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“Tu causes, tu causes, dit Laverdure,
c’est tout ce que tu sais faire.”
uit: Raymond Queneau, “Zazie dans le métro”
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Inleiding
De UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE
MENS (UVRM) bestonden op 10 december 2008 zestig jaar.
Zestig jaar is een hele leeftijd en daarom leek het mij een
goed idee de artikelen een verjongingskuur te laten ondergaan met
als doel een nieuw publiek, jongeren dan vooral, kennis te laten
maken met Mensenrechten.
Daartoe heb ik de UVRM behandeld met flarf. Flarf is een
techniek die gebruik maakt van zoekresultaten van een
internetzoekmachine, zoals Google, die je dan door middel van
knippen en plakken tot een tekstcollage maakt. De techniek om zo
teksten, gedichten samen te stellen is overgewaaid uit de Verenigde
Staten. Meer over flarf kunt u vinden op Wikipedia.
Wat zal ik verder zeggen? Als u besluit naar aanleiding van
deze bundel of dit voorwoord lid te worden van bijvoorbeeld
Amnesty International dan is dat pure winst.

Nanne Nauta
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PREAMBULE
...
Er zijn geen resultaten voor
“Arbeid+Asiel+Cultuur+Discriminatie+Economische,+so
ciale+en+culturele+rechten+Eigendom+Erkenning+als+
persoon+voor+de+wet+Foltering+Gedachte/geweten/g
odsdienst+Gelijkheid+voor+de+wet+Gezondheid/welzij
n+Huwelijk+Leven+Maatschappelijke/internationale+or
de+Mening(suiting)+Nationaliteit+Onderwijs+Onschend
baarheid+Plichten+Privacy+Rechtshulp+Schuld/onschul
d+Slavernij+Strafvervolging+Vereniging/vergadering+V
rije+tijd+Vrije+verkiezingen+Vrijelijk+verplaatsen+Vrij
heid+Vrijheid/gelijkheid/waardigheid+Willekeurige+arr
estatie,+detentie+of+verbanning+Wrede,+onmenselijke
+of+onterende+behandeling”.

Zoektips:
Zorg ervoor dat de woorden goed gespeld zijn.
Probeer het eens met de trefwoorden in een andere volgorde of
met synoniemen.
Probeer het eens met minder specifieke trefwoorden.
Maak je zoekopdrachten zo precies mogelijk.

Andere hulpmiddelen die je kunt gebruiken:
Kijk voor meer zoektips op help bij webpagina’s zoeken.
Als je zeker weet dat een pagina bestaat en deze verschijnt niet bij
de zoekresultaten, wil je ons dan het adres sturen?
…
© 2007, Microsoft
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Artikel Een
…
Gisteren was een zwarte dag voor alle dieren en mensen als ze
javascript uit hebben staan. We lezen Richteren 6 vers 5: “Want zij
kwamen op met hun vee en hun tenten; zij kwamen gelijk de
sprinkhanen in menigte.”
Laat nu die laatste droom maar komen en wees niet meer bang. De
nacht van vrede is gekomen. De binnendeur en/of buitendeur koop
je direct via internet. U vindt hieronder een technisch overzicht van
de samenstelling en een helder overzicht van ons complete aanbod.
Dit is een studie naar het effect, veiligheid en verdraagzaamheid van
continue en graduele relaties.
Om 11.00 uur zijn we thuis.
…
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Artikel Twee
…
Het laatste nieuws uit Nederland.
De honden lusten geen brood van de Haagse gemeentelijke
sardientjes, de scooterkutlichtgetintenoordafrikanen. Mensen
verenigt U, wij krijgen altijd de schuld en de politie heeft het op ons
gemunt. Stuur regelrecht aan op een botsing. Om je oren scheuren
de mezen en de ganzen. Aan de linkerkant kreeg ik een dusdanige
beuk dat ik me niet aan de indruk kon onttrekken.
Zijn wij de lastige kerel kwijt?
Bestel dan de brochure(s) online. Klik op het plusje om te zien
welke info je kunt vinden. De info is op vakgebieden, thema’s en
onderwerpen ingedeeld:
•

