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Voorzichtig aan....
In de afgelopen periode zijn wij weer voorzichtig en
met de nodige afstand begonnen met enkele activi
teiten, waaronder de diensten/vieringen op de zon
dagmorgen. En ja, het is kaal zonder zingen. En ja, het
is kaal, zonder koffiedrinken na afloop. En ja, het is
kaal, met die stoelen 1,5 m uit elkaar. En het is een
gedoe, dat aanmelden. Maar tóch: het is ook fijn el
kaar weer te ontmoeten en samen te zijn, zoals ie
mand onlangs opmerkte. Als bestuur voelen we de
verantwoordelijkheid geen risico’s te nemen, maar
binnen de mogelijkheden de bijeenkomsten anders
door te laten gaan. Hoe anders? Dat is het thema voor
2020-2021. Tijdens de afgelopen startzondag werd er
bij dit thema stilgestaan. U leest er meer over in dit
nummer van Vrijzinnig Perspectief.
Vandaag las ik een bericht in de Volkskrant, dat door
de coronamaatregelen verdere ‘leegloop’ van de
kerken dreigt, door het teruglopend aantal bezoekers
dat is toegestaan in een gebouw. Ook de belangstel
ling voor digitale diensten neemt nu af. Dat blijkt het
toch niet helemaal te zijn. Als bestuur beseffen we ook
het gevaar van het uit elkaar vallen van onze vereni
ging in de huidige omstandigheden. We plannen
daarom ook andere manieren om contact met elkaar
te blijven houden, bijv. door kleinschalige bijeenkom
sten, of via een kaartje of een attentie straks bij de
feestdagen. Schroom dan ook niet om u aan te mel
den om bij activiteiten aanwezig te zijn, we ontmoeten
u graag (weer).
 
Met vriendelijke groet,
Dick Vermeij, voorzitter VNHW
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Jaarthema 2020-2021
 
Hoe anders …
Dat was het thema dat tijdens de viering op 6
september jl., ‘Startzondag’ dus, werd gelan
ceerd als thema voor het nieuwe seizoen. De
leden van de Programmacommissie waren ver
antwoordelijk voor de invulling en de uitvoering
van de viering.
Of dit ook echt is gelukt, dat kan ik niet zeggen,
want toen de deadline voor het inleveren van dit
stukje al was verstreken, moest de viering nog
plaatsvinden. Het schrijven van deze tekst heeft
daarom ook iets van ‘vol vertrouwen in de toe
komst kijken’.
Om te beginnen:
Hoe anders …
is het allemaal uitgepakt … met al die mooie
plannen die we tijdens de startzondag van 2019
hebben gepresenteerd. Gelukkig hebben we
nog wel kunnen genieten van een paar mooie
Bijzondere Bijeenkomsten met inspirerende
sprekers. En, niet te vergeten, van het Festival of
Lessons and Carols … om de meest indrukwek
kende activiteit van het afgelopen seizoen te
memoreren.
Helaas hebben alle maatregelen, die bedoeld
zijn om het coronavirus in te dammen, door een
aantal activiteiten die voor 2020 op de rol ston
den (en nog staan), een streep gezet.
Geen lezing over een ‘Ketterse geschiedenis
naast die van de kerk’, geen ‘Joodse gebeden
gezongen en uitgelegd’, geen ‘Preek van de
Leek’ en geen ‘Festival of Lessons and Carols’ in
de komende adventstijd.
We houden het tegoed … laten we het hopen!

En verder:
Hoe anders …
was de tijd, waarin we de afgelopen maanden

leefden. Toen we een beetje in de gaten kregen
wat ons overkomen was, zagen we al snel de
goede kant van de crisis: de schone en zuivere
lucht was een weldadige ervaring; het niet meer
stilstaan in schier eindeloze files en niet meer
nutteloos heen en weer vliegen van hot naar her
bracht rust … aandacht voor jezelf, aandacht
voor je kinderen, tijd voor een goed boek. Dit
beviel ons; dit zouden we vasthouden; het kan
dus ook ànders!
Natuurlijk had en heeft de coronacrisis ook een
slechte kant: Ouders en ouderen opgesloten in
hun eigen huis, in verzorgings- en verpleeghui
zen. Lijden en sterven in eenzaamheid; zelfs af
scheid nemen werd een probleem. Maar kon het
ook anders?

