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Tekst grootte:     

Nieuwsoverzicht 2011 

  

Astronaut André Kuipers schrijft in zijn  op de site van de NOS: 'We zitten 

tweeënhalf uur voor de start en gaan nu alle systemen controleren en radiocontact maken. 

Ook doen we opnieuw de lektest van de pakken. Regelmatig zijn er pauzes terwijl de grond 

allerlei voorbereidingen voor de start treft. Er wordt op een gegeven moment ook muziek 

voor ons gedraaid om het wachten aangenamer te maken. Ik heb diverse nummers 

uitgekozen, waaronder vier Nederlandse artiesten. Onder meer Pastorale van Ramses 

Shaffy en Liesbeth List leek me wel toepasselijk voor de lancering van een machtige raket 

terwijl mijn kinderen toekijken... 

En dan gaan de helmen dicht en is het zover... 

(Dit bericht is geschreven op 21 december 2011) 

  

Op zondag 1 januari wordt het culturele festival  in Zevenaar afgesloten met 

een Nieuwjaarsduik en een optreden van Liesbeth List. Ze treedt op met haar vaste 

begeleiders Peter van Benthem en Ton Snijders (zie de foto, gemaakt door Alex Krans). 

Kaarten kunnen worden besteld via het Filmhuis Zevenaar. 

(Dit bericht is geschreven op 14 december 2011) 

  

Naar aanleiding van haar zeventigste verjaardag is Liesbeth overstept met gelukwensen, 

onder meer via het gastenboek van haar website. Ze heeft de berichten daarin allemaal 

gelezen en is er erg blij mee. 'Iedereen heel hartelijk bedankt. Ik hou van jullie allemaal!' 

(Dit bericht is geschreven op 13 december 2011) 

  

In het programma  (terug te bekijken door op de link te klikken) is Liesbeth 

gisteren, op haar zeventigste verjaardag, geëerd met een naar haar vernoemde prijs. Deze 

wordt onderdeel van het , waar La List al 28 jaar 

jurylid van is. Het is de bedoeling dat ze de prijs jaarlijks gaat uitreiken aan de winnaar van 

het Concours, een wedstrijd voor beoefenaars van het Franstalige lied, georganiseerd door 

Frances Gramende. 

(Dit bericht is geschreven op 13 december 2011) 

  

Op maandagochtend 12 december rond 11.30 uur wordt Liesbeth geïnterviewd in het programma  van Kick van der Veer, 

op Radio 5 Nostalgia. Ook is een List-parodie van Annemarie Oster te horen. 's Middags is La Grande Dame te gast in het programma 

, om 17.35 uur op Nederland 2. 'Het schijnt dat ik die dag zeventig word,' aldus de chansonnière. 

(Dit bericht is geschreven op 9 december 2011) 
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Op vrijdag 16 december verschijnt bij Universal de 3-cd set "Even eeuwig". Naast bekend 

werk uit de ruim 40-jarige carrière van Liesbeth List zijn in de set ook nooit uitgebrachte 

liederen opgenomen, zoals "Once upon a summertime", "Mijn held", "Holland land van wind 

en water", naast enkele bijzondere duetten met o.a. Maarten Peters, Mort Shumann, Edith 

Piaf, Charles Aznavour en Rod McKuen. De 3-cd set is vanaf de 16e verkrijgbaar bij alle 

muziek- en internetwinkels. 

Lees ook de recensie op , de website van Daan Bartels over kleinkunst, Nederpop 

en musical. 

(Dit bericht is geschreven op 8 december 2011) 

  

Van 12 t/m 16 december zendt de digitale tv-zender  iedere avond om 22.00 uur een tv programma uit over Liesbeth List. Bekijk de 

 op YouTube. 

Cultura zal de volgende programma's uitzenden: 

� Liesbeth List op Vlieland (1966)  
� Het uur van de wolf - Heb me lief (2006)  
� Liesbeth List zingt Jacques Brel (1970)  
� Starfestival Knokke met de Jan Rietman band (1988)  
� Piaf de liederen (2001)  
� Zondagavond laat. Fons de Poel brengt Liesbeth List naar huis (2009)  

De uitzendingen zijn 's avonds om 22.00 uur met herhalingen overdag. 

