
 



7 november 2012 tot en met 31 januari 2013 

Op de 3e en 4e verdieping 

Universiteitsbibliotheek Groningen 

Broerstraat 4, Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis toegankelijk. 

De Universiteitsbibliotheek is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 08:30 uur tot 22:00 uur en in het 
weekend van 10:00 uur tot 17:00 uur. 

 



Voorwoord 
 
Dankzij een genereuze schenking beschikt de 
Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit in 
Groningen sinds enige jaren over een omvangrijk 
Filmarchief. Dit archief biedt een treffende weergave 
van de ontwikkelingen die de professionele en 
amateurfilm hebben doorgemaakt.  
 
In het archief zijn circa 2800 films te vinden vanaf het 
jaar 1907, voornamelijk op 16 mm spoelen, maar ook 
op de 8 mm en 35 mm formaten. Ook is er veel 
literatuur aanwezig, waarbij het academische 
tijdschrift voor film en podiumkunsten Versus een 
belangrijke plaats inneemt. Tevens is er een 
omvangrijke en uiteenlopende collectie van 
filmposters. Daarnaast beschikt het archief over de 
mogelijkheid deze collectie films te raadplegen op de 
daarvoor aanwezige apparatuur.  
 
Om deze collectie onder de aandacht te brengen bij 
een breed publiek, presenteert de 
Universiteitsbibliotheek een overzichtstentoonstelling 
waarin de geschiedenis van film en filmarchief 
worden geëxposeerd.   
 
 
 
 
 
 

 



 



 



Het historisch filmarchief 
 
  Geschiedenis van het filmarchief 

Het grootste gedeelte van de collectie van het 
filmarchief is door de jaren heen opgebouwd door 
Tjitte de Vries en Ati Mul. Deze privécollectie groeide 
echter dusdanig dat zij deze zelf niet meer konden 
huisvesten. Zo besloten zij de collectie over te dragen 
aan anderen.  
 
Om uiteenlopende redenen kozen zij hierbij voor de 
Stichting Vrienden van het Filmarchief Nijmegen, 
verbonden aan de universitaire opleiding Film- en 
Opvoeringskunsten van de Radboud Universiteit: Eric 
de Kuyper en Emile Poppe beschikten al over een 
kleine verzameling films en er bestonden goede 
banden met onder meer het Nederlands Filmmuseum, 
Eric de Kuyper werd er adjunct-directeur.  
 
Onder de studenten en stafleden die met en in het 
archief hebben gewerkt—en het gestaag hebben 
uitgebreid—behoren ook Frank Kessler, Jacques Post, 
Heide de Mare, Bregtje Lameris en Sabine Lenk. Door 
een reorganisatie in 2005 werd er uiteindelijk 
besloten over te gaan tot schenking van de collectie 
aan de Universiteits-bibliotheek Groningen. 
 

 

 

 



Gebruik van het filmarchief    

De schenking van de Stichting Vrienden van het 
Filmarchief van Nijmegen bevatte een omvangrijke 
collectie filmmateriaal, een filmapparatencollectie en 
een papieren archief met (wetenschappelijke) 
literatuur en filmposters. Deze historische 
filmcollectie bleef echter nog een aantal jaren, tot het 
einde van 2010, op verschillende depots van de 
universiteit opgeslagen.  
 
Echter, door het belang van deze collectie en de 
waarde ervan voor onderzoek en onderwijs—onder 
meer binnen het programma Filmwetenschappen van 
de opleiding Kunsten, Cultuur en Media (KCM)—is er 
ruimte gecreëerd in de kelders van Oude 
Boteringestraat 23 om de collectie te huisvesten en te 
beheren. Met de fulltime aanstelling van filmingenieur 
Johan Stadtman en het inzetten van stagiairs en 
vrijwilligers is de historische collectie anno 2012 
operationeel voor datgene waar de collectie binnen de 
omgeving van een onderwijsinstelling optimaal 
ingezet kan worden: onderzoek en onderwijs.  
 
Sinds 2010 wordt het Filmarchief ontsloten en 
gedigitaliseerd. Delen van de collectie worden online 
gepresenteerd. Daarnaast is er een onderwijsruimte 
ingericht bij het archief om onderzoek van de collectie 
door studenten te bevorderen. Onderzoek van 
archiefstukken door deze en andere universiteiten 
wordt gefaciliteerd door de beheerder van het archief.   