 
Daarbij komt, dat voor velen de toekomst zeer
ongewis werd. Je zal maar ontslag hebben ge
kregen; je bedrijf hebben moeten sluiten; je
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Aan bod kwam ook
Hoe? Anders?
in de zin van: we hebben het gevoel dat het ons
door de vingers begint te glippen … dat we het
overzicht en de controle dreigen te verliezen. We
hebben het gevoel dat er iets gebeuren moet;
maar wat dan? En waarom?
Verwezen werd naar een brief die het bestuur
van onze vereniging enkele maanden geleden
kreeg van het landelijk bestuur, met als bijlage
een essay onder de titel: “Christelijke theologie
en vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstands
huwelijk”.

In dat essay, van de hand van landelijk-bestuurs
lid Johan de Wit, wordt (heel kort en lang niet
volledig) gezegd, dat de meeste vrijzinnige ge
loofsgemeenschappen uit twee verschillende
groepen gelovigen bestaan: de vrijzinnig-chris
tenen en de religieus-humanisten.
De vrijzinnig-christen hecht aan de traditionele
liturgische teksten en gebeden; voor haar of hem
is een viering zonder kerkliederen kaal en niet
inspirerend genoeg.
Voor de religieus-humanist is een viering met
christelijke liederen en de oude liturgische ele
menten van ‘vroeger’ een achterhaalde gebeur
tenis.
In het essay wordt het vermoeden uitgesproken
dat een groot aantal vrijzinnigen bij gebrek aan
vernieuwing van de vormgeving, van de vierin
gen afhaakt en dat van dat type viering, zoals
ook wij die kennen, nauwelijks nog wervende
kracht uitgaat en dat (dientengevolge daar
van?) de aanwas van vrijzinnig gelovigen te
verwaarlozen gering is.
Ieder bestuur en, in het verlengde daarvan, ieder
individueel lid wordt uitgenodigd te reageren.
Dus: als ons kerkje u lief is, als onze geloofsge
meenschap u na aan het hart ligt, vraag het
essay op bij het bestuur van onze vereniging. En
neem, ten minste, kennis van wat wordt gezegd
en, zo mogelijk, reageer!

vereniging ter ziele hebben zien gaan. En het
leed is nog niet geleden.
 
Voor het komende jaar willen we als Programma
commissie proberen dat allereerste gevoel van
‘het mòet anders; het kàn anders’ vast te hou
den, zonder er een after-corona-jaar van te willen
maken. En dat alles met als thema: 'Hoe anders...
'.
Tijdens de viering op Startzondag hebben we
geprobeerd het thema van diverse kanten te
belichten.

 Hoe anders
… klinkt ‘Ik hou van jou’ als je Herman van Veen
‘Anders, Anders’ hebt horen zingen;
… kijk je aan tegen wetjes en regeltjes als je met
‘de vrouw over de rivier’ hebt kennisgemaakt;
… ziet de werkelijkheid er uit, als je weet te kijken
met de ogen van een kind;
… moet je luisteren om het allerkleinste ‘anders’
te kunnen horen, zoals in het Canto Ostinato.
 
Tijd voor ruimte!
Tijd voor schoonheid!
Tijd voor toekomst!
Tijd voor nu!
Tijd voor dromen!
Tijd voor samen!
Tijd voor alles anders zien …
zingt Stef Bos in zijn lied ‘Het roer moet om’ … en
de opmerkzame luisteraar hoorde ook dat kleine
accentverschil: het roer móet om.
 
