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KNOR & CO   Eigenreclame
Geachte lezer,
Opgetogen kunnen wij u vol trots het nieuwe 
nummer van de Volksknar aanbieden. 
Inmiddels weet iedereen beter. Wij groeien in 
aantal abonnees, de losse verkoop stijgt fors. 
De jongste oplagecijfers overtreffen al onze 
verwachtingen.
Het is nog maar zes jaar geleden dat 
de Volksknar van een grote lap papier 
overstapte op een moderne krant 
via e-mail. Sinds die metamorfose 
presenteren wij ons nieuws met 
meer plezier en creativiteit. In steeds 
groteren getale stromen oudere jongeren én 
jongere ouderen toe tot Nederlands grootste 
kwaliteitsclubblad. Dit blad bloeit met een 
bevlogen mix van cultuur, media en modern 

leven. Enthousiast!
Vandaag zetten wij een volgende stap. De 
begaafde stilist Ben de Graaf lucht zijn hart 
over de Sportcanon, met rake observaties van 
het leven in de sportwereld. Sterverslaggever 

Jan van Capel gaat met opgeruimde 
toon en scherpe pen te rade bij 
pensionado Ab Schreijnders over 
zijn belevenissen. Hoofdredacteur 
én vormgever Jacques de Jong 
brengt een nieuwe Volksknar, met 
eigenhandig gestileerde illustraties.

Juist in het internettijdperk blijft de 
Volksknar een onverwoestbare en onmisbare 
metgezel!
Wij wensen u veel knarplezier. 
    HvG Zie verder pagina 2

OVER HET WERK van collega’s 
schrijven - dat valt waarachtig 
niet mee. Vandaar mijn nogal 

nukkige reactie op het verzoek van Han 
van Gessel het pas verschenen boek De 
Sportcanon - De sportgeschiedenis van 
Nederland  in de Volksknar af te serve-
ren. 

Han zei het natuurlijk tactischer. ‘Doe 
het op jouw manier’, grinnikte hij, om er 
vilein aan toe te voegen: ‘maar leuk.’  ‘Ik  
heb het boek nog niet gekocht en ga het 
ook niet kopen’, probeerde ik wanhopig. 
‘Geen enkel probleem, jongen’, zei hij. 
‘Ik schaf het vandaag nog aan en stuur 
het meteen naar je op.’ Zo ben ik dus 
voor het blok gezet. 

Een canon is onder meer een deel van 
de katholieke mis en omvat de gebeden 
van het Sanctus tot het Pater Noster. Ik 
verdenk er de makers van de sportcanon 
beslist niet van dat zij met religieuze 
gevoelens worstelen, maar het zou ei-
genlijk best kunnen. In  het lijvige, met 

Sportcanon misschien een serieus
geval van sportverdwazing?

zwart-wit foto’s geïllustreerde boek van 
427 pagina’s worden de sportbeoefening 
en de daarmee gepaarde prestaties na-
melijk krachtig, om niet te zeggen met 
trompetgeschal begeleid. Hebben wij hier 
mischien te maken met een serieus geval 
van sportverdwazing?

Het boek gaat dus over de sportgeschie-
denis van Nederland. Die begint zo’n 
beetje in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw met Pim Mulier als pionier. 
Een Haarlemmer. Bij mij in de buurt 
staat toevallig een stadion dat zijn naam 
draagt, dus deze strenge, doch rechtvaar-
dige bobo blijft mij nog wel even bij.

Net als als Jaap Eden, de slechts 51 jaar 
geworden schaatskampioen die in 1893 
als 19-jarige zijn eerste wereldtitel won 
en die aan depressies en drankzucht ten 
onder ging. Kort voor zijn overlijden be-
zorgde hij trouwens nog wel de Oprechte 
Haarlemsche Courant. De vraag rijst nu 
of turner Youri van Gelder dezelfde weg 
dreigt op te gaan. Wie zal het zeggen? 
In het boek kom ik zijn naam overigens 
nergens tegen.

