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Boeren
A lS het kalf verdronken is dempt men de put.

Als je, zoals ik, nog van vroeger bent, vlecht je weleens
zo’n uitdrukking door je woorden. Spreek je met veel jongere
mensen, dan zie je hoe ze hun wenkbrauwen fronsen. Kalf ver-
dronken? Put gedempt?
Je mag blĳ zĳn als ze niet meteen zeggen dat je niet goed snik

bent.
- Ben u soms een boer?, vroeg er laatst
een van een groepje toen ik in hun bĳ-
zĳn weer dat kalf liet verdrinken.
- Nee, zei ik, verbaasd. Ja mĳn voorou-
ders waren boeren, in Groningen, maar
dat zegt mĳ niet zoveel meer.
- Dus u liegt, was het weerwoord.
- Eh, nee, ik lieg niet... dit is een manier
van spreken, het is táál, jullie moeder-
taal. Ik neem aan dat jullie dit weten.

Degenen die ik zo af en toe spreek, zĳn pubers op de scholen
in mĳn buurt. Ze volgen het voorbereidend wetenschappelĳk
onderwĳs. Zodra de zon schĳnt zĳn ze buiten, net als ik, en dan

praat ik met ze. Soms vang ik ook terloops op wat ze tegen el-
kaar zeggen. Veel fuck, cut en shit. Ze zĳn zo bĳdetĳds dat ik
eigenlĳk wel blĳ was met de vraag of ik boer was. Het was een
vorm van contact. Het verbónd ons.
- Weten jullie dan wat een boer is?, vroeg ik belangstellend.
- Ja, zeker, zei er een, van die mafkezen op tractoren die op
zoek zĳn naar een vrouw.
- Wacht even, zei ik, voordat jullie de Nederlandse boer gaan
afzeiken, denk even aan Groningen. Aan de boeren daar, aan
hun boerderĳen die op instorten staan, aan hun kalveren die

verdronken zĳn, maar de put dempen, ho
maar.

Deze confrontatie met de harde werkelĳk-
heid greep ze aan. Zichtbaar. Ik was bĳna
geneigd om ‘sorry’ te zeggen.
- Maar jongens, zei ik daarom schuldbewust,
dit gaat over táál. Als het kalf verdronken
is… dat is een zégswĳze. Paarlen voor de

zwĳnen werpen, de kat de bel aanbinden, de hond in de pot
vinden…
- O, zei er een, nu snap ik het, u bent van de Partĳ voor de Dieren.

wiewiewie.nl

B ĲNA VĲFTIG JAAR stond het fi-
nanciële nieuws opDe 2: van 10 no-
vember 1953 tot 1 april 2001.

Terecht, vond Jan Blokker, wĳlen ad-
junct en columnist van de Volkskrant.De 2
was een begrip, daarom heette die ook niet
pagina 2. ‘De echte nieuwspagina’s waren
van 1 tot en met 7’, zo schreef hĳ in zĳn
requiem voor de laatste twee op 30 maart
2001. ‘Daarna is er nog wel plaats inge-
ruimd voor een pianorecital, de korfbal-
competitie of de opinie van een Kamerlid
die afwĳkt van de gisteren afgedrukte me-
ning van een ander Kamerlid, maar het
echte nieuws is dan al geweest.’
De financiële redactie, lang een auto-
noom eilandje in de uitdĳende redactie,
vond De 2 eigenlĳk de enig echte 1. Fi-
nanciële redacteuren zagen niet graag dat
door een hoofdredactionele ingreep hun
opening van De 2 ineens gepromoveerd

werd tot voorpagina-opening, hoewel ze
dat met alle tumult rond de ondergang van
Koninklĳke Scholten Honig (KSH), Rein-

dert Zwolsmans vastgoedimperium EMS,
Ogem en Fokker niet altĳd konden voor-
komen.

Vrĳbuiters waren het op de redactie
Financiën. Harde jongens met een
eigen stĳl. Maar een ondernemer was
wel verplicht om De 2 te lezen. In het
kader van honderd jaar de Volkskrant
legt Peter de Waard uit waarom.