En werd ‘Hoe anders’ in de startdienst ook ‘Hóé
anders …’ en
Hoe ánders?  onder andere met het oog op: “Je
hebt de dogmatische en orthodoxe manier van
geloven al een tijdje achter je gelaten, maar je
komt niet los van religie … sterker nog: dat wil je
ook niet! Hoe ánders kan je verder, dan door je
aan te sluiten bij Vrijzinnigen Nederland?
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De laatste variant, die tijdens de startdienst aan
de orde kwam, luidde:
Hoe? Anders!
Aan deze variant werd het sub-thema ‘Wees niet
onverschillig’ gekoppeld. Gebaseerd op de pa
rabel over de vijf wijze en vijf dwaze meisjes
(Mattheus 25:1-13).
Daarbij werd verwezen naar een oproep van de
94-jarige Pool Marian Turski, uitgesproken tijdens
de herdenking van 75 jaar bevrijding van het
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, begin dit
jaar.
Turski, één van de laatste nog in leven zijnde
overlevenden, hield zijn toehoorders, waaronder
tal van regeringsleiders, vorsten en vorstinnen,
voor, dat er zo maar een tweede Auschwitz uit
de lucht zou kunnen vallen. Turski riep daarom
op ‘Wees niet onverschillig’ als elfde gebod toe
te voegen aan de Tien Geboden. En die oproep
trok wereldwijd aandacht.
Wat ‘Wees niet onverschillig’ vandaag de dag
zou kunnen betekenen, kwam tijdens de start
dienst aan de orde. Bijvoorbeeld door jezelf en
elkaar wakker te schudden en vooral de strijdba
re kant in jezelf (en in je kerk … en in je geloofs
gemeenschap) op te zoeken.
 
Bijna als vanzelf kwam er nog een tweede
sub-thema: ‘Houd goede hoop!’
 
Waarna de bijbehorende beelden bij het lied
van Sam Cooke ‘A change is gonna come’ on

derstreepten, dat goede hoop houden hard
werken is.
 
Hoe anders …
Normaal wordt de startdienst afgesloten met de
presentatie van het nieuwe jaarprogramma.
Alles keurig netjes en overzichtelijk vastgelegd in
een Programmaboekje.
Deze keer gebeurde dat niet. Om de simpele
reden, dat we het weinig zinvol vinden met zo’n
boekje naar buiten te komen.
Voor de meeste Bijzondere Bijeenkomsten, die
gehouden worden op de eerste zondag van ie
dere maand, hebben we al een invulling gevon
den. Diverse sprekers zijn al vastgelegd.
Maar … of en hoe het er ooit van komt, daar
kunnen we op dit moment geen slag naar slaan.
Meer dan:  “We zullen het allemaal tijdig en met
behulp van de wekelijkse Nieuwsbrief aankondi
gen”, kunnen we er niet van zeggen. De toe
komst is, zolang de coronacrisis voortduurt, nog
altijd onzeker.
Houd dus de Nieuwsbrief in de gaten … u hebt
daarin al kunnen lezen dat ‘Een cursus in won
deren’ in ieder geval al wel gestart is!

Namens de Programmacommissie,
Arie den Hoed
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Het komt weer goed
Voordat de coronaperiode aanbrak, was ik een
serie begonnen over levens- en zingevingsvra
gen, en de antwoorden daarop uit diverse religi
euze tradities. De joods-christelijke visie was net
aan de orde geweest. De coronacrisis heeft
echter zo’n grote breuk veroorzaakt, dat ik nu
een ander onderwerp kies. Deze keer is het
thema 'machteloosheid'.
Het thema drong zich aan mij op in de corona
crisis. De eerste weken van strikt thuisblijven
combineerden velen met het dagelijks volgen
van nieuwsberichten over hoeveel coronageïn
fecteerden erbij waren gekomen. Het werd een
vreemde bezigheid. Getallen bekijken, zieken en
overledenen tellen. Met die getallen ging een
gevoel van machteloosheid gepaard. We waren
relatief veilig verschanst in onze huizen. De
machteloosheid gold de grotere omgeving waar
we niet direct invloed op hebben en die ons
noopte om af te wachten. Aan de buitenwereld
konden we niet veel doen.
Filosofen wezen erop, dat wij in feite vaak mach
teloos zijn maar dat niet zo beleve, vanwege
schijnzekerheden. We denken dat alles goed
geregeld is, we denken dat we beschermd zijn.
We leven alsof we niet plotseling ziek kunnen
worden of niet plotseling een ongeluk kunnen
krijgen. We voelen ons misschien niet almachti,
maar ook niet zo fragiel en kwetsbaar. Maar dat
zijn we wel en de coronacrisis wees ons op deze
kwetsbaarheid. In deze tijd bleek, heel vreselijk,
dat mensen die volop in het leven stonden en
plannen hadden, in een week ten gevolge van
deze vreselijke ziekte overleden konden zijn.
Machteloos moest familie afwachten; bezoek
aan hun geliefden mocht niet.
Maar naast machteloosheid ten opzichte van
ziekteprocessen, is er ook machteloosheid ten
opzichte van regels en afspraken. Velen werden
belemmerd in wat zij wilden en hoopten te be
reiken op het gebied van studie en werk. Er is
machteloosheid als het gewone op losse schroe
ven staat. De horecavrouw die haar restaurant
moet sluiten en afwachten... De exploitant van
kermissen die af moet wachten...De ouderen die
hun verpleeghuis niet uit mogen. De jongeren
die elkaar ontmoeten willen. De buitenwereld
wordt een gevaarvolle, vijandige plaats, waar
we machteloos naar kijken. Machteloosheid
leidt tot verschillende reacties: woede, gelaten
heid, angst, emotionaliteit, droefheid, depressie,
wanhoop, apathie en gewelddadig handelen.
Als je iets dergelijks voelt, of afwisselend het een
en het ander ervaart, weet dan, dat je niet alleen
staat.