 

(Dit bericht is geschreven op 23 november 2011, aanvulling 7 december) 

  

Bij de  zijn op zaterdag 10 december van 22.00 tot 23.00 uur uitsluitend Franstalige opnamen te horen van La Grande Dame 

de la Chanson. Het programma is vrijwel overal in Nederland te beluisteren via de  en na uitzending 24 uur per dag via het internet. 

(Dit bericht is geschreven op 7 december 2011) 

  

Niet alleen Liesbeth List wordt dit jaar 70 jaar, enkele maanden geleden heeft ook hoboïst Han de 

Vries deze leeftijd bereikt. Ter gelegenheid daarvan verscheen de box , met 9 

cd's en 1 dvd. 

Op een van de cd's is ook Liesbeth te horen, in een registratie van de Mauthausen cyclus, door de 

VARA opgenomen in 1968. 

(Dit bericht is geschreven op 5 december 2011) 

  

De uitzending van  van 26 november is inmiddels (opnieuw) te 

bekijken via het internet. Liesbeth was hierin te gast samen met William Spaaij, 
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die de jonge Ramses speelt in de muzikale  die op 1 

december in première ging. Via YouTube is al een  te zien. 

Bij  werd eerder die dag aandacht besteed aan de biografie , die de week 

daarna werd gepresenteerd. Liesbeth List heeft het voorwoord geschreven. 

Foto: Liesbeth na de première van Ramses in de Koninklijke Schouwburg (Den Haag). 

Zowel het boek als de voorstelling hebben een uitstekende pers gekregen. 

De muzikale theatershow Ramses, bij de voorbereidingen waarvan Liesbeth intensief 

betrokken was, werd bedolven onder de aanbevelingssterren. Daarbij vielen kwalificaties 

als: 'Uitermate vakkundig gemaakt', 'Verbluffend goed' en 'ontzagwekkend sterk'. Ook La 

Grande Dame was zeer onder de indruk. In  zei ze: 'Het is alsof Ramses weer 

even terug is.' En over hoofdrolspeler William Spaaij: 'Vanaf het moment dat ik hem zag 

was het alsof de jonge Ramses op mij af kwam lopen. William en Ramses hebben dezelfde 

energie en dezelfde liefde voor het leven.' Een dag na de première zond RTL Boulevard een 

 hierover uit. 

Meer informatie is te vinden op de  van de productie, waaronder ook de . 

Ook de biografie 'We zien wel' werd gunstig ontvangen. Lees  de recensie van Henk van Gelder in 

NRC Handelsblad. In het voorwoord schrijft Liesbeth onder meer: 'Klagen over onze sores, het kwam niet 

in ons hoofd op! We waren toch met iets leuks bezig op het podium? Werken met Ramses was 

feestvieren, iedere avond weer.' 

op  staat een filmpje van de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek aan Liesbeth. 

(Dit bericht is geschreven op 27 november 2011, aanvullingen 5 & 7 december) 

  

Zaterdag 26 november draait Liesbeth haar favoriete klassieke muziek in . Een 

van de stukken die ten gehore wordt gebracht is 'Lascia Ch'io Pianga' van George Friedrich Händel, gezongen door de Grande Dame zelf! Te 

beluisteren van 9.00 tot 11.00 uur bij de TROS op Radio 4. 

(Dit bericht is geschreven op 23 november 2011) 

  

De tekst 'Heb het leven lief en wees niet bang' uit het gelijknamige nummer van Liesbeth List komt wellicht op een monument te staan ter 

herdenking van het Ridderhof-drama in Alphen aan de Rijn. Het lied werd in april door de zangeres gezongen tijdens de 

herdenkingsbijeenkomst in het Alphense Theater Castellumn. Het monument wordt vermoedelijk op 9 april 2012 onthuld. Dat is exact één 

jaar nadat Tristen van der V. zes mensen en zichzelf doodschoot in winkelcentrum Ridderhof. 

(Dit bericht is geschreven op 16 november 2011, bron Alphen aan de Rijn / Stad TV) 

  

Op donderdag 24 november tussen 20.00 en 23.00 uur wordt een aflevering van Opium TV opgenomen waarin Liesbeth te gast zal zijn. 