Presentatie van de subcollecties 
 
Het filmarchief is driedelig: de filmcollectie, de 
apparaten collectie, en het papieren archief. Het 
materiaal wordt primair gebruikt voor onderzoek en 
onderwijs binnen de universiteit, door studenten en 
docenten. 
 

1. De filmcollectie 

De filmcollectie bestaat uit 8mm, 16mm en 35 mm 
filmprints. Het zijn meer dan tweeduizend films 
variërend van speelfilms, Polygoonjournaals, 
voorlichtingsfilms, documentaires en animatiefilms. In 
de collectie bevinden zich zowel klassiekers van 
Alfred Hitchcock, Sergei Eisenstein, Luis Buñuel en 
Federico Fellini, als vele B-films uit de hoogtijdagen 
van Hollywood. Ook is er een aantal Marshallplan-
propaganda films die na de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland werden vertoond. Gezamenlijk 
vertegenwoordigen deze verschillende films 
uiteenlopende periodes in de geschiedenis.  
 
 
 
 

 

 

 



De Marshallplanpropagandafilms 

Kenmerkend voor de documentaires in de 
filmcollectie van het filmarchief zijn de 
Marshallplanfilms. Deze films zijn vlak na de Tweede 
Wereldoorlog gemaakt, tijdens de periode dat in 
Europa het zogenaamde European Recovery Program, 
of Marshallplan actief was. Deze noodhulp van de 
Verenigde Staten was bedoeld om Europa weer op de 
been te helpen na de verwoestingen die de Tweede 
Wereldoorlog aangericht had. 
 
De totstandkoming van de films had verschillende 
doeleinden. Het Europese volk moest meer inzicht 
krijgen in de werking van het plan, de voordelen en 
noodzaak ervan. De films waren bedoeld om zowel op 
lokaal en nationaal als (inter)nationaal niveau het 
volk, maar ook de eigen achterban te informeren.  
 

 



In de films werd onder andere in de vorm van een 
documentaire in woord en beeld de inhoud van het 
plan uitgelegd. De hulp bestond uit zowel materiële 
als immateriële zaken, zoals training. Daarbij werd 
sterk de nadruk gelegd op het kapitalisme en de 
‘American way’ als het systeem dat Europa het beste 
zou helpen herstellen. Daarnaast probeerden de 
Verenigde Staten via deze weg (West) Europa als 
bondgenoot te werven tegen de dreiging van het 
communisme vanuit het Oostblok en Azië. 
 
De collectie van het archief bestaat uit diverse 
(pseudo)documentaires, fictiefilms en 
voorlichtingsfilms. Daarnaast zijn er ook een aantal 
journaals aanwezig die mede bedoeld waren voor het 
Amerikaanse publiek, omdat de Amerikaanse burger 
ook overtuigd moest worden van de voordelen van 
het Marshallplan. De collectie bestaat uit meer dan 
veertig (propaganda)films, op 16mm.  
 
Voor meer informatie over het Marshallplan en de 
Marshallfilms zie ook: 
 
 
http://www.marshallfilms.org/  

http://www.sellingdemocracy.org/ 

http://www.marshallfoundation.org/ 

http://diplomacy.state.gov/exhibitions/c23800.htm 

http://www.loc.gov/exhibits/marshall/ 

 
 

http://www.marshallfilms.org/
http://www.sellingdemocracy.org/
http://www.marshallfoundation.org/
http://diplomacy.state.gov/exhibitions/c23800.htm
http://www.loc.gov/exhibits/marshall/


2. De apparatencollectie 

De apparatencollectie is omvangrijk en bestaat uit 
onder meer film- en fotocamera’s, projectoren en 
montage-/snijtafels. Enkele bijzondere apparaten die 
aanwezig zijn in de collectie zijn toverlantaarns en 
replica’s van pre-cinematografische apparaten, zoals 
een thaumatrope en een praxinoscoop.  
 
