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REDACTIONEEL OORLOG & VREDE

BOB BUNCK

In deze editie van De Nieuwe staan veel bijdragen die gaan 
over oorlog en de gevolgen daarvan en weinig stukken die 
gaan over vrede. En zo is de samenstelling van deze uitgave 
over Oorlog & Vrede onbedoeld een metafoor voor de 
huidige toestand in de wereld.
Bepaalde gebieden in de wereld lijken voorbestemd als 
permanent strijdtoneel. Dat doet me denken aan het bordspel 
Risk waarbij spelers met dobbelstenen en speelkaarten 
op een landkaart om wereldoverheersing strijden. Tijdens 
het spel ontstaan kaartjeslanden. Kaartjeslanden zijn vaak 
klein (op wereldniveau) en worden gebruikt om begeerde 
speelkaarten met extra manschappen en ander oorlogstuig 
te winnen.
Het naspelen van oorlog is in vredestijd het beste te 
vergelijken met voetbal en de aan voetbal gerelateerde 
hooligans die met elkaar op de vuist gaan voor de eer van hun 
club.
Bij de totstandkoming van dit nummer is er achter de 
schermen geregeld strijd gevoerd tussen de redacteuren en 
de auteurs van de ingeleverde bijdragen.  
Voor sommige kunstenaars is oorlog een verdienmodel, 
voor andere artiesten een gratis blauw vinkje in de orde van 
de geëngageerde kunsten. Het leven zelf is een strijd, en de 
dood brengt hopelijk de verlossende eeuwige vrede. Voor 
de religieuzen onder ons is dit laatste wellicht een punt van 
discussie, maar ik laat het hierbij in het kader van de vrede.

GK
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drazzle ship wo 1 | bro bob ross | after satellite war | bethlehem wall | logo noodles | pin-up bomb |  myanmar coup aerobics | 
la guernica | i-robot warrior | buddha peace | stamp ddr | ghost army

bomb, wood | sculptor working on a mask for a wo 1 french soldier | weapon instruments | transfer pictures | 
weapon instruments | peace flag window | mural NO and YES, south sudan
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How to Explain Hare Hunting to a Dead German Artist.
[The usefulness of continuous measurement of the distance between Nostalgia and Melancholia]
[Please note: “Hare Hunting” was a [codeword] euphemism for killing Jews by the Nazi troops during the Holocaust]
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ROB RENOULT

De ander is de vijand. 

Ik zat nietsvermoedend in de trein van Amsterdam naar Groningen, waar ik op de kunstacademie zat. 
Op een van de tussenstations stormden een paar soldaten mijn treincoupé binnen. Ze sommeerden mij naar 
het balkon te gaan. Daar moest ik op de grond gaan liggen, met mijn gezicht naar de grond. Benen en armen 
wijd gespreid. Terwijl een paar achtergebleven militairen mijn spullen doorzochten en mijn medereizigers 
ondervroegen, lag ik daar, roerloos. Ik draaide mijn hoofd en zag hoe een jong broekie, waarschijnlijk een 
dienstplichtige soldaat, mij onder schot hield. Ik weet nog goed dat ik niet onder de indruk was. Bang was ik 
ook niet. Na enkele minuten verlieten de militairen de trein alsof er niets gebeurd was, zonder excuses aan 
te bieden of enige vorm van uitleg.