fysiek geweld

•

psychologisch geweld

•

discriminatie

•

verwaarlozing

•

audit

•

competentie

•

contraexpertise

•

criteriumgericht selecteren

Het hoeft niet waar te zijn.
Treed op voor je met deze onzinnige praat komt en doe je ogen
open!
…
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Artikel Drie
…
Hier geen honderd dagen luisterstilte. Terwijl Hij in de binnenstad
van Amsterdam en Rotterdam te vaak geconfronteerd wordt met de
excuuscultuur of cultuur van arrogantie, heeft Hij bij de gemeente
Den Haag eind 2006 een bouwaanvraag voor tijdelijk stilstaand
verkeer gedaan. Kwade tongen beweren dat het Hem te doen was
om de onschendbaarheid van de jeugdvissersbegeleider van het
jaar.
Zal Hij nu mild zijn uit eigenbelang?
Ik zal u een antwoord geven onder voorbehoud van de feitelijke
beoordeling van elk geval afzonderlijk, want ik begrijp dat het
provinciaal bestuur de ambtenaren een dag vrij geeft voor een
bepaald doel:
De Homo’s hebben de strijd gisteren tegen de Spaanse afwijzing als
een persoonlijke triomf en steun in de rug ervaren, zoals de oude
Romeinen ook al aan den lijve hadden ondervonden.
U kunt deze pagina naar iemand sturen.
…
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Artikel Vier
…
Het is vandaag ongeveer 141 jaar en 2 dagen geleden dat de
slavernij is afgeschaft. In Nederland startten de discussies na de
affaire in Deventer waar met de mensenrechten een loopje werd
genomen.
Iets helemaal anders nu.
Op zekeren dag lokte een koppel patrijzen mij uit de wilde
frambozen naar een oase, koel en groen te midden van het
verzengde land rondom. Het blijken dan toch niet van die lieverdjes
te zijn. Het is altijd heel erg oppassen met zulke dingen uit te
spreken, want binnen de kortste keren ligt het woord
rassendiscriminatie pats boem op tafel.
Een eigen gratis fotoalbum, gratis web-log en eigen domeinnaam bij
punt.nl. Het zal een immense bevrijding zijn voor de in slavernij
gehouden geest.
…
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Artikel Vijf
…
Volgend op het grote succes van de Nationale IQ Testen van de
afgelopen jaren produceert Eyeworks (op aandringen van het Witte
Huis) Het laatste Utrechtse heksenproces.
En zo gebeurde het dat de joden uit angst voor de brandstapel en
de voorafgaande folteringen die hen dwaze bekentenissen
moesten ontfutselen, zichzelf in brand staken.
Gaat mijn geliefde nu naar de hel?
Zo ver ik me kan herinneren is dat de eerste keer.
…
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Artikel Zes
…
Erkenning is anders van uitdrukking en uitzicht, van groei en
leven. En toch streef ik niet naar macht. De erkenning van de
vrouw en haar belangrijkheid in de samenleving wordt gemaakt van
hennep, dierenhuid, bamboe en xuan.
Stoppen met
KAKELEN,
KEUVELEN,
ZEVEREN.
Nog even geduld a.u.b.,
Deze pagina bevat geen downloadbare bestanden, enkel het
woordenboek van het Spokaans dat je op de cd-rom kan
terugvinden.
…
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Artikel Zeven
…
Kan de soennitische kalief aanspraak maken op twee meiden die in
de gaten gehouden moeten worden? De man zit duidelijk om
aanspraak verlegen, hij wil zijn verhaal dringend kwijt. De hoeren
Trixie en Joanie bewezen hun moed, want wie hierbij wordt gedood,
kan geen aanspraak maken op de titel ‘maagd’.
Ik zag hoe zij deze sport beoefenden en hun daarbij behaalde
resultaten, dus:
1. hou van je bed zoals van jezelf.
2. rust overdag goed uit, zodat je ‘s nachts goed kan slapen.
3. doe zo weinig mogelijk, of laat het anderen doen.
Ik moest onwillekeurig denken aan een fabel van Aesopus en
“Romeinen - deel 9”.
Trouwens, de jonge vrouw in de auto bleek zijn dochter te zijn.
…
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Artikel Acht
…
Voor u ligt een drieluik:
Gebruikers van Startkabel.nl maken elke maand kans op
leefloon, parkeerkaarten en gehandicapten.
Wij zien hoe uw sollicitatiebrief met gepaste bescheidenheid in de
bast wordt gekerfd. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht. En
zie, na jaren van groei schreeuwen de letters het CV.
Dagelijks lachen over het laatste nieuws
Iran voert minder explosieven uit naar Irak en tornt niet aan
bezuiniging op rechtshulp.
…
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Artikel Negen
…
De hoge snerpende tonen komen uit de jerrycan met benzine. De
