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Knor: Ook zo gefascineerd gekeken naar Bar-
celona-Chelsea, Co? 
Co: Ik ben niet zo van voetbal.
Knor: Dan heb je wat gemist. Een historische 
wedstrijd. Acht ingegraven Londenaren plus 
één vooruitgeschoven spits tegenover tien 
geweldige tiki-taka-spelers. Wachten 
op het genadeschot. Dat kwam uitge-
rekend van Chelsea. 
Co: Allemaal best, maar wat is tiki-
taka?
Knor: Ragfijn combineren en gedul-
dig zoeken naar het gaatje. Ik herinner 
me nog een wedstrijd tussen Rusland en Indo-
nesië. Voorspelde uitslag: 10-0. Het werd 0-0. 
De Indonesiërs gingen allemaal plat voor het 
doel liggen en lieten met man en macht geen 
muis door. 

Co: Het lijkt de Haagse politiek wel.
Knor: Wat je zegt. Daar moest ik ook steeds 
aan denken. Je kijkt naar die debatten en 
je hoort voortdurend ruggen recht houden, 

crisistijd, alle schouders eronder, samen 
staan we sterk tegen het boze gevaar, 
over je eigen schaduw heen springen 
- dat soort teksten. 
Co: Van dat samen heb ik bij de 
PvdA overigens nog niet veel ge-
merkt.

Knor: Met de verkiezingen in aantocht 
gaat iedereen weer samen met zijn eigen, 
voorspel ik je. Ik zou zeggen: ga met zijn 
tienen voor dat tiki-taka liggen!
Co: Kan zo nog een leuke boel worden in de 
zomer. Tsjakka!
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De Hel van Waarland is aan zijn zesde 
editie toe. Ik, als organisator, dacht na 
het lustrum in 2011 het parkoers te ver-
anderen, meer richting Den Helder, een 
stukje Strade Bianchi, maar dat kwam 
me op een stevige rechtzetting te staan. 
Klassieke parkoersen verander je niet. 
Waar vind je nu 125 kilometer fietsroute 
zonder stoplicht? Nou, in de Kop van 
Noord-Holland. Dus dat ga je niet, zomaar, 

alsof het een Vlaamse koers is, veranderen.
En dus rijden we zaterdag 9 juni (ver-

trek 9.30 uur) weer vanuit Waarland de 
Kop van Noord-Holland helemaal rond, 
terug naar Waarland, de bekende route.
Het wordt ongetwijfeld weer een mooie 

dag, met veel wind, weinig lekke banden, 
met één zekere vrouwelijke deelnemer, 
Nanda Troost van de redactie Economie 
en zo mogelijk Marije Randewijk. Deze 

laatste is chef Sport, Tourverslaggeefster 
bovendien, en ze heeft onlangs de halve 
marathon van Berlijn gelopen. 
Ook hoofdredacteur Philippe Remarque 

heeft zich aangemeld, alsmede de tempo-
beulen Erik d’Ailly, Tjerk Gualthérie van 
Weezel en Sander Heijne.
Terug in Waarland zijn er broodjes en 

soep. Wie lang blijft hangen, kan naar 
Nederland – Denemarken kijken, eerste 
wedstrijd van Euro 2012. 
Inschrijvers laat op tijd iets van u weten. 

Alle krasse knarren zijn welkom. Bezem-
wagenchauffeurs Peter en Ans de Waard 
zullen bij zo mogelijk voortijdig afstap-
pen zich over hen ontfermen.