Het was december 1975, een paar dagen na de treinkaping bij Wijster, in Drenthe. De kaping, uitgevoerd 
door zeven gewapende, jonge Molukkers, duurde twaalf dagen. Het was een wanhoopsdaad, bedoeld om 
de impasse te doorbreken waarin de Molukse gemeenschap zich al decennia bevond. Het was ondertussen 
al lang duidelijk dat het verblijf van de Molukse gemeenschap niet van tijdelijke aard was. De jongeren 
waren niet van plan om zich net als hun ouders volgzaam op te stellen. Ze voelden zich aan het lijntje 
gehouden door de witte Nederlander, die altijd als geen ander wist wat het beste voor hen was. Voor hen 
was het duidelijk dat er iets moest gebeuren. Als het niet goedschiks kon dan maar kwaadschiks. De meest 
resolute manier om hun wens voor Molukse onafhankelijkheid en verbetering van hun situatie in Nederland 
kracht bij te zetten was het gebruik van geweld. Door deze daad verklaarden de Molukse jongeren de 
oorlog aan de Nederlandse staat.
Nederland was verbijsterd. 

Op 9 of 10 december 1975 reed ik met een Nederlandse vriend naar Beilen om ons aan te bieden als 
bemiddelaar bij de kaping, die in een patstelling was terechtgekomen. De treinkapers wilden niet praten 
met de toenmalige leiders van de Molukse gemeenschap, maar de Nederlandse regering wilde niet 
gebruikmaken van onze diensten. Misschien kwam het omdat wij de kapers goed kenden. Een paar van 
hen waren familieleden van mij. Enkele dagen later kwam de kaping na tussenkomst van de weduwe van de 
vermoorde president van de Zuid-Molukken, Chris Soumokil, ten einde.

De tweede kaping, in 1977, bij De Punt in Drenthe, werd na bijna drie weken op 11 juni in de vroege ochtend 
met veel geweld door Nederlandse mariniers beëindigd. Daarbij kwamen zes van de negen treinkapers en 
twee gijzelaars om het leven. Pikant detail: een van de dode gijzelaars was een Indisch meisje dat niets met 
de kaping te maken had. Volgens de Nederlandse regering luidde de instructie: ‘gepast geweld’ gebruiken 
en aanhouden indien mogelijk. De beelden vertellen een heel ander verhaal: kapers die weerloos op de 
grond lagen werden moedwillig afgemaakt.

Mijn beeld van de witte mens heeft voorgoed een deuk opgelopen. Dat ik zomaar kon worden 
aangehouden, op basis van mijn uiterlijk. Rücksichtloos tegen de grond gedrukt en onder schot gehouden. 
De soldaat die dat geweer op mijn hoofd richtte zou anderhalf jaar later, naar mijn idee, zonder pardon de 
trekker hebben overgehaald. 

Deze gebeurtenissen zijn van grote invloed geweest op manier waarop ik naar de wereld kijk.

De foto’s komen uit de serie (van 10 portretten) Presidents AD 2149
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Schönheit, Schönheit, was jemals war.
Grösser
Dichten einmal.
Ich glaube ein Gedicht. Ich glaube
Über, Schönheit was jemals war
Und ich denke, dass so etwas sein wird
Arbeit.
Eine Einheit.
Durch Dich allein
Ist alles, was ist.
Schönheit, Schönheit, was jemals war.
Dann nirgends hin,
Bleib davon, bleib davon.
‘S ist alles Kristall und Pracht.
Auch Leben selber.
Wo jetzt doch hin.
Aber, o, alles ist Arbeit,
Es darf, es darf.
ll
Dann nicht mehr hoch
Dann nicht mehr niedrig.
Kein Schlechtes.
Kein Gutes.
Kein Übel.
Alles ist schön, und kämpft dafür.
In allem und mit allem.

Marinus van der Lubbe
Berlin NW 40, den 17.4.1933
Gevangene B.Nr.7599 

Marinus van der Lubbe heeft op 27 februari 1933 de Reichstag in Berlijn in 
brand gestoken. Hij is daarvoor veroordeeld en een jaar later in Leipzig met de 
guillotine onthoofd. Hij ligt begraven onder een urnenveld op het Südfriedhof. 
In de gevangenis schreef hij dit gedicht, waarvan alleen de Duitse vertaling is 
teruggevonden.  
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ASTRID STAARTJES

Astrid Staartjes maakte een collagegedicht van haar vertaling van ‘Repatriation Day’ van oorlogsdichter 
en Irakveteraan Brian Turner.