De filmcamera’s zijn afkomstig uit verschillende 
perioden van de twintigste eeuw. Deze bestaan 
voornamelijk uit 8 millimeter, super 8 en 9,5 
millimeter camera’s, maar er zijn ook enkele 
uitzonderingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de 35 
millimeter camera die ooit in het bezit was van Joris 
Ivens (zie afbeeldingen: rechts Ivens’ cameraman 
Robert Capa met de betreffende camera in handen). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Naast de camera’s zijn er ook een groot aantal 
projectoren te vinden in het archief. Ook deze variëren 
in leeftijd en filmformaat. Zo bestaat het overgrote 
deel uit 8 millimeter of super 8 projectoren, maar er 
zijn ook 9,5 mm, 16 mm en 35 mm projectoren. Een 
gedeelte van de collectie is nog in werking, anderen 
worden in de toekomst gerepareerd en er is een deel 
dat niet meer werkend zal worden.  
 
Verder is er veel film gerelateerde apparatuur, zoals 
luidsprekers, lenzen en montagetafels, waarvan één 
voorheen in bezit is geweest van Bert Haanstra.  
 
De apparatuur bestaat verder voornamelijk uit 
camera’s, waaronder twee oude plaatcamera’s. 

 
De grote collectie aan apparaten biedt de mogelijkheid 
tot het hands-on werken met film, waardoor het 
archief tevens als laboratorium dient waar studenten 
de geschiedenis van film en media met eigen ogen 
kunnen zien en via de apparatuur kunnen ervaren. 



3. Het papieren archief 

Het papieren archief is driedelig: het bestaat uit een 
hele reeks (inter-)nationale filmtijdschriften en –
kranten, met in het bijzonder de uitgaven van het 
belangrijkste academische filmtijdschrift in 
Nederland, namelijk Versus. Daarnaast beschikt het 
archief over een imposante collectie filmposters 
alsmede academische literatuur aangaande film.   
 



Versus 

Het academische filmtijdschrift Versus heeft de eerste 
ontwikkelingen van de filmkunde als academische 
discipline in Nederland en Vlaanderen vanaf de late 
jaren zeventig tot in de jaren negentig begeleid en 
mede bepaald. Het tijdschrift werd gemaakt door de 
eerste vakgroep Filmkunde in Nederland (Film- en 
Opvoeringskunsten, Katholieke universiteit 
Nijmegen). Versus werd uitgegeven door de 
toenmalige Socialistische uitgeverij Nijmegen, de 
academische uitgeverij die vele voor de 
Geesteswetenschappen belangrijke studies 
toegankelijk maakte in de cruciale jaren van 
verandering van het universele curriculum.  
 
Versus was internationaal ingebed in een hecht 
netwerk van tijdschriften (Iris, Screen) en 
universiteiten (École des Hautes Etudes, met Christian 
Metz; Paris III, Sorbonne Nouvelle, met Roger Odin; 
Screen en Birkbeck met Laura Mulvey). Dit netwerk 
kreeg concreet gestalte in docentuitwisselingen, 
lezingen, Entretiens, artikelen en symposia; een groot 
deel van dit materiaal is vertaald, ingeleid en 
gepubliceerd in Versus. Tussen de Groningse 
universiteit en de hier genoemde universiteiten, 
vakgroepen, besturen en personen bestaan tot op de 
dag van vandaag zeer goede banden. Hieruit is zowel 
de schenking van de Historische Filmcollectie aan de 
Universiteit van Groningen voortgekomen alsook het 
initiatief tot het maken van een nieuwe boekenreeks 
die sleutelteksten uit het archief opnieuw zal uitgeven. 
De uitgaven worden mogelijk gemaakt door de 



Stichting Gratama, die hiervoor een WETEX-subsidie 
toekende aan het filmarchief.  
 
Posters 

De collectie bestaat uit een kleine 1500 posters in 
verschillende formaten en is tot stand gekomen door 
een aantal schenkingen, waarvan die uit het 
Koninklijk Belgisch Filmarchief in Brussel het meest 
omvangrijk is. De collectie bevat posters variërend 
van art house films tot posters van populaire 
kinderfilms.  