De menselijke hand is het lichaamsdeel bij uitstek
dat onze emoties weergeeft en de machteloos
heid van ons in de coronatijd weerspiegelt. De
handen mochten eerst helemaal hun gewone
werk niet uitvoeren. Nu met restricties. Maar de
handen mogen niet koesteren, aaien, troosten,
omarmen, vastpakken. De hand en handen
mag en mogen andersom ook niet vastgepakt
en gesteund worden. De handen moeten steeds
gewassen worden, want zij zijn besmettelijk en
gevaarvol, voor onszelf en anderen. De handen
mogen niet om zich heen reiken en zich niet naar
de toekomst uitstrekken. De handen moeten af
gedekt door een handschoen. Zie en voel de
machteloosheid van je handen ... Een boze of
bange hand wordt een vuist. Als je naar je eigen
handen kijkt, kun je dit alles zien. Bewust kun je
de eventuele spanning loslaten. De macht om
dat te besluiten, hebben we. Het schilderij van
Rembrandt, Het joodse bruidje, laat schitterend
de expressie van vier handen in geborgenheid
en liefde zien.
Ik bezocht iemand in een verpleeghuis deze
week. Aanraken mocht niet. Wij staken onze
hand op, op afstand. Dat was karig, maar ver
geet het niet, dit komt weer goed. We moeten
het tijd geven. Laat de moed niet varen.
Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
(Bron: ‘Stemmen uit De Hoeksteen’)
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Op afstand
(Een verhaal van Toon Tellegen, waar je blij van
wordt)
De egel en de eekhoorn
De egel wilde heel graag een keer met de eek
hoorn dansen, maar wel op afstand, zodat de
eekhoorn hem niet kon zien. Het is geen gezicht
zoals ik dans, dacht hij, en dan nog al die ste
kels….
Maar hoe zouden we dan het best kunnen
dansen? dacht hij. Om een hoekje heen? Of met
een muurtje tussen ons in? Hij dacht lange tijd
na. Toen ging hij aan zijn tafel zitten en schreef
een brief aan de eekhoorn:
 
Beste eekhoorn
Wil jij een keer met mij dansen?
Ik wil dat heel graag
Maar ik wil niet dat je me ziet
Zoals ik dans is geen gezicht
Ik ben zo onhandig.
Dat weet je misschien wel.
Ik zit gewoon onhandig in elkaar,
daardoor komt dat.
Vind jij het goed als jij thuis
danst en ik ook?
Dan hebben we geen last van
mijn onhandigheid
Zullen we meteen beginnen?
De egel
 
De eekhoorn las de brief. Hij stond op en begon
te dansen. Al dansend schreef hij een brief aan
egel terug:
 