Voor de gemiddelde Volkskrant-lezer is 
de sportcanon ouwe koek. Alle verhalen 
hebben al in zaterdagse edities gestaan. 
Sommige had ik dus inmiddels gelezen, 
andere niet. Omdat de onderwerpen 
(laten we zeggen: ‘De eerste Surinamer 
in het Nederlands voetbalelftal’ of ‘De 
trainingsarbeid van Sjoukje Dijkstra’ 

of  ‘Welvaartsmens wordt de rennende 
mens’ ) me weinig interesseerden. En al 
die schaatsverhalen geloofde ik eigen-
lijk ook wel. Om van de voetbalthrillers  
maar niet te spreken. Die lob van Johan 
Cruijff  tegen ADO was uiteraard de 
moeite van het beschrijven waard. Maar 
overdrijven is ook een vak.

Het interview
Wat me wel tot lezen bewoog, was een 

verhaal over Joris van den Bergh, de 
grondlegger van de sportjournalistiek, 
die in 1953 op 71-jarige leeftijd over-
leed. Hij schreef het boek Te midden der 
kampioenen en (samen met Karel Lotsy) 
Mysterieuze krachten in de sport. 

Van den Bergh voegde het interview 
toe aan de sportjournalistiek, en daar 
wordt door mijn oud-collega Bart Jung-
mann (de samensteller van de sportca-
non) erg enthousiast over gedaan. Hij 
spreekt zelfs van een boek met eeuwig-
heidswaarde. 

Welnu, we zitten nu met de gebakken 
peren. Het interview is langzaam maar 
zeker het kroonjuweel geworden van 
de media. Met als meest voorkomende 
vraag aan de bezwete winnaar of verlie-
zer: ‘Wat ging er door je heen?’

door 
Ben de Graaf

Biljarter Piet van de Pol.
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Kijk uit met Picasa!

Het leek een sympathiek idee om de foto’s van de ver-
jaardag van vriendin C. op Picasa Web te zetten. Dan 
zouden alle vrienden ze op deze website ge-

makkelijk kunnen vinden en eventueel ophalen voor 
eigen gebruik. Maar een subtiel foutje leidde tot op 
zijn minst merkwaardige gevolgen. 

Ik verzuimde aan te vinken dat de verzameling fo-
to’s alleen per speciale link te zien zou zijn. Als ge-
volg daarvan kon iedereen erbij. En wat dan nog? zou 
ik argeloos gedacht hebben.

Enkele weken na het feest kreeg vriendin C. per post 
een envelop met daarin een velletje papier, waarop in 
zwart-wit een van de Picasa-foto’s geprint, waarop zij duidelijk 
herkenbaar in beeld zat. Tekst erbij maakte duidelijk dat zij her-
kend was. En dat de afzender wist waar zij woonde.

In de tijd dat zij in een openbare functie fungeerde, had ze al 
eerder kennis gemaakt met hate mail waarin anonieme idioten 
haar van alles toewensten en bij voorkeur de dood op een ver-
schrikkelijke manier.

Maar ze deed al driekwart jaar niets openbaars meer.
Toch die brief, persoonlijk gericht. Woedend maakte ze mij 

duidelijk dat ik die foto’s onmiddellijk van het web moest halen. 
Natuurlijk. Foto’s meteen verwijderd. Vriendschap verspeeld. 
Recherche bij haar over de vloer, telefoon afgetapt, politie wat 
vaker in haar buurt.

Een kleine maand later vind ik in mijn eigen brievenbus een 
envelop, zonder afzender, gepost in een andere stad met drie 

keer te veel aan postzegels. In de envelop een A-4’tje 
met daarop een afdruk van dezelfde foto die C. had ont-
vangen. Tekst: ‘En, was het een leuk feest?’

Ja, het was een leuk feest, maar dit is raar.
Want dat betekent dat afzender (ik ga ervan uit dat het 

een man is) op de foto’s op Picasa Web niet alleen C. 
wist te herkennen en te achterhalen, maar ook mij als 
de fotograaf wist te traceren, dan wel als degene die de 
foto’s op het web had geplaatst. Erger nog: hij heeft mijn 
huisadres weten uit te pluizen. En dat stond nergens. 

Moet ik aangifte doen? Waarvan? 
Politiebewaking vragen? Hoezo?

Dus als binnenkort iemand mij badend in mijn bloed achter de 
voordeur aantreft, dan weten in elk geval de Volksknarren hoe 
het komt. En als daar een ander mocht liggen, met ingeslagen 
hersenpan en badend in zijn bloed, dan weten ze dat het een 
valse, laffe, stiekeme hacker was - en hoe het zo gekomen is.