Kamervoorzitter Franz Jozef van Thiel reikt in 1972 de Prĳs voor de Dagblad-
journalistiek uit aan de jongens van Financiën: Gerard Geradts, Jan van
Capel, Peter van Bakkum, Harry Rodenburg, Ruud Horeman (chef) en Wim de Valk.
Bekroond werden hun verhalen over de dollarcrisis. Foto Wim Ruigrok

De 2: verplicht nummer voor ondernemers

Financiën herhaaldelĳk in de prĳzen
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De 2 was een echte nieuwspagina. In
kwantiteit kon de Volkskrant met het fi-
nanciële nieuws nooit opboksen tegen Het
Financieele Dagblad, NRC Handelsblad
en De Telegraaf, maar in kwaliteit voelde
de krant zich dankzĳ De 2 ver verheven. Die
pagina was in 1953 ontstaan, omdat de toen-
malige hoofdredacteur Joop Lücker – al
dan niet na klachten van de bedrĳven – zich
ergerde aan het feit dat op de voorpagina
een bericht had gestaan over een lening
van 100 miljoen van Koninklĳke Olie, ter-
wĳl het om een aandelenemissie ging. Hĳ
haalde met Jan Damen een financiële spe-
cialist van de pastoorskrant De Tĳd weg
met de opdracht een vooraanstaande
nieuwspagina voor financieel nieuws met
de beursberichten te creëren voor in de
krant.
Op De 2. Damen kreeg de gelegenheid
om in de loop van de jaren vĳftig finan-
ciële coryfeeën van andere kranten over te
halen naar de Volkskrant te komen: Ruud
Horeman en Harry Rodenburg van De
Telegraaf en Wim de Valk van De Maas-
bode. Damens filosofie was duidelĳk. De
2 was geen pagina voor aandeelhouders
(de krant kende geen beursredacteur)
maar een solide pagina die het bedrĳfsle-
ven kritisch volgde. In korte en krachtige
taal moesten de belangrĳkste gebeurtenis-
sen hier op een rĳtje staan.

‘Onder het straffe regime-Damen groeide
pagina 2 uit tot een journalistiek monu-
ment dat door vriend en vĳand werd én
wordt gewaardeerd’, schreef hoofdredac-
teur Pieter Broertjes in 1998 in de necro-
logie van Damen.
De 2 bleef een stabiele hoeksteen van de
krant in de tumultueuze jaren van de twee-
de helft van de vorige eeuw. Blokker: ‘De
krant veranderde – eerst rooms, daarna een
beetje tuinbroekerig, vervolgens een beet-
je zacht, toen een beetje blond, nu weer
een beetje liberaal maar het nieuws van
De 2 bleef wat het ook al een halve eeuw
geleden was geweest: kort, zakelĳk en aan
geen twĳfel onderhevig.’
Jan Damen werd in 1966 adjunct-hoofdre-
dacteur en daarna directeur-uitgever van
de krant. Zĳn opvolgers waren jonge hon-
den – ‘een meer vrĳgevochten generatie’,
zei hĳ zelf – die zich ontwikkelden tot een
luis in de pels van het Nederlandse
bedrĳfsleven. De 2 zeilde in de loop van
de jaren zeventig en tachtig onder een
nieuwe lichting verslaggevers met John
Schoonbrood, Willem Beusekamp en
Peter van Bakkum steeds scherper aan de
wind. Als de jaarcĳfers van de bedrĳven
werden gepubliceerd, schreven de andere
kranten keurig op wat de financiële direc-

