straal is die van
de zon die door een gaatje in het dak op de steen valt om 12 uur.
Ik sliep weer verder en werd exact om 5.55 weer wakker. Dat wijst
naar de Sluitsteen, de Pentahof, 555, wat Pieter jr ook in zijn
emailadres heeft. Het werd me steeds duidelijker dat JHWH ons
van minuut tot minuut leidt, ook hier in ZA, en er géén toeval
bestaat.

Het park dat wij in Sun City bezochten was bijzonder mooi. Wij
zagen er witte albino neushoorns, die zeldzaam zijn, ook Giraffen,
Olifanten, Zebra’s, Apen, en ook een Hyena en Nijlpaard. Er liep
een leeuw, maar die verschool zich. We hebben er ook een
krokedillenpark bezichtigd. Daarna zijn we in het donker naar
Boshoek gereden en hebben in het park The Black Swan overnacht.
Daar was een blanke vrouw van Duitse afkomst, heel vriendelijk
15
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Op de 16e december de Geloftedag, onze sabbatdag zijn we naar
een gemeente van Japi van Zyl gegaan in Swartruggens, allemaal
sabbatvierders. Er waren er ongeveer 1400 Israelietensabbatvierders bijeen gekomen, waaronder veel jonge mensen en
gezinnen met kinderen, heel indrukwekkend. Wij hebben daar met
verschillende mensen gesproken en mooie liederen gezonden. Er
werd door wel 20 man op de Sjofar geblazen, tegelijk. Wij hebben
er twee korte diensten bijgewoond. Er waren ook veel kinderen.
Japi begon met te vertellen over het kinderliedje: Vader Jakob,
slaapt gij nog?
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sAvonds zijn we naar ons gasthuis in de rimboe gereden, midden
in een vlak open terrein op een boerderij, heel afgelegen vlakbij
Vrijburg. De boer was er geboren, van Duitse afkomst, en had een
Duitse vrouw en kinderen, nog een kleine jongen van een jaar of 3,
die vrij overal tussen de paarden, kippen, honden en kuikens
rondliep. De lucht was daar enorm helder, nooit zoiets gezien. De
sterren van Orion en de Melkweg stonden fel aan het firmament te
schitteren.. Nu beseffen wij pas goed hoe vervuild de hemel in
Noord West Europa is. En hoe deze vervuiling de kosmische
energie tegenhoud.

Duitsers met speciale telescopen komen hier naartoe om te kijken
naar de sterren. Veel wild zit hier. We zijn met de boer over zijn
700 ha land gereden naar zijn koeien kijken, prachtig om te zien
hoe die kwamen aanlopen toen wij eraan kwamen rijden. Koeien
met kalfjes, en een grote stier.
We zouden er aanvankelijk in onze tenten slapen, maar zijn toch in
twee vertrekken gaan slapen. Was best gaaf. Er zat in mijn
slaapkamer een grote kikker, die ik eerst maar heb gevangen, en
aan de muur zaten grote spinnen, waar ik er een stuk of 5 van heb
doodgemaakt, maar daarna kwamen er nog meer. Ik ben maar
rustig gaan slapen, want kikkers en spinnen doen geen kwaad. Op
17
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het erf stond nog een oude Mercedes die van zijn vader was
geweest. Veel zelfvoorzienende dingen had hij.
Zondag de 17e zijn we naar Kuruman gereden.
Het was voor ons moeilijk om de plaats waar het Verbondsvolk
samenkwam te vinden. We hebben wel 50 km omgereden o.a. op
zand-grindwegen. Pas tegen 12 uur kwamen we er aan toen de
dienst bijna afgelopen was. Er waren ongeveer 750 mensen bijeen
overal vandaan. We zijn er allervriendeijkst ontvangen. Mensen uit
deze gemeente zijn ongeveer 20 jaar geleden met ds. Gert
Steenkamp bij ons geweest, op een rondreis waar ze Hugenotenplekken bezochten in Frankrijk, Belgie en Nederland. De weduwe
van Gert Steenkamp hebben we gesproken, zij heet Ina, en nog
anderen die er toen ook bij waren en het zich nog goed konden
herinneren dat ze bij ons geweest waren.
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De avonddienst begon om 6 uur tot 7 uur, waarin ds. Martino Nel
voorging. Om half 1 smiddags hebben we een gezamenlijke
maaltijd gekregen en met Martino gesproken, die ons in de
avonddienst een paar maal aan de volksgemeente voorstelde. Na
de maaltijd nam Chris en Jolanda de la Rey ons mee naar hun huis,
ook in de rimboe afgelegen.
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Dit zijn heel rustige mensen. We kregen watermeloen en thee. Een
mooie omgeving is het daar, heel rustig en stil. Hun zoon en
schoondochter Hillé waren er. Zij waren pas getrouwd. Hillé kwam
van oorsprong uit Hongarije, maar kan geen Hongaars spreken. Wij
hebben contact met hen per mail. Om half 6 zijn we naar de dienst
gegaan.