Fantoomgeluiden

Er klinkt een constant gesuis     deze

door kogels gedragen taal     suizende

granaatregen en ruis     dit nachtelijk

ratelen van getouw en tapijt     suizend

stoom en gesis     deze wiekslag

van rotoren en tanks     gebroken

lichamen luidend in staal     druisend deze 

stemmen van stof     deze jaren nasuizend

geweervuur in Babylon     geweervuur in Sumer

druisend deze kinderen hun grafstenen

en snoepgoed     hun ledematen weggeblazen     hun

ruis-ontlokkende beeldbuis     hun gedruis

dit trommelvlies     dit symfonische spervuur     dit

middernachtelijk suizen van buskruit en olie     deze

remmen die haperen     deze sissende vuurflits     deze

spieren en botten doorborende kogels     dit constante

gesuis     dit constante suizen     dit

suizen

BRIAN TURNER vertaling Astrid Staartjes
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September 2022

OORLOG EN VREDE
Anna Bolten      

Ik ben bij de Leidse kunstenaar Annie Goddijn (1939). Zij 
begeleidde mij bij mijn eerste schreden op het kunstenaarspad. 
Ze gaf les op de Vrije Academie in Rotterdam, waar ik 
modeltekenen in zeer korte standen van haar heb geleerd. 
Daarna werd ik aangenomen op de KABK in Den Haag. Maar 
wat ben ik blij dat ik de eerste twee jaar van mijn leertijd in 
Rotterdam heb doorgebracht, vooral omdat je op de Vrije 
Academie dingen aangegeven krijgt zonder prestatiedruk: 
modeltekenen, grafische technieken, tekenen en schilderen, 
maar ook lessen in mode en beeldhouwen. Als je deze opleiding 
gedurende een jaar volgt, heb je een basis. Je weet wat je wilt 
en hebt zelfs kunnen proeven wat een academie is. Ze hebben 
een andere benadering dan de KABK, waar het percentage aan 
drop-outs groot is. 

Ik ben bij Annie om ‘Tussen 1 en 6’ te zien, een serie schilderijen 
die zijn gebaseerd op herinneringen van haar eerste tot haar 
zesde levensjaar, tijdens oorlogstijd. Op het eerste schilderij 
weet ze niet dat het oorlog is. Je ziet een blauw bordje, met drie 
eitjes op een gelige houten tafel. Ze herinnert zich hoe haar 
vader op zijn sokken de trap op rent, opgewonden roepend: 
‘De oorlog is voorbij!’ Hoe levendig sommige herinneringen zijn. 
Annie weet ook nog dat het op de dag van de bevrijding strálend 
weer was. (Zie het hier afgebeelde schilderij.) Ze zag de Duitsers 
teruglopen, richting Alphen aan den Rijn. Over het Jaagpad, 
dat nu Westkanaalweg heet. Rijen benen die voorbijkwamen – 
ook weer zo’n herinnering die in haar geheugen staat gegrift. 
Na de oorlog werden buurtbewoners die fout waren geweest 
opgehaald. Afgevoerd in een open vrachtwagen. Dit moet 
een pijnlijke herinnering zijn. Bitter. Alsof mensen daarop 
zaten te wachten: nog meer ellende. Van Annie had het niet 
gehoeven. De oorlog was voorbij. Wat had het voor zin om ‘de 
slechten’ zwart te maken? Iedereen wist al wie wat gedaan 
had in de oorlog. En wist je het niet, prima: het was tijd voor de 
wederopbouw. Zo ken ik Annie: geen gesip over het verleden, 
leef in het nu, wees de beste versie van jezelf. Ik denk dat dat 
hetgene is wat ik van haar heb geleerd, naast de skills om korte 
standen vast te leggen. Iets beters kun je niet leren. 