teuren vertelden. De Volkskrant-redacteu-
ren onderzochten of er geen addertjes on-
der het gras scholen. Of er wel een accoun-
tantsverklaring in stond. En of er geen
lĳken in de kast lagen. Soms werden affai-
res zoals de overval van Elsevier op Klu-
wer in 1986 dagelĳks belicht als thrillers.
Opstandige aandeelhouders wisten hun
weg te vinden naar De 2. ‘Het harde tuig
leest niet de NRC maar de Volkskrant’, zei
Allard Voûte, toen de bekendste vennoot-
schapsadvocaat van Nederland.
De 2 kende ook een andere selectie: het
zachte economische nieuws zoals dat werd
genoemd (de arbeidsvoorwaarden, de
loonverschillen, de ergonomie, de sociale
zekerheid), stond op andere pagina’s. De
redacteuren van de sociaal-economische re-
dactie gingen in spĳkerpak naar de perscon-
ferentie van de vakbonden, de financieel-
economische redacteuren droegen een kos-
tuum met stropdas. Op de krant zelf kreeg
de redactie de bĳnaam van ‘de soldatenka-
mer’, ook nadat in de jaren tachtig metAn-
negreet van Bergen en Michèle de
Waard ook vrouwen voor De 2 begonnen
te schrĳven.
Hoewel de Volkskrant in de jaren zeven-
tig en tachtig niet als bepaald bedrĳfs-
vriendelĳk bekend stond, zwoeren ook on-
dernemers bĳ De 2. Prof. dr. drs. Anton
Dreesmann vertelde op televisie dat zĳn
dag begon met het lezen van De 2, voordat
hĳ naar kantoor ging om zĳn Vendex-con-
glomeraat verder uit te bouwen. Maar ook
successen van Nederlandse ondernemers
kregen ruimte. Elke maandag werd een on-
derneming speciaal belicht, een traditie die
ook na het verdwĳnen van De 2 in stand
bleef.
Daarnaast bedacht Peter van Bakkum
voor de maandagpagina een speciale co-
lumn, waarin bekende topmanagers (Van
Driel van Wessanen, Loudon van Akzo,

Kraaĳeveld Van Hemert van Boskalis)
hun zegje mochten doen. Daar stond
tegenover dat De 2 ook begon met de pu-
blicatie van de salarisranglĳst van de be-
stuurders van beursgenoteerde onderne-
mingen – en later ook andere bedrĳven,
ondanks het feit dat het VNO hier bĳ de
hoofdredactie flink over klaagde.
De 2 grossierde in journalistieke prĳzen,
zoals die voor de verslaggeving van de
dollarcrisis in begin jaren zeventig en de
ondergang van Van Gelder en de belangen
van grootaandeelhouders in Nederlandse
beursfondsen. In de jaren tachtig toen de
grote massa zich op aandelen en opties
stortte, was De 2 dankzĳ de vele scoops
een must voor beurshandelaren, die zich
daar soms lichtelĳk voor geneerden en
hem onder De Telegraaf (‘die lezen we
voor de sport en de gossip’) schoven.
OnderHarry Lockefeer en aanvankelĳk
ook Pieter Broertjes was de statuur van
De 2 onaantastbaar. Doordat de redactie
en de krant groeiden en de belangstelling
voor het financiële nieuws explodeerde als
gevolg van de beurshausse in de jaren
tachtig en negentig, werd de ruimte voor
berichtgeving verder uitgebreid. Eerst
kwam er een tweede financiële pagina
achterin. In 1988 kwam er elke week een
katern. Er groeide bĳ de hoofdredactie on-
vrede over het feit dat het financiële
nieuws zo gescheiden in de krant lag –
voorin en helemaal achterin – waardoor in
2001 werd besloten een nieuw katern te
beginnen. Dat was een kort leven bescho-
ren. Vlak nadat Blokker het requiem voor
De 2 had geschreven, stortte de beurs in.
Ook het advertentie-aanbod stagneerde.
Het financiële nieuws lag toen verzameld
achter in de krant. Toen in 2008 de crisis
uitbrak, wilde een nieuwe generatie niets
liever dan zĳn stukken op de 1.

Peter de Waard
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De prĳs voor De Dollarcrisis. Van links af Wim de Valk, Ruud Horeman, Jan van
Capel, Harry Rodenburg, Peter van Bakkum en Gerard Geradts. Foto Wim Ruigrok

Financieel-economische
redacteuren droegen
kostuum met stropdas
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Lezer in coronatĳd (2)
De vraag was: zĳn jullie in coronatĳd meer gaan lezen

dan voorheen en welke titels hebben je voorkeur?

Schrĳf dat op in maximaal 125 woorden. Er kwamen

vele antwoorden, zo veel dat we er ook in het volgende

nummer nog een aantal publiceren.