De dienst was om 7 uur afgelopen, en Martino kwam bij ons zitten.
Tot 10 uur hebben met hem over en weer gepraat over veel Bijbelse
onderwerpen die volslagen nieuw voor hem waren. Hij is 39 jaar,
oprecht en eenvoudig en wilde met beide oren graag luisteren naar
ons. De dochters en zoon en schoonzoon van Gert Steenkamp
hebben we ook gesproken. En ook andere mensen die we spraken,
die het als een verhoring van hun gebeden zagen dat wij hen
bezochten. Karel Schoonderbeek was veel erbij toen we spraken
met Martino. Hij wilde graag contact met ons houden, en via
Whatts-up berichten oversturen. Wij hebben er in de school
geslapen. Ik sliep meestal apart vanwege het snurken. sMorgens
werd ik wakker en keek op de klok, die 3.55 aangaf. Ik sliep weer
in en werd wakker om precies 4.55. De klok is er 1 uur verder dan
onze tijd, dus was het 5.55 uur, en ben ik eruit gegaan. Met Pieter
jr wezen lopen over het terrein. Overal hoorden wij een scherp
gekras van beestjes, het leken wel krekels, maar het waren
Cicada’s, zonbeestjes, die met hun vleugels dat geluid maken.
sMorgens om 7 uur kregen we ontbijt en toen kwam Martino weer
bij ons zitten. Ik heb hem toen een aantal boeken gegeven en Pieter
heeft hem een gift gegeven namens ons drieën voor de school. Daar
was hij heel dankbaar voor. Om kwart over 7 vertrokken we
richting Orania, waar we om 12 uur aankwamen. We hebben in een
restaurant gegeten aan de oever van de Oranjerivier. Daar maakten
we kennis met een jong meisje als bediende. Haar naam is Cara,
die veel van de Urkers weghad, ook haar spraak.
Haar email: Caratomlinson@gmail.com
Zij komt in maart met een groep leerlingen nar Nederland, en
bezoekt dan 5 landen, beginnend bij Schiphol, met reisleider Jaco
Kleynhans. Met Jaco Kleynhans hebben we Euro’s geruild voor
Randen bij een kleine bank in Orania. Bij die bank kwam toevallig
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ook de leider/eigenaar van Orania met zijn vrouw en zoon,
waarmee we kennismaakten.

Carel Boshoff jr is zijn naam. Hij was heel geinteresseerd in onze
Veluwse-Israel-Vrijstaat. Ook de begraafplaats van Orania hebben
we bezocht in de avonduren. In een mooi houten huis hebben we
overnacht, en smorgens zijn we naar de Vanderkloofdam gereden,
en vandaar naar Beaufort West en Oudtshoorn, Ik was om 3.13 uur
wakker en ben om 4.05 eruit gegaan. Met Pieter nog een
rondwandeling gemaakt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orania_(Zuid-Afrika)