Filmposters behoren tot het publiciteits- en 
marketingpakket van een film, maar hebben op 
zichzelf ook artistieke en cultuurhistorische waarde. 
Vanaf het begin van het ontstaan van de filmindustrie 



worden filmposters vervaardigd, en geregeld 
ontworpen door kunstenaars, wat de artistieke 
waarde onderstreept. Naast de promotionele en 
artistieke waarde en functie, heeft een filmposter 
bovendien als functie dat deze de kijkervaring op 
voorhand vormgeeft—of in andere termen gesteld—
een filmposter draagt bij aan de ‘framing’ van de 
kijkervaring. 

De huidige postercollectie, met een verscheidenheid 
aan stijlen en ontwerpen, biedt interessante 
onderzoeksmogelijkheden vanuit verschillende 
perspectieven en (kunst)disciplines. 
 
Deze tentoonstelling hanteert het thema Portretten 
met betrekking tot de filmposters. 
 
Overige onderdelen van het papieren archief 

Naast het filmtijdschrift Versus beschikt het archief 
over andere Nederlandse, Duitse, Engelse en ook 
Franse filmkranten  en –tijdschriften, waaronder 
Skoop, Skrien, Filmkritik, Cahiers du Cinema, Images et 
Son, Screen, en Sight & Sound. Daarnaast bevat het 
archief diverse filmcatalogi en filmgidsen, alsmede 
studies. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
“Is het niet de filmgeschiedenis vervalsen, 

wanneer men de indruk wekt dat ze volledig 

is, mooi gesloten en lineair?” 

 

Eric de Kuyper 

Versus 1 (1991) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebruik in onderwijs en onderzoek 
 
“De universiteit wordt […] de plaats waar men nog weet 

wat de cinema heeft betekend en een plaats waar de 
toekomst van het audiovisuele haar wortels heeft. Dit is 

een culturele maar tevens een morele taak.” 
 

  Emile Poppe1 

 
 Viewings en screenings 

Belangrijke sub-collecties, zoals de Marshallplanfilms  
lenen zich uitstekend voor vertoning in Images maar 
ook voor screenings door kleine groepen van 
studenten in het kader van onderzoek voor hun 
Bachelor- en Master-scriptie. Screenings van 
onderdelen van de collectie door afzonderlijke 
studenten of groepen van studenten in het kader van 
hun individuele onderzoek is mogelijk doordat de 

projectoren en de 
montage/snijtafels 
zijn geïnstalleerd in 
de beoogde 
benedenruimte van 
de Oude 
Boteringestraat 23 en 
de films weer voor 
vertoning 
beschikbaar zijn.  

                                                           
1 “De Onschatbare Waarde van de Filmarchieven,” in E-View 2 (2004).  



Studenten zullen op deze manier bovendien, onder 
begeleiding van de staf van de sectie Film, een 
bijdrage kunnen leveren aan de ontsluiting en 
beschrijving van de collectie. Voor ambitieuze 
studenten biedt de bestudering van deze sub-collectie 
tevens goede mogelijkheden voor het voorbereiden 
van promotieonderzoek. De sectie ziet in het scheppen 
van mogelijkheden voor screenings in kleine groepen 
op korte termijn vooral ook een interessante 
mogelijkheid tot verdieping van het Bachelor- en 
Master-onderwijs en hoopt op de langere termijn de 
mogelijkheden te verkennen voor het uitzetten van 
onderzoekslijnen rond de collectie.  
 
Wat de stages voor studenten Film aangaat: nu al 
worden incidenteel, in het kader van hun 
wetenschappelijke stage, masterstudenten Film bij de 
voorbereidingen ingeschakeld voor hulp bij 
restauratie, het maken van inventariserende 
beschrijvingen en foto’s van de sub-collecties, het 
verzamelen van literatuur. Dit geschiedt in het kader 
van stages binnen de UB, mede begeleid door filming. 
Johan Stadtman en de staf van de sectie Film. 
 
  

 

 

 

 



Hands-on onderwijs 

“[T]o imagine an old technology as something that 
was once new means, therefore, to try to recapture a 

quality it has lost.” 
 