Kortom, ouwelullen, kijk uit met die foto’s op Picasa Web. 
Je bent je leven niet zeker.           JqJ

EEN OORDEEL over de huidige 
sportjournalistiek ontbreekt in de 
door Thomas Rap uitgegeven bij-

bel. Wel wordt bijvoorbeeld de loftrom-
pet gestoken over het huwelijk tussen 
sport en televisie. Jungmann (hij weer) 
noemt dit zelfs het gelukkigste in de mo-
derne geschiedenis. 

Om een en ander te illustreren vergaapt 
hij zich aan het avontuurlijke leven van 
voetbalcommentator Frank Snoeks, die 
zich, jawel, secuur voorbereidt op de 
wedstrijd tussen PSV en FC Groningen.

‘In de aktetas die Frank meezeult, zitten 
twee flesjes frisdrank welke het mond-
vocht straks op peil moeten houden, en 
een paar A-4’tjes met belangwekkende 
informatie. De selectiespelers van beide 
ploegen zijn tot op het bot uitgebeend.’

Daaraan had hij het volgende kunnen 
toevoegen: ‘De volijverige commentator 
zegt dikwijls veel meer dan werkelijk 
nodig is. Als hij daarnaast  gewoonte-
getrouw ook nog een aantal  grappen en 
grollen uitvent, blijft er voor de kijker 
slechts één oplossing mogelijk: het tv-
geluid uitzetten. 

Die kijker is toch al nauwelijks te be-

nijden. Dankzij het droomhuwelijk tus-
sen sport, televisie en bedrijfsleven (de 
sponsors) wordt hij voortdurend op het 
verkeerde been gezet. Reclameborden 
overwoekeren de sportbeelden steeds 
nadrukkelijker, niet alleen bij het wiel-
rennen of het voetballen, maar sinds een 
paar jaar ook bij het klapschaatsen met 
zijn  eindeloze rondjes om de wereldbe-
ker. Tel uit je winst.’ 

Dergelijke, naar mijn mening relevante 
opmerkingen ontbreken in de sportcanon. 
Men zou dus van een gemiste kans kun-
nen spreken.  Voor open doel nog wel, 
want de Volkskrant heeft altijd bekend 
gestaan om zijn kritische, onafhanke-
lijke, zuurzoete, doch welwillende bena-
dering van de sportbeoefening. Met als 
voornaamste doel de waarheid te vertel-
len of daarbij zo dicht mogelijk in de 
buurt te komen. Het legde de krant geen 
windeieren, zoals elke Volksknar zich 
kan herinneren.

Wat me natuurlijk ook een beetje stoort 
is de vergelijking tussen appels en peren. 
Waarom geen letter in het boek over 
sporten als roeien en biljarten en wel een 
verhaal over Max Euwe onder de kop 
‘Lang leve schaakminnend Nederland’? 

De Nederlandse biljartgeschiedenis be-
gon omstreeks 1875 en bracht talrijke 
befaamde spelers voort, zoals de Rot-
terdammer Piet van de Pol, die toch wel 
markanter was dan menige wel gememo-
reerde dammer. 

Je moet niet zo zeuren, Ben, hoor ik nu 
mijn vrienden in de branche al roepen. 
En, zeggen zij: biljarten is ouwe koek, 
tegenwoordig kijken we naar snooker (op 
de BBC) of naar het gooien van pijltjes 
op een bord. Dat zal wel waar wezen, 
maar als je een canon maakt over de Ne-
derlandse sportgeschiedenis  kun je toch 
onmogelijk om Piet van de Pol heen.

Genoeg gekibbeld. Nog een enkele 
opmerking over de Nederlandse ambitie 
om de Olympische Spelen van 2028 naar 
Amsterdam (of desnoods Rotterdam) te 
halen. Het laatste hoofdstuk van de ca-
non handelt daarover. Wie deze luchtbal-
lon meteen radicaal doorgeprikt wil zien 
en daarvoor een vloed van  argumenten 
kan aanvoeren, komt bedrogen uit. 

Voorzitter Bolhuis van het NOC 
krijgt het groene licht om ‘het lonkend 
perspectief van een in sport gedrenkte 
samenleving’ te schilderen, terwijl de 
verslaggevers van de Volkskrant hem met 
open mond aankijken. Vijfenzeventig 
procent van de samenleving moet er in 
2016 achter staan, waarschuwt Bolhuis. 