ANNIE GODDIJN

Zonder titel
2013
200 x 150 cm
Acryl op linnen
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3 - Het allermooiste portret van Adolf Hitler is in 1942 
geschilderd. Der Adolf heeft er nota bene voor geposeerd, 
maar het doek mocht het daglicht niet zien. Zo treffend een 
psychopaat. De schilder Klaus Richter was ontdaan dat 
niemand het schilderij kon waarderen. 

KAHLO - BUSH  - RICHTER

1 - Dat Frieda Kahlo een zelfportret met een massamoordenaar 
meende te moeten schilderen, getuigt van weinig benul. Voor haar 
was hij een held. Gelukkig is het portret niet erg geslaagd. 

2 - Na zijn loopbaan als president 
van Amerika begon George Bush jr. 
portretten te schilderen. Dat hij 
dictator Poetin zo raak wist neer te 
zetten is voor een amateurschilder 
lovenswaardig.
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Stilleven

De tafel was gedekt

maar met een dode. Onder een laken

dat niemand meer aan durfde te raken.

Alleen de tafel wist hoe ondraaglijk

het leven geworden was, zonder

lepels, vorken en borden.

De dode wist van niets, behalve

dat het leek te sneeuwen

en hij een landschap geworden was.

Zou het daarom zijn dat zijn moeder huilde

als de wind?

 Gedicht Harry Mesterom - Schilderij Rik van Iersel
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Mijn heel kleine oorlog 

Arti et Amicitiae: ik ben vóór. Ik wil kunst en ik wil vriendschap 
– als mens, en als schrijver die voor zulke waarden woorden zoekt. 
Blijmoedig – en bij tijden ontgoocheld – bracht dit streven me 
ertoe mijn geluk te beproeven in de arena van de letteren; ik 
debuteerde in 1992.

Zoeken naar woorden bleek in de arena minder en vogue dan ik dacht. 
Het ging vooral om woorden die je al gevonden had en in de strijd 
kon werpen. ‘Zoeken’ deed je naar inspiratie, naar straatrumoer, 
of naar nieuwe mogelijkheden van de digitale toverdoos – die ik 
aanvankelijk zag als schrijfmachine minus Tipp-ex, en later als 
gewichtloze encyclopedie annex particulier telegraafkantoor. Al 
wilde ik niks te maken hebben met Dramatica, een programma waarmee 
men, zo ging het gerucht, via algoritmes verhaallijnen en intriges 
kon ontwerpen.

Waarom kom je in deze snelle, revolutionaire, opwindende tijden 
met een vuistdikke roman over het oude Rome, vraagt de interviewer 
mij een kwart eeuw geleden; en ofschoon ik niet heb verzuimd enig 
straatrumoer in deze turf op te nemen, zit ik om een antwoord 
verlegen. Het was geen museale passie die me naar de Oudheid dreef; 
evenmin wilde ik terug in de tijd. Of toch?

Ik schrijf een roman-in-brieven (en hofdecreten), spelend in het 
oude China. Ik laat de laptop dicht en zet me aan mijn keukentafel 
drie hoog achter, bewapend met een fijnschrijver en een pak 
ongelinieerd wit papier. De telefoon staat uit. Dit lijkt een goede 
manier om kunst en vriendschap te dienen, beter dan pak ‘m beet 
Dramatica 8.0. Toch heb ik twintig jaar na dato nog altijd geen 
antwoord op lastige interviewvragen, al blijf ik de arena betreden. 
Kennelijk heb ik andere werelden van node, verbeelde vriendschappen 
(of tegensprekers) en imaginaire voorouders, om mij uit te drukken. 
Maar – waarom?

Het antwoord kwam onlangs van een klinisch psycholoog uit Gent. 
Niet één spreker, stelt professor Mattias Desmet, heeft het laatste 
woord – hooguit het voorlaatste … Voor een schrijver is het niet 
anders. Gelukkig maar. Wie het laatste woord meent te hebben (of te 
mogen opeisen) brengt alle oorspronkelijkheid om zeep. 