maffia verklaarde dat zij dacht dat het om een grap ging. De als LAcop uitgedoste jetslet wilde blijkbaar verwijzen naar haar recente
arrestatie op de Bernadottelaan.
Met grondradar kunt u een massagraf vinden. Op KlasseTV vindt u
educatieve videoclips die naadloos aansluiten op de gebruikte
methoden.
Maar verder weet niemand nog iets.
…
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Artikel Tien
…
Enneagram: weg naar zelfkennis en naar God?
Beëlzebubs verhaal aan zijn kleinzoon bevat 9 cruciale
wetenschappelijke fouten en is eerder een politieke film.
Onpartijdige media, om ook niet alles vanuit paardenkleppen te
zien, moeten vanuit deontologische codes en decretale objectieve
bepalingen zoeken.
Studenten zijn daarom gestart met een onderzoek naar het
seniorenkorfbal in Nederland. Doel van dit onderzoek is hoe het
mensen kan samen brengen.
Same player shoots again.
…
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Artikel Elf
…
Britse media melden: Sinterklaas (biseksueel AD: 1. na Chr.)
verovert Allochtonië. Andere schimmels zijn niet zo onschuldig, M.
laat me bezorgd de twee vriendjes zien.
Grappig hoe zo’n onschuldig * feilloos in het kleinste kiertje in je
jas weet te huppelen.
Lieve Watson, je hebt je woordjes altijd klaar. In dit online
Nederlands-Nederlandse Gebarentaal woordenboek kun je gebaren
opzoeken voor Nederlandse woorden.
…
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Artikel Twaalf
…
“Zevenduizend militairen van de Afrikaanse Unie mochten vorig jaar
wel naar het land van Oz komen, maar zij waren slecht uitgerust.”
Klik hier om een kaarsje te laten branden. Hartelijk welkom op mijn
web-log allemaal! Ik ben de Soedanese president en gebruik deze
site om dingen te plaatsen die ik vind.
Ook Marianne wilde geen afscheuringen van de twee grote partijen
zonder de inmenging van het type Kentische hazelnoten.
Jongens, word eens wakker, ik haal die uitspraak uit de koran, het
woord van god.
…
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Artikel Dertien
…
Zonder moeite kan u zich verplaatsen in Ridder Lagasse de Locht,
achtervolgd door de woede van Seth, de broer en moordenaar, in
een woud van weelderig groen, papyrus, witte en blauwe
lotusplanten. Zijn bolle ogen speuren naar nieuw voedsel in dit
moerasachtige gebied. Hij voedt zich zonder mond, zonder
darmkanaal.
Maxima leeft mogelijk nog geïsoleerder dan boeren in de westelijke
veenweiden. Gelukkig kwam de afdeling communicatie te hulp en
loste enkele problemen op met betrekking tot de firewall.
…
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Artikel Veertien
…
Emma en Niels houden een proefwandeling met een hond uit het
asiel. De ouders van de tweeling gaan hond Bommel kidnappen.
Alles wat ook maar iets met dieren te maken heeft, vind je hier!
Dame-zoekt-Dame-Heer-zoekt-Heer DAME-zoekt-DAME-HEERzoekt-HEER = Liefde.uitNederland.nl.
41 personen vonden werk, waarvan 11 als art. 60§7.
Toelichting APV (model VNG) 1 Algemene toelichting hoofdstuk 1,
Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 van de model-Algemene
plaatselijke verordening (model-APV) bevat een aantal etc.
Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.
…
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Artikel Vijftien
…
Het verbod geldt meisjesbesnijdenis in het buitenland uit te voeren.
Zelfs onderweg word je geconfronteerd met bureaucratie. Er mogen
alleen cijfers worden ingevuld bij het wonder van leven en dood.
Kijk op de internetsite voor adressen en openingstijden.
De ontvangers worden door ons voorzien van de door de militaire
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst beschikbaar gestelde middelen.
Het wordt geregeld beweerd:
Adolf Hitler raakt wellicht zijn Duitse nationaliteit kwijt.
Ik ben Nederlander en ik wil graag een andere nationaliteit.
Bijzonderheden: Ik houd van lekker nat en lang pijpen met de bijbel
onder de arm.
…
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Artikel Zestien
…
Uw persoonlijke assistent in organisatie en advies voor uw bruiloft.
De voorbeelden van de DVD-Hoezen en DVD-opdrukken kunt u
vergroten door op de desbetreffende afbeelding te klikken. Indien u
meteen in een bepaalde regio wilt zoeken, klik die dan aan op de
kaart; de selectbox eronder zal dan naar de aangeklikte regio
springen. De database bevat alleen objecten uit de regio’s:
•