Dinsdag 19e half 8 uit Orania vertrokken, richting
Vanderkloofdam, een grote stuwdam. Orania ligt nog in de grote
Karoo en vandaar zijn we naar de kleine Karoo gereden. In Beafort
23
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West gegeten bij een tankstation in een Wimpy-restaurant. Wij
hadden vegetarisch besteld, maar kregen vleeskip. Werd toch na
overleg omgeruild. Daarna naar George gereden, naar de familie
Evert en Hannie Mouw. De bergen aan de kust zijn er heel mooi.
Bij de familie Mouw hebben we meegegeten, samengepraat, ook
met hun dochter Gerda die daar was. Een rondje gewandeld, en
daarna vertrokken naar ons gasthuis in Tantiwey.
Woensdag de 20e werd ik om 3.23 werd ik wakker, en daarna om
3.55 = 4.55 onze tijd. De zonopkomst gefotografeerd en de mooie
plekjes met beekjes en graslandjes daar gezien. Met Pieter een
vroege morgenwandeling gemaakt. Grote eikenbomen stonden er,
en veel parelhoenders in het wild. We zijn naar Oudtshoorn
gereden en hebben daar bij Renate en haar zoon watermeloen
gegeten en haar nieuwe huis bekeken. Ze maakt er wat moois van.
Toen het schilderij voor Kees in een winkel in laten pakken en
meegenomen. Onderweg hebben we nog een struisvogelfarm
bezocht en rondleiding gehad. Toen zijn we naar Ladismith
vertrokken, naar Adriaan Snyman. Een hele mooie weg met bergen
en dalen. De kunstkant van de kaap is heel erg mooi. Bij Adriaan
(81 jaar oud) was zijn schoonzoon Gustav Muller, een leider van
de Suidlanders. Hele goede gesprekken gehad met hen. Daarna
zijn we naar Swellendam gereden, veel enorme grote bergen gezien
en S-bochten. In het gasthuis Onder de Oever hebben we geslapen,
een 4 sterren-gasthuis, heel goed.
Donderdag de 21e, dag 9, wakker om 00.12, dat is onze tijd 1.12,
dat is het alarmnummer. Weer geslapen tot 3.33 = 4.33, en weer
wakker om 4.33 = 5.33. Koffers klaargemaakt voor Kaapstad
Luchthaven Met Pieter een ochtendwandeling gemaakt door een
mooie wijk van Swellendam, met Kaap-huizen, weinig vreemden
en heel rustig.
24
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Swellendam gelegen in de West-Kaap is eigenlijk de eerste plaats
die u aandoet als u begint aan de Garden Route vanaf Kaapstad
(220 km). Het is een leuk plaatsje met een rijke geschiedenis en
de derde oudste stad van het land na Kaapstad en Stellenbosch,
gesticht in 1745. Swellendam ligt in een prachtig groene vallei
aan de voet van de Langenberg Mountains. Een kleine oase op
zich! Het is een rustig stadje, beroemd om haar bessen,
architectuur en geschiedenis. Swellendam was ooit de laatste
buitenpost van de beschaving in het oosten van de West-Kaap en
daardoor werd het een levendige handelsplaats. Nu strategisch
gelegen tussen Kaapstad en George, aan het begin van de Garden
Route is het een plaats die graag bezocht wordt door toeristen op
doorreis, die er graag een paar dagen vertoeven in één van de
mooie guesthouses, B&B of hotelletjes. Tal van koffiezaakjes met
gezellige terrassen maar ook leuke restaurants en kleine
winkeltjes maken uw verblijf hier meer dan aangenaam.
De weg naar Kaapstad was heel mooi langs de baai en kust. Bij
Kaapstad werd het ontzettend druk met toeristen zodat we besloten
om niet de stad in te gaan en niet langer de boulevard te nemen,
maar naar het vliegveld zouden rijden. We hebben nog geprobeerd
om Leonor Bosman te bellen en te spreken, maar zij nam niet op.
We waren wel te vroeg op het vliegveld, maar konden op ons
gemak alles regelen, zonder problemen. De vliegreis terug verliep
heel goed, veel geslapen omdat het nacht was, en smorgens
gekeken om het scherm waar we waren en hoe lang de reis nog zou
duren en wanneer de aankomst zou zijn. Dat was steeds rond 11:11
uur, op Schiphol de aankomst.
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