En de vriendschap, even if it dares to speak its name.

Pim Wiersinga
Rotterdam, 22 oktober 2022

PIM WIERSINGA
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Prins Bernhard sr.

‘Al dat extra eten van koeken en worstjes enzovoort kan niet goed zijn voor de 
lichamelijke conditie van de soldaat.’
De Vliegende Hollander, juni 1971

‘Wat gebeurt er als de wedde van de soldaat wordt verhoogd? Ik heb het gezien. 
Een groot percentage ervan verdwijnt, laten we het maar samenvatten, in 
snoepgoed.’ 
De Vliegende Hollander, juni 1971

Over zijn uniform van de gemotoriseerde afdeling van de SS: ‘Ik moet zeggen dat 
we er keurig in uitzagen.’
Prins Bernhard, Alden Hatch.

Over gevangengenomen NSB’ers in 1940: ‘Waarom al die onzin? (…) Laten we ze 
hier onmiddellijk neerknallen.’ 
Prins Bernhard, Alden Hatch.
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PAUL DAMEN

verhaal. Via de hasjhandel van zijn moeder maakte hij al op jonge leeftijd kennis met topcrimineel Klaas 
Bruinsma. Later legde Gennaro zich toe op de cocaïnehandel en verdiende geld als water. Hij leerde 
de Amsterdamse penoze kennen, met connecties van Italië tot in Colombia. Een leven vol seks, drugs en 
wapenhandel. Hij werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, maar in de gevangenis 
bracht een rabbijn hem tot inkeer.’ 

Rabbijn

Een rabbijn, ja hoor. Enig rondbellen bij rabbijnen levert in deze toch kleine wereld geen enkele 
kandidaat op. Dat heeft me altijd nog het meest verbaasd: dat een man die zich zo precies kleedde, 
als orthojood meteen door de mand viel. In zijn boek schermde hij met een leven vol noodkreten, terwijl 
hij gewoon dol was op de aandacht die zijn Damschreeuw opleverde. En de bijverdiensten uiteraard. 
‘Gennaro Vincenzo David Adam Yaël Pepe’ bleek hij voluit te heten toen hij in 2018 aan aan de 
gemeenteraadsverkiezingen meedeed op de lijst De Stem van de Straat van hasjhandelaar Steve Brown. 
En op de veertiende plaats welgeteld drie stemmen haalde. Ik vrees dat hij die Bijbelse namen David, 
Adam en Yaël fantasievol aan zijn naam toevoegde, net zoals hij dezer dagen voorgeeft ‘muziekproducer’ 
te zijn zonder ook maar één productie te kunnen overleggen.
Soms zie ik hem nog wel zitten in de zon. Op het Spui heeft hij zijn werkterrein verplaatst naar de bankjes 
voor boekhandel Athenaeum, waar hij, inmiddels keurig gekapt, weinig kwaad kan. Dan kijkt hij me wat 
schevig aan, zo van: ik ken jou ergens van, maar wáárvan? Ach, jongens waren we – maar aardige 
jongens. Al zeg ik ’t zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve Gennaro, die altijd al gek is 
geweest.

Een Damschreeuw om aandacht

‘Behalve den man, die het Spui de mooiste plek van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel 
gekend dan den Damschreeuwer.’ Hij trok al meteen de aandacht toen nog niemand wist wie hij was. 
En toen hij tenslotte alle aandacht had, wist nog steeds niemand wie hij was. 