Laten we hopen dat tegen die tijd het 
gezonde verstand zegeviert. 

Ben de Graaf 

Bart Jungmann (red.) en de sportredactie van 
de Volkskrant: De Sportcanon - De sportge-
schiedenis van Nederland, in de Volkskrant-
webwinkel tijdelijk € 19,50.Bart Jungmann

Sportgeschiedenis 
kan onmogelijk

om biljarter 
Piet van de Pol heen
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Oudgedienden op Sport bezig met afscheidstournee

Ab Schreijnders: ’Eerst maar afkicken’
Bij de sportredactie begint een uit-
tocht van oudgedienden. Martien Schu-
rink was al weg. Op 9 maart vertrekt 
Ab Schreijnders. En Poul Annema en 
Ronald ten Brink zijn ook aan hun af-
scheidstournee bezig. Joep Verdonck 
verdeelt z’n intussen gehalveerde ar-
beidstijd over Het Vervolg en Sport. 
Allemaal collega’s die dertig jaar of 
langer lief en leed hebben gedeeld op 
de redactie met de meeste weekenddien-
sten en buitenlandse reisuren.

Dit stukje gaat over Ab. Niet alleen de 
vaste kracht bij nacht en ontij aan het 
bureau, zoals velen hem kennen. Maar 
vroeger was hij veelvuldig op pad voor 
sporten als schaatsen, hockey, volleybal, 
honkbal, biljarten, dammen en voetbal 
(als vierde man).

 Ab werd in 1977 op voorspraak van 
Ben de Graaf weggekocht bij het ANP. 
Ze kwamen elkaar in die tijd vaak tegen 
bij biljarttoernooien en Ben zag wel iets 
in hem. In die tijd had deze chef van de 
sportredactie, die ook nog beroemd was 
vanwege zijn schnabbel bij de televisie, 
de hoofdredactie compleet in zijn zak. 
Die had geen benul van sport.

  
Mooiste herinnering van Ab?

‘Als verslaggever ongetwijfeld de 
Olympische Spelen van 1988 in Seoul. 
We gingen daar met een Perscombina-
tie-equipe van 5,5 man naar toe. De late, 
great Hans van Wissen, Cees Zoon en ik 
voor de Volkskrant, plus Ben de Graaf 
half voor de Volkskrant, half voor de 

NOS) en Johan Wolden-
dorp, ook al geruime tijd 
geleden overleden, en 
Rob Velthuis voor Trouw. 
Hans had een goedkoop 
hotel geboekt, een primi-
tieve yogwan (ik noemde 
het al snel een wigwam), 
ver weg van de wedstrij-
den, de perscentra en het 
Olympisch dorp. Een ka-
mertje met een primitief 
bed en een tv. Ontbijten 
was onmogelijk. Nie-
mand sprak er Engels. 
Het was keihard werken, 
ook nog met ondeugde-
lijke computerapparatuur. 
Een halve dag vrij gehad 
in die drie weken. In Se-
oul werd Hans van Wis-
sen verliefd op Bettine 
Vriesekoop.’

Treurigste herinnering?
‘Het wereldkampioen-

schap hockey voor mannen 
(de woorden dames en heren had Sport 
toen al lang afgeschaft) rond de jaarwis-
seling 1980/1981 in Bombay, nu Mumbai. 
We zaten in een superdeluxe spelershotel, 
maar zodra je buiten kwam, zag je natuur-
lijk die vreselijke armoede. 

‘Ik heb me toen afgevraagd wat ik daar 
eigenlijk deed. Ik ben een dag mee ge-
weest in de slums met een Nederlandse 
hulpverleenster. Ik mocht maar een klein 
stukje meelopen, anders werd het te ge-
vaarlijk, zei ze. Ik heb daar een verhaal 
voor Het Vervolg over getikt. Ze vertelde 
ook nog dat elke dag mensen dood gingen 
bij het uitdelen van water. Elke dag! Daar 
denk ik nu nog weleens aan.’

Dieptepunt?
‘Toen ik de wedstrijd tussen NEC - NAC 

een Brabantse derby noemde. Daar kwa-
men heel wat reacties op, uit Nijmegen en 
Breda. Of het niet beter was mijn school-
geld terug te halen. Dat soort teksten. De 
briefschrijvers hadden gelijk natuurlijk.’