Balleke zoekt tomatensoep.

•

Banaan zoekt pruim om samen een stapje in de wereld te
zetten.

•

Luie man zoekt zwangere vrouw voor huwelijk.

Geduld: een vis op een muur tekenen.
…
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Artikel Zeventien
…
De Chemehuevis beschouwen patronen op mandenwerk als
persoonlijk eigendom van de wever en als hij de bruidsprijs
betaald heeft, is de vrouw ook zijn eigendom.
Er staan vijf agressieve vuilgrijpers. Particuliere eigenaren die zo’n
element van vóór 1940 in eigendom hebben, huwen met Vlaamse
meisjes.
De boezem is eigendom van de baron van Kasteel Vorden. Ik ben
in zijn schaduw geboren. Zijn karwats in mijn rug heeft zichtbare
resultaten achtergelaten.
Een foto is te downloaden.
…
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Artikel Achttien
…
In de valleien in het uiterste noorden was godsdienst niet alleen
een vak, maar ook een machtig wapen in de hand van pubers:
1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
firma fa fa. vof v.o.f. bv b.v. nv n.v. cv c.v. jr jr. sr sr. de het een
vd v d v.d. van der den ten ter du la het ‘t ...
Ik ben het vage geheugen waar olifanten hun wiegedans van soefi’s
uitvoeren:
•

Waarom is wielrennen wit, is Max een wit dwergkonijn op de
vlucht?

•

Heeft hij de trein naar de Ardennen genomen?

•

Heeft men ons niet altijd verteld, dat de heidenen slaven
waren van hun godsdienst?