Iedereen van 18 jaar en ouder is dan welkom in Escape aan het Amsterdamse Rembrandtplein om hierbij aanwezig te zijn!  

kan via de website van het programma. De uitzenddatum is zaterdag 26 november, om 22.35 uur bij de AVRO op Nederland 2. 

Op maandag 12 december, om 17.35 uur op Nederland 2 is Liesbeth te gast in het programma . 'Het schijnt dat ik die dag 

zeventig word,' aldus de chansonnière. 

(Dit bericht is geschreven op 11 november 2011) 

  

In het inspirerende landschap op Ameland exposeren van 1 tot en met 30 november 2011 bijna 70 kunstenaars hun werk. De kunstenaars 

komen uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden en vertegenwoordigen diverse disciplines. Naast schilderkunst is er onder meer 

fotografie, video-art, beeldhouwwerk, textiel, glaskunst en keramiek te bezichtigen en treden er diverse artiesten op. Op 25 en 26 november 

treedt Liesbeth samen met Ton Snijders en Peter van Benthem op in de NH kerk te Hollum. De zaterdag voorstelling is reeds uitverkocht. 

Meer informatie op . 

(Dit bericht is geschreven op 9 november 2011) 

  

Meer dan 8.800 mensen hebben de petitie ondertekend waarin wordt opgeroepen het metrostation 

aan de Amsterdamse Vijzelgracht van de toekomstige Noord/Zuidlijn de naam Ramses Shaffy te 

geven. Het ligt vlakbij de Derde Weteringdwarsstraat, waar de chansonnier bijna vijfentwintig jaar 

woonde, en schuin tegenover zijn vroegere stamkroeg De Gelaghkamer. 
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In de vroege ochtend van donderdag 3 november heeft Liesbeth List de petitie aangeboden aan de 

Amsterdamse wethouder Wiebes. Die noemde het 'een ontroerend en hartverwarmend initiatief'. De  en  deden verslag 

(Dit bericht is geschreven op 3 november 2011) 

  

 

Vrijdag 28 oktober is de tekstschrijver en acteur Gregor Frenkel Frank overleden. Bij het 

grote publiek was hij vooral bekend als panellid in het satirische 

consumentenprogramma 'Ook dat nog!', maar in de jaren zeventig speelde hij o.a. ook 

in twee veelbekeken tv-flms samen met Liesbeth List: 'De Liefdeswacht' (1974) en 'Het 

gangsterspel' (1975, zie foto NOS). 

(Dit bericht is geschreven op 31 oktober 2011) 

  

Acht grote Nederlandse vrouwen, onze eigen grandes dames, sieren de cover van de 

nieuwste : Adèle Bloemendaal, Rita Reys, Ellen Vogel, Mies Bouwman, Neelie 

Kroes, Alexandra Radius, Joan Haanappel en... Liesbeth List. Ze zijn gefotografeerd door  In het blad vertellen de dames 

openhartig over hun drive, hun misstappen, roem, grote liefdes, wat ze missen aan vroeger, en wat juist niet. 

(Dit bericht is geschreven op 25 oktober 2011) 

 

  

Nog geen maand nadat Nigaio Wijnen en Rob Jansma het initiatief namen om het in 

aanbouw zijnde metrostation onder de Amsterdamse Vijzelstraat te vernoemen naar 

Ramses Shaffy hebben al meer dan 8.000 mensen de  die daartoe oproept 

onderschreven. Ook is een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad (PvdA, 

GroenLinks en VVD) voorstander van het plan. 

Dinsdag 11 oktober kwam een groot aantal van de ambassadeurs die het initiatief 

ondersteunen bijeen in de voormalige Heineken Brouwerij, met uitzicht op de 

Vijzelstraat. Liesbeth zei daar: 'Ramses zou dit geweldig hebben gevonden. Ik weet zeker 

dat hij nu ergens op een wolk in een kroegje zit om samen met Hugo Claus en vele 

andere vrienden hier een borrel op te drinken!' Zie  een verslag (met foto's). 

Cornald Maas twitterde na afloop: 'En als die Noord/Zuidlijn toch nog mislukt maken we 

van het geplande Ramses Shaffy-metrostation een underground Ramses Shaffy-theater.' 

Foto: Alex Krans. 