John Volkers

De koersdirectie: John Volkers en Bert 
Wagendorp.         Foto Jacques de Jong

Wijzigen van Volkskrant-parkoers teruggedraaid

Krantenbezorger tot in de zee bij Bloemendaal
Uit de krochten van het internet dook plotse-
ling toch de naam van Kees Schoonderwoerd 
op. Twee jaar, van 1966 tot 1968, had hij op de 
redactie Binnenland van de Volkskrant gezeten. 
Bij zijn vertrek gaf hoofdredacteur Jan van der 
Pluijm hem een getuigschrift mee met als groot 
wapenfeit dat hij ‘zijn sporen had verdiend als 
model in de promotie van de krant’. Hij was lan-
ge tijd hoofdpersoon geweest in een serie ‘in-
tekenbiljetten’, voor het werven van abonnees. 
Eigenlijk was Kees na zijn vertrek naar de Gooi- 
en Eemlander uit het beeld van de redactie 
verdwenen. Hij maakte zijn eigen, geslaagde, 
carrière op allerlei gebieden in de journalistiek 
en daarbuiten. Intussen is hij 71 jaar. Hij re-
ageerde prompt op ons verzoek in Facebook, 
waar we hem ontdekten, om te vertellen hoe 
dat  ging met die intekenbiljetten waarin hij als 
‘onze man in…’ figureerde.
De apotheose vond destijds plaats in de zee bij 
Bloemendaal, waar hij als bezorger de krant 
ging brengen aan de mooiste meid op het 
strand. Het begin van een romance
Zie zijn verhaal op pagina 2. Kees bezorgt de krant bij Trees, de mooiste meid van het strand.         Foto Wim Ruigrok
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KEES SCHOONDERWOERD met 
zijn martiale, zorgvuldig gekrulde 
snor en zijn volle lach was de  ont-

dekking van Han van der Meer en Gerard 
Pâques, vakkundige journalisten en te-
vens twee van de grootste kwajongens op 
de redactie. Ze vroegen Kees als figurant 
in een serie intekenbiljetten en dat vond 
hij leuk.

Kees: ‘Het wás ook leuk. Ik had al eens 
een aardig stukje geleverd voor Dag In 
Dag Uit, waarop die twee me uitnodigden 
in het ‘bonnenteam’ deel te nemen, dat 
satirische teksten maakte voor de inteken-
biljetten op de voorpagina, geïllustreerd 
door Waldemar Post. 
‘Een van de twee kwam met het idee: 

zullen we overstappen op foto’s, met Kees 
en die grote snor van hem als model voor 
telkens een andere ‘redacteur’ of ‘corres-
pondent’?
‘Lachen! Fotograaf Wim Ruigrok kwam 

erbij en die wist dat collega Eddy Posthu-
ma de Boer een kamer vol verkleedkleren 
had. Wij naar de achtertuin van Eddy. 
‘Daar creëerden we Koos T. Vanderwaal 

met deukhoed en regenjas in New York, 
Otto Jansen met guardia-civil-pet in Ma-
drid, culinair medewerker Thomas Geitenbeek met koksmuts, de 
medewerker voor bloemen en planten Tullepe Tinus met stro-
hoed, correspondent in Noorwegen Ruige Olaf met vikinghelm, 
onze correspondent in de Sinaï Al Ben Ozzecop, wielerspecialist 
Rappe Rinus met helm, foebalmedewerker Ko van Kralingen... 
‘En al die verslaggevers hadden dus dezelfde snor. Ik heb Wim 

nog een keer vreselijk chagrijnig gemaakt door in een balorige 

bui mijn snor te kortwieken. Weg was 
het effect! Moest’ie die snor overal bij-
werken. Met een penseel natuurlijk, want  
Photoshop was nog lang niet in zicht.

‘Van half augustus tot eind oktober 1967 
schijnt die actie heel wat abonnees te heb-
ben opgeleverd. 
‘Tijdens de actie kwamen we op een 

zonnige dag op het Bloemendaalse strand 
terecht. Daar moest bezorger Snelle Sieb 
de krant afleveren bij een mooie meid, 
vonden we. ‘Hé, daar ligt er een, zullen 
we haar vragen? Kees, ga jij maar, jij bent 
de enige ongetrouwde.’ De jaren zeventig 
moesten nog beginnen. 
‘Goed, ik vroeg haar of ze wilde mee-

werken met een fotoactie van de Volks-
krant. Trees heette ze. Ze was bijna afge-
studeerd als lerares textiele werkvormen. 
‘Kun je bewijzen dat het voor de Volks-
krant is?’ vroeg ze, ‘straks sta ik nog in 
De Telegraaf!’ 
‘Zo, dat was een pittige! Ik had geen 

perskaart bij me, maar gelukkig nam Trees 
genoegen met de kaart van Han van der 
Meer. Ik met haar in zee, letterlijk, voor 
de foto. Later ook figuurlijk. Trees vroeg 
of ze eens een rondleiding op de krant kon 
krijgen. En die heb ik haar met plezier ge-

geven. Bijna twee jaar later, in 1969, zijn we getrouwd in Laren. 
Ik werkte toen al bij de Gooi- en Eemlander, maar er was nog 
een hele delegatie van de Volkskrant op de receptie.’