Tom Gunning2 

  
Toenemend gaat in het huidige filmonderwijs—dat 
steeds vaker het mediaonderwijs, nieuwe media, 
media archaeology en media history in zich opneemt—
in het bijzonder uit naar oude en nieuwe (optische) 
technologie en technieken (oude en nieuwe 
technieken, oude en nieuwe media) en hun inwerking 
op de waarneming. De analyse van de veelal 
verstorende en daardoor intensief inwerkende 
nieuwe (optische) technieken op de 
waarneming/cognitie vereist studie, ook hands-on en 
in proefopstellingen, omdat in het onderzoek van de 
afgelopen tien jaar is duidelijk geworden hoezeer door 
de specifieke werking van de (optische, visuele, 
audiovisuele) media de impact op de cultuur wordt 
bepaald.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 “Re-Newing Old Technologies: Astonishment, Second Nature, and the 
Uncanny in Technology from the Previous Turn-of-the-Century,” in 
Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verschillende colleges ruimen inmiddels dan ook 
plaats in voor studie van de inwerking van de 
verschillende (optische) technieken op de perceptuele 
en cognitieve vermogens en de culturele impact op 
historische groepen van kijkers op breukmomenten in 
de geschiedenis van de film in de afgelopen eeuw. 
Didactisch is het bijzonder dat in onze universiteit de 
adstructie van technieken en hun inwerking op de 
waarneming kan geschieden in werkcollegeverband 
aan de hand van demonstraties van camera’s, 
projectoren, snijtafels en andere bijzondere apparaten 
uit onze eigen, unieke collectie.  
 
 
 
 
 

 



Onderzoek naar Versus 

Als onderdeel van het project Mutaties en 
appropriaties van concepten en premissen in het 
Europese filmonderzoek, geschiedt momenteel een 
onderzoek naar filmtijdschriften. Eén project betreft 
de analyse van de ontwikkeling van de filmkunde in 
Nederland en Vlaanderen vanaf 1975 a.h.v. het 
filmtijdschrift Versus. Het onderzoek wordt mede 
mogelijk gemaakt door het aan ons geschonken 
archief van het tijdschrift, en geniet steun van het 
bestuur van de Stichting Versus. 
 
 
 



Contactgegevens 
 
 

Het filmarchief van de Rijksuniversiteit Groningen 

Oude Boteringestraat 23 

9712 GC  Groningen 

 

Beheerder archief: 

Filmingenieur Johan Stadtman 

E-mail: j.j.stadtman@rug.nl 

Tel.: 050 363 5074 

 

Hoofd: 

Annie van den Oever 

E-mail: a.m.a.van.den.oever@rug.nl 

Tel.: 050 363 5866 

 

 

 



Links 
 
 

Online database filmcollectie archief  
http://filmcollectie.ub.rug.nl/index.php?page=list 
  
 

Shadows Filmclub op Facebook 
http://www.facebook.com/groups/kcmshadows/  
 
 
 Tentoonstellingen Rijksuniversiteit Groningen 
http://www.rug.nl/bibliotheek/nieuws/tentoonstelli
ngen  
 
 
 Eye Film Instituut 
http://eyefilm.nl/  
 
 
 Koninklijk Belgisch Filmarchief te Brussel 
http://www.cinematek.be/?node=15  
 
 
  
 
 

 

 

http://filmcollectie.ub.rug.nl/index.php?page=list
http://www.facebook.com/groups/kcmshadows/
http://www.rug.nl/bibliotheek/nieuws/tentoonstellingen
http://www.rug.nl/bibliotheek/nieuws/tentoonstellingen
http://eyefilm.nl/
http://www.cinematek.be/?node=15


Partners 

 

EYE Film Instituut 

 

Cinematek, Koninklijk Belgisch Filmarchief te Brussel 

 

Universiteitsbibliotheek 

 

Het filmarchief werkt nauw samen met de sectie Film 

van de vakgroep Kunsten, Cultuur en Media van de 

Faculteit der Letteren: Susan Aasman, Julian Hanich, 

Miklós Kiss, Annelies van Noortwijk, Annie van den 

Oever, Tom Slootweg en Ari Purnama. 

 

 

 

 

 

 



Advisory Board 
 
Ian Christie, Birkbeck College, London 
 
Giovanni Fossati, hoofdcurator EYE 
Filminstituut Amsterdam 
 
Jan Holmberg, Ingmar Bergman-archief 
Stockholm 
 
Frank Kessler, Universiteit Utrecht 
 
Eric de Kuyper, oud-adjunct-directeur 
Filmmuseum Amsterdam 
 
Sabine Lenk, filmarchivaris en geassocieerd 
onderzoeker Universiteit Utrecht 
 
Roger Odin, Paris 3 
 
Emile Poppe, Cinematek Brussel 
 
Heide Schlüpmann, Frankfurt am M. 
 