Beste egel
Wat dansen we heerlijk
De eekhoorn

 
Lange tijd dansten ze zo, de eekhoorn in zijn
kamer hoog in de beuk en de egel in zijn huis
onder de rozenstruik. Ze hielden allebei hun ogen
dicht. Niemand zag hen. Het was een stralende
dag in het begin van de lente.
Uren later, in het begin van de nacht, toen alle
dieren al sliepen, dansten ze nog.
Ten slotte stonden ze stil en schreven elkaar dat
ze nog nooit zo heerlijk hadden gedanst en
wensten elkaar welterusten.
Even later sliepen ze. Maar in hun dromen dan
sten ze verder, op de open plek in het bos, met
hun armen om elkaar heen, heel dicht bij elkaar.
En de egel droomde dat de eekhoorn zei: “Het is
wél een gezicht, egel!” en de eekhoorn droomde
ook zoiets.
Toon Tellegen, uit: “Wat dansen we heerlijk “

Jarigen
15 sept. J.L.M. Koolschijn
18 sept. H. Hoek
19 sept. J. Verhagen
24 sept. A.J. Hoek
26 sept. P. Roskam

05 okt. G.D.J. Stougie
16 okt. N.M. van Veller
21 okt. A.W. Carabain

04 nov. A.S. Knol

Allen van harte gefeliciteerd!

Gelezen in ‘Trouw’ van 18-08-2020
Oude Testament: De Bijbel is niet voor mensen
met een zwakke maag. Of juist wel.

Eeuwout Klootwijk, Kerk en Israël/Joods-christelij
ke relaties, Protestantse Kerk
Gerard Rouwhorst, Katholieke Raad voor het
Jodendom
In het programma ‘De slimste mens’ van 5 au
gustus barst het ‘enige jurylid’ Maarten van
Rossem los. Wanneer niemand antwoord weet
op de vraag wat het tweede boek van de Bijbel
is, geeft hij ongezouten commentaar. "Het Oude
Testament is een totaal krankjorum, geweldda
dig en idioot boek. Onbegrijpelijk dat dat functi
oneert als een van de zogenaamde grondsla
gen van onze cultuur. De prediking van Jezus,
dat gaat nog wel, maar het Oude Testament...".
Vraag het een willekeurige voorbijganger en dit
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sombere beeld van het Oude Testament wordt
bevestigd. Sommige schrijvers pakken dit thema
met graagte op. Maarten ‘t Hart beschrijft de
totale onzin van bijbelverhalen in ‘De Schrift be
twist’. De Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst
schetst God in ‘Bloedboek’ als een genadeloze
despoot, een tiran, de grootste misantroop die
je maar kunt bedenken en een intolerante be
denker van genocides.
 
Ongenadig
Bij Guus Kuijer (‘Bijbel voor ongelovigen’ en ‘Hoe
een klein rotgodje God vermoordde’) komt het
Oude Testament er ongenadig vanaf. Als men
selijk bedenksel dat staat voor liefde, rechtvaar
digheid, menselijkheid kan hij nog wel iets met
God, maar dit fraaie idee wordt al in de Bijbel zelf
om zeep geholpen. Van God wordt een klein
miezerig mannetje gemaakt. Ook bij kerkmen
sen kan het beeld leven dat het Oude Testament
een boek vol geweld is.
En dat is het ook. 
De Bijbel is niet voor mensen met een zwakke
maag. Of juist wel. Want er is een ander verhaal
te vertellen. De Bijbel als verhaal van bevrijding
te midden van een gewelddadige wereld van
onderdrukking, slavernij en verkrachting. Een
boek met aandacht voor de zwakkeren en

kwetsbaren in de samenleving.
En dat krankjorume boek Exodus, het tweede
bijbelboek dus, staat centraal in de viering van
het joodse Pesach en het christelijke Paasfeest.
Het is een bron van inspiratie, tot op de dag van
vandaag.
Maar dan moet je wel de tijd nemen om de
teksten te proeven en er geen karikatuur van
maken. Lees ze als gelovige of ongelovige, dat
maakt niet uit, de teksten nemen je wel mee.
 