‘Als eindredacteur: Sport begon al in 
1989 met een eigen eindredactie. In die 
tijd was je ook vaak nog verslaggever. Ik 
was altijd wel trots als we die vele WK’s 
en EK’s voetbal en Olympische Spelen 
en al die andere grote meerdaagse toer-
nooien mooi in de krant hadden gezet. De 
verslaggevers die daar zaten, verdienden 
dat ook. Ik besefte maar al te goed hoe zij 
zich voelden. Maar die trots gold eigenlijk 
voor elke geslaagde avonddienst. Streven 
naar perfectie stond bij mij voorop, ook 

Sport en vrouwen
Zoals opvallend veel van zijn sport-
collega’s heeft Ab Schreijnders zijn 
vrouw leren kennen tijdens een dienst-
reis. Olga uit Moskou. Nu al weer 23,5  
jaar geleden. Hun zoon Alexander is 
intussen totaal Hollands en flink uit de 
kluiten gewassen. 

De betreurde Hans van Wissen ont-
moette tijdens zijn werk eerst atle-
te Mieke Sterk en later tafeltennisster 
Bettine Vriesekoop.

Ronald ten Brink versloeg de schaats-
prestaties van zijn latere vrouw Elly 
van den Brom.

Robert Misset nam de Russische ta-
feltennisster Elena Timina mee naar 
Nederland, 

Martien Schurink deed zijn Barbara 
een geslaagd huwelijksaanzoek tijdens 
een werkbezoek aan de voormalige 
DDR. 

Eens te meer een bewijs dat sport 
mensen dichter bij elkaar brengt. Je 
zou er een proefschrift over over kun-
nen schrijven en wellicht was een 
plekje in de Volkskrant-sportcanon op 
z’n plaats geweest. Overigens is van 
niemand bekend wie van de twee het 
initiatief nam.              JvC

Ab Schreijnders op de sportredactie.

door Jan van Capel

in kleine zaken als uitslagen en berichtjes. 
Vaak lukte dat, soms niet.’

Zie verder pagina 4
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Vervolg van pagina 3           Ab Schreijnders
Grootste verandering?

‘De komst van de computer. In het 
begin tikten we uiteraard op schrijf-
machines. Ook op de krant, met door-
slagvelletjes en buizenpost. En dan 
aan het eind van de avond racen naar 
de overkant van de Wibautstraat om 
alles passend te laten snijden. 

‘Op reportage hoopte je maar dat de 
stukken die je op dictafoon had gezet, 
een beetje christelijk in de krant kwa-
men. Wij waren en zijn eigenlijk nog 
steeds deadline junkies bij Sport. 

‘De voortschrijdende techniek was 
mooi, maar de sluitingstijden, die 
ooit ruim na middernacht lagen, wer-
den steeds verder teruggedraaid. Nu 
wordt vaak al om 22.30 uur geroepen 
of die pagina’s eindelijk eens door 
kunnen!’

Hoe was het de laatste jaren?
‘Bij de start van de Centrale Eindre-

dactie zei ik als eerste ja op de vraag 
of ik wilde toetreden. Ook al omdat 
ik dacht dat ik bij een nee misschien 
in een zwart gat zou vallen. Eigenlijk 
bleef ik bij de eindredactie Sport doen, zo 
veel veranderde er dus niet. 

‘Op onze deelredactie, de leukste van de 
krant, waren bijna alle sportverslaggevers 
gewend hun verhalen schoon, op lengte 

en met kop en al door te sturen. Tijdwinst 
dus bij late stukken. Als eindredacteur 
had je dan meer tijd voor tekst, foto en 
opmaak bijvoorbeeld. Na de invoering 
van het nieuwe, onvriendelijke systeem, 
een paar maanden geleden, is dat allemaal 

verslechterd. Zie de vele (spel)fouten 
in de krant nu.’