 
 
 



 
 
 
 
“Plotseling gaat er een vreemde flikkering 

over het scherm, het tafereel wordt tot 

leven gewekt. Rijtuigen die ergens vanuit 

de diepte van het beeld opduiken, bewegen 

zich recht op u af, recht in de duisternis van 

uw zitplaats.” 

 

Maxim Gorki 

 

Versus 2 (1988) 
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Dankwoord 
 
Het filmarchief wil meerdere personen en instanties 
dank betuigen voor hun medewerking aan het tot 
stand brengen van de tentoonstelling, voor het 
scheppen van een context om de collectie onder de 
aandacht te brengen en voor de steun bij het 
ontsluiten en digitaliseren van de collectie ten bate 
van onderwijs en onderzoek. 
 
Allereerst danken wij Tjitte de Vries en Ati Mul voor 
het opbouwen van een omvangrijke collectie films en 
apparatuur. Ook danken wij de Vrienden van het 
Filmarchief Nijmegen voor het uitbouwen ervan en 
voor hun genereuze donatie aan de 
Universiteitsbibliotheek van Groningen; onze dank 
gaat in het bijzonder uit naar de filmkundigen en oud-
hoofdredacteuren van Versus, Emile Poppe en Eric de 
Kuyper. Wij danken ook de staf van de 
Universiteitsbibliotheek Groningen voor hun inzet bij 
het voorbereiden van de tentoonstelling. In het 
bijzonder danken wij Annette Schreuder voor haar 
buitengewone inzet wat betreft de digitalisering en 
online presentatie van het filmtijdschrift Versus. Ook 
danken wij de wetenschappelijke staf voor film van de 
vakgroep Kunsten, Cultuur en Media voor haar 
voortdurende steun bij het ontsluiten van het 
filmarchief; in het bijzonder danken wij Susan 
Aasman, Miklos Kiss, Annelies van Noortwijk, Tom 
Slootweg, Julian Hanis, en Ari Purnama. Ook danken 
we het  Algemeen Bestuur van de vakgroep Kunsten, 



Cultuur en Media. Wij danken ook het bestuur van de 
Faculteit der Letteren, en de directeur van de 
Universiteitsbibliotheek Groningen voor de gestage 
steun bij het ontsluiten van het filmarchief ten bate 
van onderzoek en onderwijs en voor steun bij het 
financieren hiervan; in het bijzonder danken wij 
decaan Gerry Wakker, ph Financiën Egon Dietrich, en 
algemeen directeur UB Marjolein Nieboer. 
 
Ook danken we onze partners op het gebied van 
archivering van film, in het bijzonder EYE Film 
Instituut Amsterdam en Cinematek, het Koninklijk 
Belgisch Filmarchief te Brussel voor hun schenkingen, 
adviezen en collegiale samenwerking. Wij danken in 
het bijzonder Jean-Paul Dorchain van de Cinematek 
voor de donatie van enkele duizenden filmposters. 
Voor alles danken wij ook de directeur van EYE, 
Sandra den Hamer, en de hoofdcurator, Giovanna 
Fossati, voor hun betrokkenheid en de schenking van 
filmapparatuur. 
 
Tot slot gaat onze welgemeende dank uit naar de 
stagiaires en vrijwilligers van het Filmarchief voor 
hun tomeloze inzet om de collectie tot een nuttig en 
bloeiend archief te laten uitgroeien; in het bijzonder 
danken wij Erik Buikema, Anne Kraaijenvanger, Tom 
Slootweg, Mariska Vedder, Rianne Pras, Eva de Jong, 
Rob Wegter, Daphne Muller, Carola van Dijk en, last 
but not least, Jaukje van Wonderen, zonder wie deze 
tentoonstelling onmogelijk zou zijn geweest.  
 
JJS / AMAvdO 
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Tekst 

Anne Kraaijenvanger 

 

Omslag, logo en concept 

Erik Buikema en Jaukje van Wonderen 



 