Behalve dan als de man die bivakkeerde op het bankje voor makelaar Pappie aan het Spui, thans 
een Indiase uitbater van sleutelhangers, souvenirs en elektronische sigaretten. De bankzitter was 
opvallend gekleed, in enigszins orthodox-joods ogende kledij, hoewel de kenner meteen zag dat bij 
deze semichassied de peies (haarlokken) en tsietsiet (onder de jas uitstekende gedenkkwasten van het 
gebedskleed) opvallend ontbraken. En dat zijn hoed van het verkeerde merk was.
Niettemin had makelaar Pappie, zelf van Joodse origine, danig last van deze etalagefiguur omdat 
huizenzoekers vaak dachten dat híj de makelaar was. Dat leidde tot neergang van de negotie, aangezien 
er geen zinnig woord kwam uit de zwarthoed. Met café de Zwart om de hoek, sprak ik hem nog wel eens 
op weg naar mijn fiets. Dan bleek dat hij geen jota van jodendom wist en zijn kennis van het Hebreeuws 
nihil was.

Stampede

Een poseur, dacht ik toen al. Een prettig gestoorde poseur, maar niettemin. Het Spui was altijd al ankerpunt 
van aandachttrekkers, van de voormalige glazenwasser van het Hirsch-gebouw, later anti-rookmagiër 
Robert Jasper Grootveld tot de nog het meest op een alarmschreeuwende aalscholver gelijkende 
semidichter dichter Simon V. De 39-jarige zwarthoed verwierf, zoals bekend, zijn kwartier beroemdheid 
door in 2010 de gewijde twee minuten stilte op de Dam te verstoren met een ijselijke kreet. Waarna in de 
paniek, ook al omdat iemand ‘een bom!’ riep, er maar één doel – weg van de Dam – overbleef. Tijdens de 
stampede die daarop plaatsvond, dacht ik enkel, geplet tegen de Peek & Cloppenburg: lullig als je leven 
zo ten einde loopt. En ik herinner me het geluid van de brekende benen van in fietsen verstrikte vluchters. 
In het tumult vielen 63 gewonden, maar de de leden van het honinklijk huis zaten daar niet bij. Op de 
televisie viel later te klokken hoe, toen nog kroonprins, Willem-Alexander na dat schreeuwende startschot 
poogde het snelheidsrecord geüniformeerd snelwandelen te verbeteren op een parcours van hemelsbreed 
37 meter: van het Nationaal Monument naar het Beurspoortje onder de ‘Industrieele Groote Club’. Hij 
werd tijdens deze Oranjevariant van de Dam tot Damloop ruim geklopt door koningin Beatrix die exact 19 
seconden op de klok zette. Prinses Maxima kwam een halve seconde later binnen en Willem-Alexander 
behaalde met 20 seconden een zeer verdienstelijke derde plaats. Altijd al een sportief type geweest.

Manchetknopen

De inmiddels tot ‘Damschreeuwer’ gedoopte malloot belandde in een juridisch traject dat hem, gezien zijn 
eerdere veroordelingen voor geweldsdelicten en nog zowat, bekend voorgekomen moet zijn geweest. Mr. 
Theo Hiddema, die hem als verdediger op zijn bordje kreeg, bleek allesbehalve blij met hem. ‘Altijd zeer 
verzorgd gekleed, dat wel. Maar dan stond hij weer op mijn stoep met een setje peperdure machetknopen. 
Ik bedankte daar vriendelijk voor, ik wilde ook niet weten hoe hij aan die dingen kwam. Dat je dacht: 
waar doet hij het allemaal van?’ Dat werd wel duidelijk sinds hij in maart 2011, een jaar na zijn fameuze 
schreeuw, werd aangehouden wegens winkeldiefstal in de Bijenkorf, en in afwachting van ‘een speciale 
rechtszitting voor veelplegers’ zijn voorarrest met negentig dagen verlengd werd. Zodat hij de bij de 
eerstvolgende dodenherdenking in de cel zat.
Vervolgens bleef het lang stil. Zijn schreeuw, in combi met winkeldiefstallen en het inslaan van een ruit bij 
zijn moeder thuis, leverde veelpleger Pepe acht maanden cel op. Hij ontbrak in de rechtszaal, want ‘te druk 
met kranten lezen en koffiedrinken’.
En zo bleef zijn schreeuw voor de een onrust stoken, voor de ander een protest tegen het koningshuis 
of koloniaal verleden, maar zelfs zijn boek erover, grotendeels gebaseerd op verzinsels, hield dat in het 
vage. Citeren wij de wervende omslagtekst: ‘In De Man & De Schreeuw vertelt Gennaro Pepe zijn eigen 
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Oekraïense vredesduif met Russische beer