Jacques de Jong

In de volgende aflevering van de Volksknar hoe het verder is 
verlopen met Kees, Trees en de carrière van Kees.

FOTOGRAAF Wim Ruigrok reageerde enigszins gepikeerd 
op het verhaal over de vroegere intekenbiljetten in de vo-
rige aflevering van de Volksknar. Hij had per slot van re-

kening de foto’s gemaakt bij de serie met Kees Schoonderwoerd 
– toen redacteur Binnenland – in een hoofdrol als ‘onze man 
in…’. Hij wil graag de puntjes op de i zetten.

  Wim: ‘Waar ik op doelde, is de quote van Adriaan de Boer over 
hoe het allemaal is begonnen. Jammer dat je niet bij een van de 
makers, onder wie ik, te rade bent gegaan. En de aangehaalde 
Joop Smits was toentertijd werkzaam bij clichémakerij Schuts, 
nog niet in de studio. Van tijd tot tijd had Joop wel een pagina-
grote tekening in de krant van een of ander gepland windmo-
lenpark, nieuw te bouwen schip of de snelle Wifag-drukpers en 
meer van dat soort gebroeders-Das-tekeningen.’
  Wim herinnert zich: ‘De eerste serie intekenbiljetten is gemaakt 
door Han van der Meer en Gerard Pâques. Je weet wel, die van 
ajakkes-weer-een-verhaal-van-Gerard-Pakkes. Daarbij figureer-
de Kees Schoonderwoerd – makkelijke prooi met zijn natuurlijk 
aangekweekte snor – als ‘onze man in…’ 
‘Tegenwoordig kan men zich dat niet meer indenken, maar in 

die tijd vloog je voor ‘onze man in Londen’ nog niet eventjes 
naar Londen. Wij moesten putten uit de collectie petten van 
Eddy Posthuma de Boer en Rob Wout (Opland). De locatie was 

meestal de achtertuin van Eddy in de Grensstraat, vlak naast de 
krant. Gezien het daverende succes van de serie werd ons weinig 
in de weg gelegd.’
Het slotakkoord mocht er wezen: de krantenbezorger reikt in 

zee de krant uit aan een mooie meid. Hoe kregen jullie dat voor 
elkaar? Wim: ‘Tegenwoordig vliegt de halve redactie in vakan-
tietijd voor verhaaltje de hele wereld over. Wij mochten naar het 
Noord-Hollandse strand voor de afsluitende foto van de serie: 
‘onze man in Zandvoort’, die de vakantieganger zijn krantje in 
zee bezorgt.
  ‘Dus Han en Gerard hadden op het strand de mooiste meid op 
het oog en Kees werd eropaf gestuurd. Hij kwam met haar terug 
bij Han en Gerard, die met open bek zaten te kijken. Binnen-
kort kun je mij in Andere tijden van de VPRO horen vertellen 
hoe zuinig chef Piet Vliet was met zijn filmpjes, twee per dag 
maximaal. Maar toen mocht ik wel een heel filmpje vol schie-
ten met de krantenbezorger die de dame in zee een krant moest 
brengen.’
  Het slotakkoord past goed in een soapserie. Wim: ‘Na de foto-
sessie bleven deze beiden – Kees en Trees –  nog een tijd lang 
uitpuffen in het warme zand. Een tijd later werden we door haar 
vader uitgenodigd voor hun huwelijk. Toen was Kees al van de 
krant vertrokken, naar de Gooi- en Eemlander.’

Han van Gessel

Allemaal met dezelfde snor

‘Wij moesten putten uit een collectie petten’

Kees Schoonderwoerd in schertsvermom-
ming. Rechts (de arm van) Han van der Meer, 
links Gerard Pâques.       Foto Wim Ruigrok
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En, heb je het naar je zin?
‘De redactie Wetenschap: de enige plek op een krant waar de 

redacteuren het vrijelijk mogen hebben over tijdreizen, buiten-
aardse wezens en gevederde tyrannosaurussen. Ik zit tussen fan-
tastische collega’s, van wie ik enorm veel leer en met wie ik veel 
lol heb.  Ik heb het echt uitstekend naar mijn zin.’