Wij weten dat Christus Koning der koningen en Heer der heren zal
zijn in gloeiend verdriet.
…
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Artikel Negentien
…
Niet tot het bot mogen worden gekrenkt door mensen
die zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting,
kan de ChristenUnie leven met een stevig bouwplan
achter de A-weg.
Leven naast een aantal stadspapegaaien of
halsbandparkieten is een grondrecht
vanwege een vonnis van de rechtbank van
‘s-Hertogenbosch.
Zijn huis is gespiegeld aan dat van mij.
Maar zij zitten de hele tijd te gluren. Hij schudt.
Er wordt wel vervolgd.
De woede der schepenen
tegen plakken en kladden.
…
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Artikel Twintig
…
Op deze web-log leest u, zoals de naam al doet vermoeden over
“van alles en nog wat”.
Vroeger gingen stelletjes de bossen in. Gelukkig komen er
langzamerhand wat jongere jongens bij.
Gekozen is voor een gilde omdat dit begrip staat voor broederschap
en vereniging met een praktijk voor psychosociale hulpverlening
vanuit christelijk perspectief.
De vereniging maakt op het moment gebruik van een zevental
kaarten. Ik ben nu lid en er wordt een fokkerskaart voor me
aangemaakt. Liefde, overgave en zelfrealisatie staan centraal in dit
chakra.
Een Duitse rechter oordeelde dat het vertonen van snippets geen
inbreuk maakt op het copyright.
…
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Artikel Eenentwintig
…
Naast haar lijkt een moslim op een staartmees met anorexia. Als ze
gaat liggen of gaat staan, kijk uit voor de hondenpoep, waren we
blij met een heuse landrover die via een bijzonder manier naar
binnen kon. Toen ze aan de verkiezingen mee deed zeiden de
organisatoren: “Enkele weken geleden ontstond er ook al bijna
brand. Diverse ouders waren gekomen om te helpen.”
Verder in dit nummer: Behoefte aan sumoworstelaars geestelijke
verzorging het grootst.
Voorts organiseren we informatiebijeenkomsten over actuele
thema’s.
Terug naar de fotocollecties. Op deze pagina vindt u beschrijvingen
van foto’s uit de Chinese partijprogramma’s die ik al ruim voor de
verkiezingen had.
…
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Artikel Tweeëntwintig
…
Wat is de betekenis van al dat beleid?
Bij het ontwerp stonden drie uitgangspunten centraal:
bewustzijn, natuur en zekerheid.
Kies één van de rubrieken uit het menu hierboven, of maak
hieronder direct uw keuze uit de aanwezige links. Wij
plannen hiertoe een tweede, weliswaar mini-jaarvergadering
op 22 april.
M`n opa begint als landbouwer. Op zijn woord kunnen wij
voortaan af gaan, indien wij zekerheid wensen rond weer en
wind. Vanaf die dag sloten we ook het luikje tussen binnen- en
buitenhok. Voor alle zekerheid lichtte mijn man de makelaar in dat
wij uit Amsterdam afkomstig waren.
In het licht van de volle maan tekenden zich her en der op
de zandgrond zwarte grillige sinaasappels en demonen.
Nanne snoof en keek om zich heen en wist met plotselinge
zekerheid dat ze bang moest zijn. Een goede advocaat kan
dan de redding zijn.
Want deze angst is onze zekerheid. De mens houdt zich
vast aan angst, want dat is bekend.
…
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Artikel Drieëntwintig
…
Opera = arbeid?
Partij van de Arbeid (PvdA).
U zoekt een arbeidsbureau?
Haagse werkloze: “Ze was ‘m dan maar gevolgd, de trap op, recht
naar boven, naar het muffe zolderkamertje.”
Hoe combineren we arbeid en gezin?
Accepteert wat het leven geeft in een bedaarde wijze, haat vechten,
stress en arbeid.
Welzijn op het werk?
Na gedane arbeid genieten we nog even van een glaasje wijn,
frisdrank en een hapje.
Hulpverlening?
Met gedetineerden in huisdienst wordt extra bespaard op het
verwijderen van de visafslag.
Verkeersdrempels?
Het zou goed zijn als die volgens een Posterse weggebruiker
verdwijnen. Hij heeft, vind ik, dus alle recht om zich een beetje op
de borst te kloppen.
Wat is een oud bekend spreekwoord?
Werkstraf voor klappen.
…
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Artikel Vierentwintig
…
‘s Ochtends spraken de leerlingen met elkaar over
cultuurverschillen op school, misschien omdat gisteren
bekend is geworden dat een agent in zijn vrije tijd nergens
is te bekennen. Enerzijds komt dit door het elektronische
tijdperk waar we ons in bevinden, anderzijds waardeert hij
het hebben van één aanspreekpunt in Valkenswaard, een
individuele homepage, die begin april 2000 is ontworpen.
Keuzes maken, daar draait het om!
Zoekt u een oude kennis, geliefde of buurman?
Zoek en boek in de Ardennen uit meer dan 500
vakantiehuizen, kastelen, villa’s, luxe groepsaccommodaties
en chalets. De cabines met ingebouwde hygrometer zijn gemaakt
van een houtsoort die zorgt voor een heerlijke geur, een
deodorant die u 24 uur lang bescherming biedt.
PARFUMSAMENSTELLING:
Samenstelling: Aroma’s van: jasmijn, rozemarijn, citrusnoten, kaki,
patchouli, cistus.
Wij adviseren om deze geur te dragen in de vrije tijd!
…
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Artikel Vijfentwintig
…
De beste indicatoren zowel uit Senegal als uit Europa voor
casemanagers en trajectbegeleiders:
•

Het geld van de stad steeds op een hoger plateau;

•

Paradijs niet langer tussen Tigris en Eufraat;

•

Een orgaandonatievragenlijst en medewerkers van
verpleegafdelingen;

•

3% van de bezoekers van opera en ballet.