FREDIE BECKMANS
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30 31fotografie Allard Bovenberg  >>

U ZULT BEGRIJPEN DAT ...
De keuzes van Arti et Amicitiae in en na WO2
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SAMUEL WIESEMANN

„Zauberland ist abgebrannt“
Berlin 2019

BEREND BOTJE

‘Berend Botje ging uit varen met zijn scheepje naar Zuidlaren.’ 

De Berend Botje uit het kinderliedje heeft echt bestaan en heette 
Lodewijk van Heiden. Hij was bevelvoerder bij de Russische vloot tijdens 
de zeeslag bij Navarino, waar de Turken op 20 oktober 1827 werden 
verslagen, waardoor de Grieken in één klap onafhankelijk werden.

Het schilderij wordt toegeschreven aan Johan van Wicheren.
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PLAYLISTPLAYLIST

Edwin Starr - War (What is it good for)

Ice Cube - War&Peace

Eric Burdon & War - Spill The Wine (Beat Club 1970)

Prokofiev - War and Peace (Overture)

Cranberries - Zombie

Creedence Clearwater Revival - Fortunate Son

Boudewijn de Groot - Welterusten, meneer de president

Hartmut König & Oktoberklub - FDJ - Sag mir, wo du stehst ...

Blurt - Dog Save My Sole

War Sidhu Moose Wala Song

John Mayer - Waiting On the World to Change

Michael Jackson - Man In The Mirror

Bob Marley - War / No More Trouble (Live At The Rainbow 
Theatre, Londen / 1977)

Erkan Özgen  - Wonderland

Aan dit nummer werkte mee

Bob Bunck
Bas Könnings
Joseph Semah
Rob Renoult
Brian Turner
Annie Goddijn
Harry Mesterom
Rik van Iersel
Pim Wiersinga
Paul Damen
Allard Bovenberg 
Han van Meegeren
Samuel Wiesemann
Kaiser Küttlipp

Redactie
Fredie Beckmans
Anna Bolten
Daniëlle de Boo
Gabriël Kousbroek
Astrid Staartjes

Ontwerp
burodeboo

Druk en verspreiding
Virtùmedia

https://www.youtube.com/watch?v=ztZI2aLQ9Sw
https://www.youtube.com/watch?v=jBNZkPcf830
https://www.youtube.com/watch?v=DsTf3gZn27k
https://www.youtube.com/watch?v=L50YIs955e0
https://www.youtube.com/watch?v=6Ejga4kJUts
https://www.youtube.com/watch?v=ZWijx_AgPiA
https://www.youtube.com/watch?v=_5Cmw1NHUig
https://www.youtube.com/watch?v=EuSPC5QxU68
https://www.youtube.com/watch?v=FAWovLL7kHA
https://www.youtube.com/watch?v=oBIxScJ5rlY
https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps
https://www.youtube.com/watch?v=vPZydAotVOY
https://www.youtube.com/watch?v=vPZydAotVOY
https://www.youtube.com/watch?v=4y52cVGOFQo
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KLEURPLAAT

Kleurwedstrijd
1e prijs Kaiser Küttlipp II glas | 2e prijs Kaiser Küttlipp II biertje | 3e prijs Kaiser Küttlipp II sticker 
Maak er een foto van en stuur die naar: redactienieuwe@arti.nl