Was dit je droom?
‘Absoluut. Ik ben ooit weggegaan bij het Leidsch Dagblad met 

het idee: krantenjournalistiek is helemaal te gek, maar 
nu wil ik me specialiseren in de wetenschapsjourna-
listiek. En dan weer bij een krant werken. Het aller-
liefst de Volkskrant, omdat ik me daarmee heel nauw 
verwant voel. Dus ja. Af en toe heb ik momenten dat 
ik tegen mezelf of hardop tegen collega’s zeg: wat is 
het hier toch gaaf.’

Wat heb je met wetenschap?
‘Alles. Wetenschap raakt een diepere laag van de 

werkelijkheid. Als je je verdiept in hoe mensen zijn 
geëvolueerd vanuit het dierenrijk, hoe onze hersenen 
informatie verwerken of hoe de natuurkunde werkt 
op de schaal van de kleinste deeltjes, dan lijkt wat 
er gebeurt in de Tweede Kamer of in de economie zó 
onbeduidend en ver weg. Ik ben ongeduldig, verveel 
me snel, maar wetenschap blijft me maar verrassen.
  ‘Bovendien is wetenschapsjournalistiek zo opwin-

dend. Wetenschap vergt het uiterste van je journalistieke tech-
nieken. Hoe je iets uitlegt, hoe je bepaalt of iets eigenlijk wel 
nieuws is, hoe je de wetenschappelijke kant achter het dagelijkse 
nieuws opzoekt. En, ook niet onbelangrijk, wetenschappers zijn 
vaak enorm leuke, bevlogen, ongewone mensen. Daartussen 
voel ik mij erg thuis.’

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Het mooiste wapenfeit is natuurlijk dat ik als oude lul in de 

rubriek Jonge Aanplant sta!
  ‘Maar als ik nog iets moet noemen… Tja, tijdens de Occupy-

bezettingen schreef ik een artikel over alternatieve economische 
modellen, over economieën zonder liberalisme, en daarop kre-
gen we enorm veel reacties van lezers die het helemaal zagen 
zitten. Dat vond ik toch wel erg leuk. Hebben we als krant toch 

een boel mensen aan het denken gezet. Een spiegel voorhouden: 
dat vind ik een belangrijke functie van een krant.’

Zorgen over de toekomst?
‘Zoals iedere journalist heb ik wel eens mijn sombere momen-

ten, maar over het algemeen vind ik het juist een fantastische tijd 
voor de journalistiek. We leven in een tijd vol verandering, vol 
experimenten, waarin je als journalist mensen beter en sneller en 
op meer manieren kunt bereiken dan ooit. 

  ‘Dat komt misschien doordat ik nogal multimediaal 
ben ingesteld. Ik heb lang bij internet gewerkt, ben 
betrokken bij allerlei ‘kenniscafés’, ik blog, rommel 
met filmpjes en beeld en kan daar evenveel plezier 
aan beleven als aan het schrijven van een mooi ar-
tikel. 
‘Journalistiek is zoveel meer dan stukjes schrijven!
 ‘Ergens snap ik de mineurtoon ook niet zo. We le-

ven in een tijd waarin mensen meer bezig zijn met 
media dan ooit, en het nieuws overal aanwezig is. De 
truc is daarbij slim aan te haken. En dan laten zien dat 
de Volkskrant het meeste te bieden heeft aan kwaliteit 
en diepgang. Dat vind ik enorm opwindend. Het is 
fantastisch juist nu journalist te zijn.’

Wat vind je van de koers van de krant?
‘Ik moest eerlijk gezegd een beetje wennen aan de 

nogal traditionele manier waarop we de krant maken. 
Door de jaren heen ben ik multimedialer gaan denken dan ik zelf 
besefte. Het voelde voor mij soms een beetje tegennatuurlijk om 
nieuws pas na een dag te brengen. 
  ‘Mijn collega Tonie Mudde, afkomstig van Quest, en ik verba-

zen ons er soms over hoezeer de krant gericht is op tekst, en dat 
foto’s, graphics, opmaak of genrekeuze vaak pas daarna komen. 
Terwijl dat voor krantenlezers precies omgekeerd werkt.
  ‘Maar in één adem door moet ik ook zeggen dat ik enorm blij 

word van de lijn van de hoofdredactie. Wat een correcte opmer-
king, hè, maar ik meen het wel. Philippe, Corine en Pieter stra-
len echt uit dat ze een moderne, vlotte krant willen maken, die 
uitgaat van de lezer in plaats van de journalist. Dat is een manier 
van denken die ikzelf ook al jaren propageer. Er gebeurt veel. Je 
ziet de krant echt steeds beter en frisser worden.’