Hub. Hubben
Wie in een van de ‘mooiste en stilste stre-
ken van Europa’ (dixit ANWB) leeft, en
fietsen en wandelen vermĳdt, rest naast
tuinieren alleen lezen. Twee tot drie uur,
dagelĳks, corona of geen corona. Over
wandelen bĳvoorbeeld. Lees Het zoutpad
van Raynor Winn, het verslag van een hel-
letocht langs de kusten van Engeland.
Voorname bron blĳft de huisbibliotheek.
Twee kamers met literatuur, geschiedenis,
kunst, antieke letterproeven en boeken over boeken. De aanvoer-
lĳntjes? Een kringloopwinkel met een gaaf en ruim aanbod, veel
uit de laatste kwarteeuw. Soms (lampje mee!) een boekwinkel in
het net iets te verre Maastricht. Willen of mogen we het erf niet
verlaten? Bol.com komt ook in België aan huis. Net binnen: De
muziek van de herfst van Paustovski. Weergaloos.
Tegenvallers worden snel terzĳde gelegd. De meeste mensen

deugen trof dit lot bĳna. Toch uitgelezen want Bregman heeft een
mooie pen. Maar mooi opgeschreven kletskoek blĳft kletskoek.

Jan Luĳten
Ja, ik ben in het coronajaar (nog) meer
gaan lezen, want meer tĳd; immers geen
koorrepetities en geen reizen naar het bui-
tenland. Is niet erg zolang je boeken hebt
en de wereld in je kast staat. Maar er heeft
zich wel een verandering voltrokken. Ik
heb het Duitse taalgebied deels verlaten en
ben me gaan verdiepen in de Franse taal-
en letterkunde.
Les Misérables van Victor Hugo, Germi-

nal van Émile Zola en La Chartreuse de Parme van Stendhal heb
ik in het Frans gelezen. Was moeilĳk, maar ook een verrĳking.
Daarnaast enkele mooie biografieën. Over Napoleon (in het
Frans), de pacifiste Bertha von Suttner en de schilder Gustav
Klimt (beide in het Duits) en Beethoven (Nederlands).
Herlezen heb ik niet zoveel. Er verschĳnen immers genoeg

nieuwe, interessante boeken. Wat ik wel uit mĳn boekenkast heb
geplukt is Die Kapuzinergruft van Joseph Roth en Henri Quatre
van Heinrich Mann.

Jan Kees Hulsbosch
Een goud geletterd Grand Hotel Europa
staart me al twee maanden aan vanaf een
boekenplank, terwĳl de halve wereld om
me heen me voorhoudt wat een fantastisch
verhaal daar op me ligt te wachten.
Boeken lezen is in mĳn werkzame leven
steeds weggedrukt geweest. Na een dag
kranten(scherm)lettertjes was het geboek-
drukte woord me te veel. In vakanties
daarentegen ging ik volledig op in Engels-

talige thrillers. Daarvan heb ik nog altĳd een kast vol ongelezen
exemplaren, erfenis van Mieke.
Maar in dit coronajaar hebben Elizabeth George, Grisham, Le
Carré, Kerr, Connelly en Leon plaatsgemaakt voor Pfeĳffers
fraai verwoorde, kunstig geconstrueerde beschrĳving van de ver-
nieling van de wereld door het massatoerisme. Starnone, Brok-
ken, De Jong en Rĳneveld leverden ook nog hun boeiende
bĳdragen.
Ik lees de krant nog steeds te intensief, alsof ik er nog werk.
Ben ik als ik daarmee stop, toe aan al die nog te lezen thrillers?
Of wordt het noodgedwongen luisterboekenwerk?

Martin Schouten
Eindelĳk niet alleen begonnen in Brieven aan
Sophie van Diderot, maar nu ook doorgelezen
in deze enorme pil (725 pagina’s) die na een
sprankelend begin soms wat inzakt. Wat een
genoegen ('Zĳn is lust’). Geweldig vertaald
door Anneke Brassinga voor privé-domein.
Hulde!
Kan niet wachten om eindelĳk ander werk
van hem te herlezen.

Cees Gloudemans
Corona heeft mĳn leesgedrag in zoverre
veranderd dat ik ‘dikke pillen’ niet meer
bewaar voor vakanties.
Na lang aarzelen stortte ik mĳ op Max,

Mischa & Het Tet-offensief, de onder
lovende recensies bedolven roman van de
Noor Johan Harstad, 1230 pagina’s in mĳn
goedkope editie. Na 128 pagina’s was ik
het geleuter spuugzat.
Kon terugvallen op Bittere tĳden van Ma-

rio Vargas Llosa, een van mĳn lievelingsschrĳvers. Guatemala
1954: de regering-Eisenhower en meer in het bĳzonder de CIA
brengt de democratische ontwikkelingen om zeep. Zogenaamd
vanwege het oprukkende communisme, in werkelĳkheid om
United Fruit zĳn gang te laten gaan.
Naast historische gebeurtenissen ook Spaanstalige literatuur.