Blij dat je ermee ophoudt?
‘Ja en nee. Ja, omdat het na 34 jaar en 

5 dagen bij ons clubblaadje er nu echt 
op zit; nee, omdat ik zoveel collega’s/
vrienden niet meer dagelijks zal zien. 
Die band was in de goeie ouwe tijd 
(Hesp) nog hechter, maar het gevoel 
dat je op de redactie in een warm bad 
stapt en daar veel gelijkgestemden 
treft, is gebleven. En dat hoewel ik 
dit  INIT-gebouw afschuwelijk vind. 
Een groot aquarium. Geef mij maar 
de Wibautstraat, al stortte dat gebouw 
bijna in. Ik ben benieuwd wat er met 
de twee muizen is gebeurd, die ik daar 
geregeld heb zien lopen.’

Wat nu?
‘Eerst maar wat bijkomen en af-

kicken. Even geen stress meer. Elke 
zondag vrij. En dan? Misschien kan 
ik nog iets voor een uitgeverij beteke-
nen. Misschien ga ik mijn oude plan, 

het schrijven van een boek, uitvoeren. 
Misschien ga ik me op mijn andere 

hobby’s buiten de sport storten: popmu-
ziek (sixties en early seventies) of de film-
regisseur (niet de mens) Roman Polanski. 
In elk geval gaan Olga & ik lekker veel 
reizen.’               Jan van Capel

Recht
Ik heb natuurlijk helemaal 
geen ‘recht’ op de Volks-
knar, maar wat geniet 
ik ervan als er weer een 
exemplaar bij de mail zit. 
Dank,
Max de Bok

Ie En Gee
Ik moet natuurlijk even reageren op de 
column van Jan van Capel over mijn ai-
en-djeee- uitspraak in AVRO’s Kunstuur.
Beste Jan, wat een hilarisch stukje over 
mijn optreden in dat AVRO-programma. 
Dat ik ING niet als ing, laat staan als 
Postcheque- en Girodienst heb uitgespro-
ken, was ingegeven voor de internatio-
nale ambities van bankdirecteur Jan Kalff 
en de zijnen, toen ze deze ‘Klapschaats’ 
lieten neerzetten. 
Het was - althans zo zie ik het - niet an-
ders dan een opgestoken vinger richting 
Ton de Swaan en Rijkman Groenink, die 
kort daarvoor bij de Amerikaans-Chinese 
architect Pei een toren hadden besteld. 
Heb daar met De Swaan nog stevig over 
gediscussieerd, omdat hij trots was op 
‘de eerste echte goede wolkenkrabber’  in 
Nederland, terwijl ik het maar een gemid-
deld geval vind. 

Mysterie duurt voort
Weken geleden hebben we een over-
zichtsfoto van een plenaire vergadering 
geplaatst, met twee ‘onbekende’ gezich-
ten. Hieronder weer twee pogingen tot 
een oplossing.

Die linkse moet echt Frits van Veen zijn. 
Met de rechter weet ik geen raad. 
Frits van der Waa? Wel een of ander 
kunsttype.
Martin Rep

De mysterieuze man met baard? Hadden 
we niet een fotoredacteur/laborant Gerry 
van den Berg? Zat er nog net toen ik 
aantrad, 1980. Hield wel van een jointje 
en wat dies meer zij. Bezat, naast zijn 
Vk-werkzaamheden, geloof ik, een 
coffeeshop in de Marnixstraat. Maar ik 
kan er heel erg naast zitten.
Rolf Bos

Ab Schreijnders in Moskou, 1988.        

Afijn, bij de opnamen 
kon ik het niet nalaten 
dit – internationale - 
machtsvertoon, dit 
‘finance-machismo’, een 
ironische hak te zetten, 
maar ja dit is allemaal 
gebeurd voor de krediet-
crisis, de verkwanseling 
van de AbnAmro en de 

val van ING.
Bij ‘de klapschaats’ hoort ‘ai-and-gee’ 
(en let op de pijn) en bij de AbnAmro 
hoort een passend stilzwijgen. Dit waren 
iconen uit andere tijden. 
Maar leuk, Jan, dat je het gezien en op-
gemerkt hebt.
Jaap Huisman

Mildred
Martin Rep weet niet (meer) waarom 
Peter van den Berg de bijnaam Mildred 
gebruikte voor Margot Mignon. 
In die tijd was sprake van een populaire 
BBC-serie over het (stuntelige) echtpaar 
George and Mildred. 
Margot was niet het evenbeeld van Mil-
dred, maar zou geen slechte stand-in zijn 
geweest. Waarmee ik vooral niets onvr-
iendelijks bedoel.
Frans van Schoonderwalt