Han van Gessel

Maarten Keulemans (44) 
was al een tijdje columnist voor 
het wetenschapskatern van de 
Volkskrant en hoofdredacteur 
van NWT Magazine, toen de 
krant hem vroeg redacteur te 
worden. 
Daar moest hij ongeveer drie 

nanoseconden over nadenken. 
‘Ik heb onder meer gewerkt bij 
het Leidsch Dagblad, de NOS 
en VPRO Internet. Maar altijd 
heb ik gezegd: op één plek wil 
ik nog eens werken, en dat is 
de wetenschapsredactie van de 
Volkskrant.’

Fantastisch juist nu
journalist te zijn

Maarten Keulemans
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IN De eer en de ellende heeft Pierre 
Heijboer getracht een samenvattend 
beeld van de Nieuw-Guinea-kwestie 

te schetsen. Hij kreeg er het eerst mee te 
maken als jong journalist die in 1962 op 
de redactie van het Eindhovens Dagblad 
werkte. 

Omdat hij in dienst tankcommandant 
was geweest, kreeg hij de functie van 
‘militair specialist’, waarmee hij de vele 
legerplaatsen in de omgeving coverde. 
Hij schreef in die tijd over de ervarin-

gen van een bataljon dienstplichtigen dat 
in 1962 in Nieuw-Guinea was. Hij mocht 
eigenlijk niet bij het afscheid in Oirschot 
zijn, maar voegde zich voorzien van valse 
snor en dikke brillenglazen bij de fami-
lieleden toen ‘onze jongens’ afscheid na-
men.

Wat was je aanleiding voor het boek?
‘Begin jaren zeventig werkte ik op de re-

dactie Binnenland van Het Parool. Daar 
had ik vaste werktijden en in mijn vrije 
tijd kwam ik op het idee om maar eens 
een boek te schrijven – kijken of ik dat 
kon. Dat boek, zo was mijn bedoeling, 
zou hét standaardwerk over de Nieuw-
Guinea-kwestie moeten worden.
‘Omdat ik het verhaal van twee kanten 

(dus ook de Indonesische) wilde beschrij-
ven, leerde ik in een half jaar tijd Indo-
nesisch op het Tropeninstituut in Amster-
dam, een soort hersenspoeling, vijf dagen 

per week drie uur lang met een koptele-
foon op je hoofd.’
Daarna begon Pierre te zoeken bij het 

archief van het Ministerie van Defensie. 
Daar vond hij van alles: patrouille- en 
gevechtsrapporten, rapporten van be-
stuurs- en politieambtenaren, analyses 
van militaire inlichtingendiensten, gewis-
selde telegrammen, notulen van de minis-
terraad, verslagen van onderhandelingen.
Pierre: ‘Ik mocht overschrijven, maar 

niet fotokopiëren. Dat laatste heb ik wel 
stiekem gedaan. Bijna al die documenten 
waren voorzien van het stempel ‘geheim’ 
of  ‘zeer geheim’. Logisch want het was 
in feite een oorlogssituatie.’

Kon je je zegslieden makkelijk vin-
den?
‘Ik ben om te beginnen in Nederland met 

allerlei betrokkenen gaan spreken: mili-
tairen, bestuurders, politici, Papoea’s. De 
meesten vertelden mij eerlijk hun volle-
dige verhaal, maar anderen, onder wie 
diplomaat en onderhandelaar Jan Herman 
van Roijen, logen er vrolijk op los. Daar 
kwam ik pas later achter.
‘Omdat de Verenigde Staten in de zaak 

een belangrijke rol speelden, heb ik 
ook in Amerika met een aantal mensen 
gesproken. 
‘Daar zou ik iemand spreken van het 