De moeder van Frankenstein van Amuldena Grandes wacht. In
vrĳwel al haar romans valt zĳ op meeslepende wĳze terug op de
Spaanse burgeroorlog. Eerst het geweldige Revolusi van David
Van Reybrouck, net even beter dan De wraak van Diponegoro
van Martin Bossenbroek.

Rolf Bos
Wanneer je zelf een non-fictieboek
schrĳft, moet je daarvoor veel lezen. Dat
heb ik de afgelopen maanden gedaan. Ge-
lukkig is veel materiaal digitaal in biblio-
theken beschikbaar en hoefde ik er niet
voor (terug) naar Duitsland, de VS of Is-
raël, landen die een rol spelen in het boek.
Soms was de Koninklĳke Bibliotheek ge-
woon open, en ook die heeft een digitale
bibliotheek.
Daarnaast lees ik stapels Nederlandstalige thrillers als jurylid
van de Gouden Strop (valt niet altĳd mee...). Is er nog tĳd over?
Mwah. Revolusi ligt te wachten, tussendoor de nieuwe Michael
Connelly. Onlangs On the Beach herontdekt van Nevil Shute, uit
1957. De wereld na een atoomoorlog. Het noordelĳk half-
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Culii

V erslaggever naar Parĳs. Voor tweedaags bezoek aan een
beroemde kookschool. Opgericht door een Engelse culinair

publicist. Vrĳwel alle studenten kwamen uit de Verenigde
Staten. Jonge vrouwen. Van rĳke ouders. Ze verbleven een jaar
in Parĳs en kregen dan een diploma dat in de Verenigde Staten
iets waard was. Zeiden ze tegen de verslaggever.
Bĳ de opleiding hoorde uit eten gaan. Studenten kregen een
lĳst van chefs bĳ wie ze moesten dineren. Praktĳklessen waren
eenvoudig. Typisch Franse keuken: Pommes Dauphine.

Verslaggever kreeg van een Franse chef les in het snipperen
van een ui, samen met de studenten. Ze hadden ook nog nooit
een prei gezien, thuis.

Hoog in de school vergaderde de vrouwelĳke directie met
beroemde culinaire publicisten. Engelstaligen die dweepten met
de Franse cuisine. Vergaderen? Het was uitwisselen van we-
tenswaardigheden over gerechten en ingrediënten. Liefhebbers
onder elkaar die minzaam ruzie maakten over het verschil tus-
sen eendenlever en die van gans. Ze noemden zich foodie.
Verslaggever vertaalde het begrip naar culi en introduceerde
het in de Volkskrant. Het kreeg vleugels. Meer dan dertig jaar
later, staat op het internet een recept voor ‘culi gebakken aard-
appelschĳfjes’. En Albert Heĳn heeft aan één i niet meer ge-
noeg. Nieuw huismerk ‘culinaire gerechten’: Culii.

Wouter Klootwĳk

rond is kapot gebombardeerd, de straling kruipt richting Aus-
tralië. Geen opbeurende leeservaring, wel fascinerend.

Arendo Joustra
Aan herlezen nog niet toegekomen, maar
‘oude’ boeken zĳn wel favoriet. Door de
prachtige biografie van mĳn jeugdheld Jef
Last, begin dit jaar verschenen, heb ik diens
gedichten uit de jaren dertig ontdekt. De
Nederlandse staat onder de Republiek
(1962) van S.J. Fockema Andreae deed me
begrĳpen waarom Hugo de Jonge zo weinig
‘doorzettingsmacht’ heeft. Willem Kuipers
tipte in zĳn Volksknar-rubriek Lezen &
Schrĳven het werk van Bernard Hendrik Slicher van Bath (Boe-
renvrĳheid uit 1948).
Nieuwe boeken zĳn er ook. Ik verbaasde mezelf dat ik zo gefa-
scineerd kon raken door het leven van een Oostenrĳkse SS’er
over wie Philippe Sands in 2020 het meeslepende boek The Rat-
line publiceerde. Voor mĳ het meeste ontroerende boek van het
afgelopen jaar was Lieg met mĳ van Philippe Besson.