Underdog
Je hoeft geen hele studie te maken, maar houd
wel rekening met de structuur en context van
bijvoorbeeld het boek Exodus. Het is het verhaal
van de underdog, tot slaaf gemaakt, die verlangt
naar bevrijding en gaandeweg leefregels mee
krijgt.
Leg je oor eens te luisteren, bijvoorbeeld in de
kerken, hoe deze verhalen op verschillende
creatieve manieren geïnterpreteerd worden en
hoe ze handvatten geven om het leven vol te
houden. Het is te simpel om de Bijbel als een
primitief boek af te doen, kijk ook naar de wijze
waarop het boek in de kunst en in de muziek door
de eeuwen heen is gebruikt.
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Valkuil
En dan nog iets wat wij geleerd hebben uit de
joods-christelijke ontmoeting. Door een hard
onderscheid te maken tussen de wrede God van
het Oude Testament (joods) en de liefdevolle
Jezus van het Nieuwe (christelijk) trap je in de
oeroude valkuil van anti-joodse vooroordelen.
Jezus en de christelijke God zijn oké, maar het
Oude Testament kun je beter niet lezen, is dan
de boodschap. Van die treurige misvatting
moeten we af.

Misschien word je niet de slimste mens, maar
biedt het wel wijsheid als je samen met anderen
de verschillende lagen in de bijbelverhalen ver
kent. Een vorm van levenskunst in een wereld van
geweld.

Ondertussen
Veenendaal presenteert Ondertussen
Ondertussen is een maandelijkse half uur duren
de digitale collage vol vrijzinnigheid onder re
dactie van Henk Harmsen en Martin Schuitema
ker. Henk Harmsen is bekend om zijn x-liedjes en
zijn verhalen over God in het gekkenhuis. Ook

maakte hij het digitale Corona-drieluik And the
beat goes on… Samen met Martin Schuitemaker
bedacht hij de serie EgtHemaTM, waarin de
personages Beer en Pop voor het eerst optraden.
Deze schavuiten zullen overigens ook in Onder
tussen opduiken.
Voorlopig bestaat elke keer uit liedjes (gezongen
door Eva Schuurman), verhalen, columns, ge
dichten en sketches. Ondertussen kan gebruikt
worden als digitaal alternatief voor een bijeen
komst of kan bekeken worden tijdens een fysieke
bijeenkomst en kan bijvoorbeeld na afloop
worden besproken.
De eerste aflevering zal op 13 september in
première gaan. De link naar deze aflevering is
https://www.x-liedjes.nl/ondertussen/1/ en werkt
vanaf 13 september om 0:00.
Een teaser is alvast te vinden op www.x-liedjes.
nl/ondertussen/teaser.
We roepen nu al een ieder op om aan de vol
gende afleveringen bij te dragen. Meer informa
tie hierover is te vinden op www.x-liedjes.nl/on
dertussen.
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Agenda
04 okt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dhr. A. den Hoed (Vrijz. Ned.)
08 okt. 15.00 uur Leesclub         
11 okt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. ds. A.S. Lenselink (Rem.)
12 okt. 20.00 uur
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
18 okt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. R. Philipp (Rem.)     
25 okt. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. drs. K. Bezemer (Vrijz. Ned.)
26 okt. 20.00 uur
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman      
 
01 nov. 10.30 uur: Bijeenkomst met
Mw. M. Nieuwenhuis (Vrijz. Ned.)
05 nov. 15.00 uur: Leesclub       
08 nov. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Mw. I. Verberk (Vrijz. Ned.)
9 nov. 20.00 uur
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
15 nov. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Ds. H. Cuperus (DG)
19 nov. 20.00 uur Ledenvergadering
22 nov. 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Ds. J.F. Goud (Rem.)
23 nov. 20.00 uur
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman      
29 nov. 10.30 uur: 1e Advent

Dienst o.l.v. Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
               
06 dec 10.30 uur: 2e Advent
Bijeenkomst met
Prof. dr. E. Cossee (Rem)
07 dec. 20.00 uur
Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
13 dec. 10.30 uur: 3e Advent
Dienst o.l.v. Dhr. P.W.A. Overdiep (Rem.)
20 dec. 10.30 uur: 4e Advent
Dienst o.l.v. Mw. M. Nieuwenhuis (Vrijz.
Ned.)
25 dec. 10.30 uur: Kerstmis.
Dhr. A. den Hoed (Vrijz. Ned.)

www.editoo.nl