State Department. Een week tevoren 
kreeg ik in mijn Bijlmerflat bezoek van 
iemand die zei: ‘Ik ben detective en ik 
moet u screenen voor de Amerikanen. 
Nou kan ik wel naar uw buren gaan, maar 
ik vraag het u liever zelf. Ooit lid gewe-
est van een communistische organisatie? 
Hebt u een drankprobleem? Ooit met de 
politie in aanraking geweest?’ Dat soort 
vragen. Maar ik kon zonder problemen bij 
het State Department op bezoek.
‘VS-onderhandelaar Ellsworth Bunker 

sprak ik tijdens een ambtsreis in Bonn. 
Ook hem moest ik net als ambassadeur 
Van Roijen achteraf onderbrengen bij 
degenen die me maar de halve waarheid 
vertelden.’
In 1975 ging Pierre ook naar Indonesië, 

waar hij het militaire archief kon inzien. 
Hij kon er een aantal betrokkenen spreken 
en hij kon er dagboeken kopiëren.

Je zegt veertig jaar over het boek te 
hebben gedaan. Hoe kwam dat?
‘Ik was in 1975 eigenlijk klaar om aan 

mijn ‘standaardwerk’ te beginnen. Maar 
er doken twee grote problemen op. Het 
eerste was dat de Koninklijke Marine mij 
verbood om de tekst van gewisselde tele-
grammen - tussen bijvoorbeeld schepen en 
diplomatieke posten - letterlijk te gebrui-
ken. Want, zei hij, dan kunnen de Russen 
achteraf nog aan onze codes komen.’ 
Tja. Dat was een flinke tegenvaller.
‘Een ander probleem was de precieze 

chronologie van de Nederlands-Indone-
sische onderhandelingen in de Verenigde 
Staten. Daar kon ik niet achter komen om-
dat de kwestie zich op verschillende loca-
ties afspeelde: Nieuw-Guinea, Jakarta, 
Den Haag, Washington. en die tijdstippen 
had ik echt nodig’
Maar toen Pierre in 1997 met vut ging, 

waren de omstandigheden veranderd. Een 
dagboek van toenmalig minister-president 
Jan de Quay was openbaar geworden, de 
Marine had in een eigen boek zelf tele-
gramteksten gebruikt en een ambtenaar, 
die aan de onderhandelingen in de VS 
had deelgenomen, had een dagboek ge-
publiceerd met daarin precieze tijdsaan-
duidingen. 
Pierre: ‘Ik had nu dus alles wat ik eer-

der had gemist. En in 2012 zou het vijf-
tig jaar geleden zijn dat de zaak speelde. 
Daar kon ik dit boek dus mooi aan ophan-
gen. Derhalve ben ik maar opnieuw gaan 
schrijven. Die nieuwe teksten waren een 
aanvulling op gedeelten die ik al eerder 
op papier had gezet. Ik werkte, zoals ik 
voor boeken wel vaker doe, met losse 
fragmenten, voorzien van een datumcode, 
die ik later aan elkaar schreef. 
Het vinden van een uitgever was deze 

keer wat moeilijker dan anders. Het onder-
werp was blijkbaar wat ‘weggezonken’. 
Ik ben uitgekomen bij de uitgeverij Lite-
roza in Zoetermeer, die vooral via internet 
verkoopt. 
‘Het maakt mij overigens in feite niet zo 

veel uit hoeveel exemplaren er verkocht 
worden. Mij ging het er vooral om een 
klus waaraan ik lang geleden begonnen 
was, eindelijk eens af te maken.’

Jacques de Jong

‘De eer en de ellende’ is de titel van het boek 
waarin collega Pierre Heijboer (met vut in 1997) 
de ‘kwestie Nieuw-Guinea’ naar eigen zeggen 
volledig uit de doeken doet. Het is onlangs uit-
gekomen bij internet-uitgeverij Literoza.
Destijds, in 1962, was Indonesië van plan de 
Nederlandse kolonie Nieuw-Guinea in te lijven. 
Dat Indonesië daarvan afzag, was mede te dan-

ken aan de dreiging van Amerika, dat de Ze-
vende Vloot zou inzetten als Indonesië aanviel. 
Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken mr. 
Joseph Luns sprak wat dat betreft de waarheid. 
Wat hem nog wel kan worden aangewreven, 
is dat talrijke Nederlanders en Indonesiërs het 
leven hebben gelaten in het Nieuwguineese oer-
woud als gevolg van Luns’ vertragende acties.

Pierre Heijboer.           Foto Jacques de Jong

De waarheid over Nieuw-Guinea