(Dit bericht is geschreven op 13 oktober 2011) 

  

Parijs heeft decennialang een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op schrijvers en 

schilders van over de hele wereld. Ook veel Nederlandse fotografen trokken naar de 

bruisende Franse hoofdstad, waaronder Henri Berssenbrugge, Emmy Andriesse, Ed van der 

Elsken en Johan van der Keuken. Hun werk is vanaf komende week te zien in het Haagse 

Gemeentemuseum, tijdens de tentoonstelling . Deze wordt op zaterdag 15 

oktober om 17.30 uur geopend door Liesbeth List. 

Foto: Liesbeth bij de Eiffeltoren in 1960. 

(Dit bericht is geschreven op 12 oktober 2011) 
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In het EO-programma  (Radio 1, 14.04 uur) praat Liesbeth vanmiddag over een van haar favoriete chansonniers: de nu 87-

jarige Charles Aznavour, die nog altijd optreedt. In 1976 maakten ze samen de lp 'Charles Aznavour presents Liesbeth List'. 

(Dit bericht is geschreven op 6 oktober 2011) 

  

Vandaag heeft Liesbeth een bezoek gebracht aan het in aanbouw zijnde metrostation onder de Vijzelgracht. 

Dit in verband met de actie die is gestart om deze halte te vernoemen naar Ramses Shaffy. De  die 

daartoe oproept is inmiddels al door meer dan 8000 mensen ondertekend! 

 

Naschrift: dinsdag 27 september heeft  aandacht besteed aan deze actie. 

Diezelfde avond werd Liesbeth geïnterviewd in , over een tv-serie die Michiel van Erp 

over Ramses gaat maken. 

Foto: . 

(Dit bericht is geschreven op 26 september 2011) 

  

Het programma  is genomineerd voor een Televizierring. Liesbeth List roept iedereen op ! In dit 

TROS-programma op Nederland 3 laat Ali de jeugd van nu kennismaken met de grootste Nederlandstalige hits ooit. 

(Dit bericht is geschreven op 20 september 2011) 

  

Er is een actie gestart om het in aanbouw zijnde metrostation aan de Amsterdamse Vijzelgracht te 

vernoemen naar Ramses Shaffy. Het station ligt vlakbij het huis aan de Derde Weteringdwarsstraat 

waar de illustere chansonnier en acteur bijna vijfentwintig jaar heeft gewoond en roemruchte 

feesten organiseerde. Initiatiefnemers zijn Nigaio Wijnen en Rob Jansma, die op het idee kwamen 

toen ze zagen dat er in Brussel een metrostation is vernoemd naar Jacques Brel. 

 

Liesbeth List is hoofdambassadeur: "Ik maak een buiging voor dit initiatief, dit is zo goed! Ik juich dit van harte toe. Ramses verdient het." 

Ze roept dan ook iedereen op de  te tekenen op de website van het project. In  is op 13 september aandacht besteed 

aan de oproep. 

(Dit bericht is geschreven op 13 september 2011) 

  

Op diverse websites is het mogelijk om kaarten te bestellen voor de jubileumshow van Liesbeth, echter tegen waanzinnige prijzen. Wij 

adviseren u om ALLEEN kaarten te bestellen via de officiële websites van de theaters. Deze zijn te vinden op de speciale pagina over de 

show, bij de . 

(Dit bericht is geschreven op 30 augustus 2011) 

  

Van 3 september ‘11 t/m 8 januari ‘12 is in het  de tentoonstelling "Mode – kunst: een affaire" te zien. Kunst 

en mode gaan hand in hand, zoals de Mondriaan jurken van Yves Saint Laurent ooit bewezen.  

Tegelijk met de tentoonstelling komt er een boek uit met onder andere werk van , die kunstzinnige vrouwen fotografeerde 

voor wie kunst en mode ook samengaan. Ook Liesbeth is in deze serie geportretteerd. Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel. 

(Dit bericht is geschreven op 27 augustus 2011) 

  

Het overlijden van John Kraaijkamp, zondag 17 juli, heeft ook Liesbeth List niet onberoerd 

gelaten. Tegen De Telegraaf zei ze desgevraagd: "John heeft geschiedenis gemaakt samen 

met Rijk, maar ook als serieus acteur. Ik kende hem vooral van vroeger, maar was wel op de 

hoogte van zijn gezondheidsproblemen. John was een groot komiek en acteur. Zijn overlijden 

is echt een gemis voor Nederland." 