Willem Kuipers
Lezen is voor mĳ even vanzelfsprekend als bewegen. Vanaf het
moment dat ik kon lezen, speelde ik buiten of zat ik binnen met
een boek. Corona is niet in staat gebleken mĳ dit leven af te ne-
men. Ik beweeg, veel in de Kennemerduinen, en ik lees, dikke
boeken als Revolusi van David Van Reybrouck. Maar meer nog
dan lezen wat nieuw is, lees ik wat oud is en merk dan hoe rela-

tief het begrip oud is. De pest van Albert Ca-
mus was na zestig jaar een nieuw boek dat
me verbond met andere boeken waarin het
om ‘wachten’ draait, iets wat we nu allemaal
doen.Wachten op de barbaren van John
Coetzee, Wachten op Godot van Samuel
Becket, Een man die op Orestes leek van Ál-
varo Cunquiero en De Toverberg van Tho-
mas Mann heb ik uit. Bevrĳd stiefelde ik
daarna de duinen in. Ik wist nu nóg beter wat
wachten is.

Bert Verhoeff
Ons Franse huis is verkocht in corona-
tĳd. We konden er zelf niet heen, het is
door vrienden leeggeruimd. Ze mochten
alle boeken houden. Behalve natuurlĳk de
complete Bob Evers-serie en alle Asterixen
en Havanken. Het moet niet te gek worden.
Ik ben altĳd wel een lezertje geweest maar
na een door corona uitgestelde operatie
plus de naweeën heb ik de leesfrequentie
opgeschroefd tot een voor mĳ respectabel
gemiddelde van één boek per week. Net

Utopia Avenue van David Mitchell dichtgeslagen, over de
popscene van de jaren zestig. Wat een lekker boek voor iemand
die zo’n jaar of vĳftien was toen de Beatles doorbraken. Op de
e-reader wachtMoederstad van Philip Dröge. Of Shuggie Bain
van Douglas Stuart? Nee, ik ben het meest nieuwsgierig naar Ik
ga leven van Lale Gül. WORDT VERVOLGD
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H onderd jaar de Volks-
krant. Het jubileumjaar

waarin je werd verrast met een
opprikbare attentie in een plas-
tic zakje, moet 1996 zĳn ge-
weest. Dertig jaar na het hoog-
tepunt van de speldjesrage,
door de commercie over een
breed front uitgedragen.

Het ‘tĳdelĳk gratis speldje
bĳ Rĳno’, een fles druivensap,
maakte van Flipje, het rode
fruitbaasje van Tiel, vermoe-
delĳk Pin Nul. Aangestoken

haakte ook
de midden-
stand in. Ies
de Lange van de Inversa Zelf-
keuzezaak adverteerde in april
1965 in hetWeekblad voor
Rĳssen: ‘Kinderkleding, jon-
gensoverhemden wit & ge-
streept. Verschillende boord-
soorten, leuke dasjes.’
De man van ‘Denkt U er om,
alles is niet onbeperkt’ gaf bĳ
twee paar Inversa-nylons een
speldje weg.
Je kon ermee rondlopen, met

de zemende Lodalientje, Gara-
ge Bosboom Soest, Banket-
bakkerĳ - Automatiek Van
Rossum Naaldwĳk, Eet ERU
kaas, Wassenaar Bedden De-
kens, Chin.-Ind. Rest. “Foo
Sing” Vlaardingen, TBC Zon-
negloren Soest. Laten zien dat
je achter de ochtendgymnas-
tiek van de VARA stond.
Vanzelf volgden themaseries
voor geld, eindeloos automer-
ken en -modellen sparen. Nie-
mand die ze echt droeg. De
jonge verzamelaars prikten
hun aanwinsten in een lap
schuimrubber of spaarden
voor een bewaaralbum waar-

van de stĳve kartonnen pagi-
na’s bekleed waren met dun-
ner schuimrubber.
Het kleinood uit het post-
vakje heeft niet blootgestaan
aan zonlicht/weersinvloeden.
Was er een doosje bĳ geweest,
ik had het erin gehouden.
Toch boet het in een rustig
laatje niets in aan glans en
frisheid.Mint condition (geen
onzinbiedingen).
Het ligt in de lĳn dit jubel-
jaar op te luisteren met een
blauwe flippo met ‘100 jaar’
aan de ene kant.

Adriaan de Boer

Speldje of flippo