Een ander onderwerp:
De massa’s in de kapitalistische landen genieten.
De bladen direct van de plant hebben een wat laffe smaak.
De blaadjes worden gekookt en als groente gegeten.
Over het algemeen bestaat de indruk dat het op de Zeedijk
als waarde van de dagelijkse voeding wordt gezien.
Kinderen ook. Een terugkeer naar Oekraïne zou voor de
kinderen onverdraaglijk zijn. Omdat hun ouders hen niet
konden voorzien van een toereikende levensstandaard
werden we opeens letterlijk overspoeld.
En parkeerplaatsen zijn nu eenmaal schaars in het
kustgebied.
…
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Artikel Zesentwintig
…
Renate?s vijfjarige dochtertje is meervoudig gehandicapt en
volgt daarom speciaal onderwijs, maar niet altijd tot genoegen.
ER MOET IETS GEBEURD ZIJN.
Zo heeft de buurvrouw tegenover Joop een
Kinderdagcentrum en woont Wupke met haar ouders in een hut,
zo’n aanpassing uit zelfbescherming.
Een paar boten verder is er ook de mogelijkheid van het drie
gangendiner, dat noemen we in de onderwijswereld adaptief
onderwijs.
Het zijn ondernemers die de wereld veranderen.
…
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Artikel Zevenentwintig
…
Startkabel.nl heeft reeds gevonden wat u zoekt over
•

samenleving;

•

erotiek;

•

18+;

•

financieel;

•

zakelijk hobby;

•

vrije tijd;

•

toezicht op verliesgevende beleggingsfondsen.

De liefhebber staat inmiddels tot achter de wasmachine en
kan inmiddels ook zelf een pagina maken.
Elke maand kans op een gratis nieuwsbrief.
Al sinds 1726 is zij in Nederland cultuur.
…
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Artikel Achtentwintig
…
De werkelijkheid is van een andere wisselvalliger orde,
het dorp leerde me dat in het eerste kwart van de 20e eeuw door
de nonnen. Gewerkt moest er worden, de boel moest op orde.
Andere, reeds bestaande mogelijkheden voor burgers en spieren
verschenen.
En nu verder in de tijd, verlang ik onderzoek naar de integriteit van
het raadslid.
Je plakt dit dicht, maakt van het Maagdkind een droomkind, een
vierkante centimeter, want groter zal het niet zijn.
Ik meende dat oma eeuwig redding zou komen brengen.
…
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Artikel Negenentwintig
…
10 redenen om geen Floriade meer te organiseren:
•

Verschuivingen in het sociale leven na de Tweede
Wereldoorlog;

•

Moraliteit en schuld in de moderne tijd;

•

Noch een contract noch hun moraliteit dwingt ze dit te doen;

•

Kennis verkwanseld;

•

Leven en Sterven voor de Filosofie;

•

De aanpak;

•

Het feit dat zich geen spontane discussies hebben
voorgedaan;

•

bulletinboard caf complet canada (populier) bullshit cafe ne;

•

Vrouwen in links mannenland;

•

Een supergeleidende stroom kan in principe bijna oneindig
blijven.

Het goddelijke werd aldus niet enkel onderworpen aan de normen
van de moraliteit.
…
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Artikel Dertig
…
Ik vind apen hele leuke dieren, ik zou er wel een thuis willen
hebben, maar dat doe ik niet, want dat geeft de aap een
bedreigd gevoel, een aap moet een eigen ruimte hebben,
eigen systemen.
Bij vrijwel alle gewapende conflicten, waar ook ter wereld, is er
beschadiging of vernietiging van de aandelenlease-overeenkomst.
Vorderen kan via de rechter als uw echtgeno(o)t(e)
of geregistreerd partner het contract niet heeft ondertekend. Hier
kan je ook je proteststem doorgeven ondanks een
mislukt eerste jaar.
De vernieuwing van Hoogvliet mag niet gerealiseerd worden.
Het Rijk zou onderzoeken of het in aanmerking zou komen
voor vernietiging.
…
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Colofon
De zoekresultaten zijn verkregen met de volgende specificaties:
Computertype : Apple iBook G4
Operating systeem : OSX 10.4.10
Browser : Safari 3.0.3 (522.12.1)
Zoekmachine : Microsoft Live Search
Opties: Nederlands, zonder filtering
Periode : 1-10-2007 t/m 31-12-2007
Leven naast halsbandparkieten is een grondrecht is gezet in
Verdana.
De artikelen zijn eerder verschenen in het tijdschrift Krakatau, nummers 49 tot en met 52.
Meer over de auteur kunt u vinden op Wikipedia.
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