Foto: Johnny & Rijk Show, 1971 (fotograaf onbekend) 
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Dit bericht is geschreven op 19 juli 2010 

  

Op 9 juli is Liesbeth een van de topattracties tijdens het  in het Openluchttheater van Valkenburg, Verder treedt onder 

meer Bruno Brel op, een volle neef van Jacques. 

Dit bericht is geschreven op 1 juli 2010 

  

Op 4 en 5 mei staat Nederland weer even stil bij thema’s als oorlog en vrede. Sinds de 

Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk geen dag geweest zonder oorlog. Met altijd één 

constante: het zijn kinderen die door de verschrikkingen van een oorlog extra hard worden 

getroffen.  

Bekende oorlogskinderen van toen, onder wie Liesbeth List, Hanneke Groenteman en Ed van 

Thijn, roepen in een  de Nederlandse regering op om meer daadkracht te tonen in 

het beschermen van hun hedendaagse lotgenoten.   

Dit bericht is geschreven op 5 mei 2011 (foto: Rob Melsen / War Child) 

  

Woensdagavond 4 mei treedt Liesbeth op tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op het terrein van 

Kamp Westerbork. Samen met Maarten Peters zingt ze Vergeving of vergelding van de nieuwe cd 

 (zie onderstaand bericht 30 maart). 

 

De herdenking begint om 19.15 uur met een stille tocht vanaf de ingang van het voormalig 

kampterrein. Live te volgen via . 

Naschrift: de gehele uitzending van RTV Drenthe is te bekijken via . 

Dit bericht is geschreven op 3 mei 2011 

  

Liesbeth is een van de geïnterviewden in de serie  die vanaf 30 april zeven 

afleveringen lang te zien is bij Omroep Max (19.25 uur, Ned2). Hierin vertellen bekende en 

minder bekende Nederlanders over hun gedenkwaardige ontmoetingen met koningin 

Beatrix. 

Het interview met Liesbeth is te zien in aflevering 2, die wordt uitgezonden op 7 mei. Ze 

vertelt daarin hoe de vorstin eens tegen haar zei: "Ik praat zo bekakt. Ik doe echt mijn best 

om wat minder geaffecteerd te spreken.'' Waarop La Grande Dame antwoordde dat ze dat 

juist prachtig vond. "Ja, zo kun je het ook bekijken," reageerde Beatrix. 

Dit bericht is geschreven op 15 april 2011 

  

Woensdag 17 april is Liesbeth een van de optredende artiesten tijdens de officiële herdenking van de schietpartij op 9 april in winkelcentrum 

Ridderhof in Alphen aan den Rijn. De herdenking wordt live uitgezonden door de NOS, tussen 11.45 en 13.00 uur op Nederland 1. 

Dit bericht is geschreven op 15 april 2011 

  

Op maandag 11 april is Liesbeth te gast in de  van Paul de 

Leeuw. Samen met Maarten Peters komt ze praten over het cd/dvd-project 

 (zie bericht 30 maart) en zingt 'Vergeving of vergelding'. 

Naschrift: zie filmpje op . 

Dit bericht is geschreven op 6 april 2011 

  

Op donderdagavond 7 april wordt Liesbeth telefonisch geïnterviewd in het

 (KRO, radio 2). Daarin staat deze keer het jaar 
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1965 centraal. 

Dit bericht is geschreven op 6 april 2011 

  

Op maandag 4 april worden in de Schouwburg van Amstelveen een bijzondere cd en dvd gepresenteerd, getiteld 

'Wat zou ik doen'. Op de cd staan liederen over het maken van keuzes, gezongen door Claudia de Breij, Moke, 

De Kast, Freek de Jonge, Extince, Maarten Peters, Margriet Eshuijs, Frederique Spigt, Maarten van Roozendaal 

én Liesbeth List. "De liederen op de cd zijn stuk voor stuk hartverscheurend prachtig," aldus La List. "Briljant!" 

Het is de bedoeling dat op deze wijze het gedachtengoed van de inmiddels opgeheven Nederlandse Vereniging 

van Ex-Politieke Gevangenen (Expogé) wordt doorgegeven aan een jongere generatie. Expogé werd in 1945 

opgericht door en voor gevangen verzetsmensen uit de Tweede Wereldoorlog. Doel was om de geest van het 

verzet levend te houden. 

Bij de cd is een dvd gevoegd, waarop oud-verzetsmensen Mieke van den Burger Steensma, Joke Folmer en 

Peter Molthoff vertellen over welke keuzes ze in het verleden hebben gemaakt en hoe die hebben doorgewerkt in hun leven. Pabo-studenten 

zullen het hele pakket gratis uitgereikt krijgen, zodat ze er inspiratie uit kunnen opdoen voor hun lesprogramma. Het is de bedoeling dat in 

de komende jaren de student(e) met het meest onderscheidende lesprogramma zal worden onderscheiden met de Expogé-prijs. 

Meer informatie op , waar de cd en dvd ook besteld kunnen worden. 

Dit bericht is geschreven op 30 maart 2011 

  

In het dagblad  van zaterdag 19 maart is een uitgebreid interview van Iris Pronk met Liesbeth te lezen. Over haar huidige 

autobiografische programma met Alex Verburg gaat het en over de toekomst. Aan afbouwen denkt La List nog absoluut niet. Ze ziet wel wat 

er gebeurt, dat heeft ze geleerd van Ramses. 'Volgend jaar mag ik weer met de band twee maanden in de grote zalen staan, omdat ik een 

jubileumjaar heb. Dat bedenken anderen dus: "Lies, het wordt tijd dat je weer eens concerten gaat doen. Mensen willen je wel weer eens 

zien." Ik doe het graag, ik zie het als een cadeautje.' 

Dit bericht is geschreven op 19 maart 2011. 

Cindy Bell gaat de jonge Liesbeth List spelen in de musical over Ramses 

Shaffy die V&V Entertainment in voorbereiding heeft. Bell was eerder te zien 

in Cats, Footloose, Hairspray en Legally Blonde. William Spaaij en Tom 

Jansen zullen de jonge, respectievelijk oudere Ramses vertolken in de 

musical, die op 1 december 2011 in première gaat. 

Dit bericht is geschreven op 3 maart 2011. 

  

Maandag 14 februari rond 15.45 uur wordt Liesbeth geïnterviewd in het 

programma Plein 5 op . Op deze Valentijnsdag zal gesproken worden over de tekstbundel 'Ik heb je lief, zo lief' van Ramses 

Shaffy. Hiervan wordt een exemplaar weggegeven aan een luisteraar. 

Dit bericht is geschreven op 9 februari 2011. 

In het magazine  staat deze maand een groot interview met Liesbeth over o.a. haar jonge jaren in 

Indië en over haar huidige leven. Moesson is een Indisch maandblad en bestaat al sinds 1956. Het is niet in de 

winkels verkrijgbaar, alleen voor leden. Lid worden kan via hun site. De prachtige (nieuwe) foto's die het 

interview sieren zijn gemaakt door . 

Dit bericht is geschreven op 6 februari 2011. 

  

In het februari-nummer van  is een interview met Liesbeth te lezen. Ze is een van de elf inspirerende 

vrouwen met cachet, charisma en charme die kans maken om in het jubilerende meinummer van het blad tot 'Parel van Nouveau' te worden 

verkozen. Wie meestemt maakt kans op een italiaanse kalfslederen Muldooneys tas t.w.v. € 329,- 

 

Stemmen kan ! 

Dit bericht is geschreven op 6 februari 2011. 
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Op zondag 6 februari 2011 is Liesbeth te gast in het NTR-televisieprogramma  (21.05 uur op Nederland 2). Hierin gaat ze 

op zoek naar haar voorouders. 

Naarmate ze Verder teruggaat in het verleden vindt Liesbeth steeds meer voorouders in wie ze eigenschappen herkent van zichzelf: trots, 

doorzettingsvermogen en moed. 

Het programma wordt herhaald op 12 februari om 14.30 uur op Nederland 2 en is ook opnieuw te bekijken via . 

Foto: NTR/Lindy Delmee. Zie  voor meer. 

 

In de nieuwe VARA Gids (vanaf 1 februari verkrijgbaar), wordt Liesbeth naar aanleiding van dit programma 

geïnterviewd door Annemarie Oster.  

Dit bericht is geschreven op 29 december 2010 (naschriften 2 & 6 februari 2011). 

  

  

  

 -  -  -  -  -  - 
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