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Wandelen door Amsterdam in het spoor van
schrijvers
Tijdens een wandeling van 2,5 uur voert gids Mechteld Jansen je in hartje Amsterdam naar locaties die zij heeft gelinkt aan
het thema van de Boekenweek.
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Daar ging het opstandige sleuteltje, de gore, bruine plomp in. Het was ergens in de jaren 90 toen het schrijfster en filosofe Jannah
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Loontjens (1974) overkwam. Ze stond op de Gasthuisbrug in Amsterdam. Het sleuteltje had zich losgewrongen als een spartelende
vis ‘die eindelijk zijn kans zag’. ‘Zonder waarschuwing, zonder laatste blik opzij / liet hij mijn fiets en mij, vastgeklonken aan de brug.’

toon alles(3) +Lees ook

Schrijvende elite, vol met boosheid op het Boekenbal

Lees meer

PREMIUM

Even verderop wijst Mechteld Jansen op de bovenste verdieping van een hoekhuis aan de Herengracht, nummer 232. Ze vertelt dat
daar vanaf 1946 een wat gezette jongedame woonde, met een grote bril en stijf permanentje, de nieuwe chef documentatie bij Het
Parool. Ze schreef kinderversjes, zoals het weerspannige Ik ben lekker stout: ‘Ik wil niet meer, ik wil niet meer / Ik wil geen handjes
geven! / Ik wil niet zeggen elke keer: Jawel mevrouw, jawel meneer... / Nee, nooit meer in m’n leven!’

Verzot was ze op haar rommelige huisje, compleet met drie hyacinten voor het raam en drie vlooien in haar deken, en ze vond er de
toon die haar beroemd zou maken: Annie M.G. Schmidt (1911-1995). ‘Anders’ en non-conformistisch als ze was, vernieuwde ze het
Nederlandse kinderboek, maar ook het cabaret, de musical, de radio/-tv-komedie en nog wel meer genres.

Nu zijn eigenlijk alle schrijvers op hun manier dwarse denkers, evenals veel van hun personages - anders zouden ze niet worden
uitgegeven, respectievelijk geschikt zijn om in literair werk op te duiken. ,,Het kostte dan ook niet veel moeite een wandeling met dit
thema samen te stellen’’, zegt Mechteld Jansen (47). Voor de vierde keer biedt ze een boekenweekroute aan via haar site, waar ook
wandelingen met andere literaire thema’s te boeken zijn.

https://www.ad.nl/binnenland/schrijvende-elite-vol-met-boosheid-op-het-boekenbal~a64730d3/
https://www.bookloverstours.nl/


Mechteld Jansen. © Daniel Cohen

Ingewikkelder

Booklover
Voor dit artikel selecteerde auteur Egbert Jan Riethof acht van de zeventien plaatsen die worden bezocht tijdens de wandeling
‘Rebellen en dwarsdenkers in Amsterdam’.
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In de hoofdstad zijn nogal wat plekken waar een schrijver iets heeft gedaan of die hij/zij als locatie in zijn werk heeft benut. Soms zit
het ingewikkelder, zoals op de Torensluis, vertelt Jansen. Op die brede boogbrug over ’t Singel, waar vroeger een gevangenis onder
zat - de kerkers zijn nog toegankelijk - staat een standbeeld van Multatuli, maar iemand anders’ beeltenis staat er juist niet. In 2005
ijverden liefhebbers voor een standbeeld van Willem Frederik Hermans (1921-1995), een van onze grootste naoorlogse schrijvers,
op een plek tegenover Multatuli. De gemeente Amsterdam wees dat rigoureus af. Formeel omdat de Torensluis een monument was
‘en daar gaan we niet in hakken’, maar waarschijnlijk toch vooral vanwege de slechte relatie die Hermans bij leven met Amsterdam
had. Met alle overheden trouwens - eigenlijk met bijna iedereen.

Bekend is een van zijn schaarse optredens op televisie, kort nadat hij in 1983 een omstreden trip naar Zuid-Afrika gemaakt had;
Nederland boycotte het toenmalige apartheidsregime. De schrijver liet interviewer Adriaan van Dis nauwelijks aan het woord komen,
hij raasde maar door. Van Dis wees hem erop dat hij was uitgenodigd voor een vraaggesprek, niet voor een monoloog. Hermans:
‘Nee, het is een vertel-gesprek van mijn kant.’ Gelach uit het publiek.

Op verschillende dagen in de Boekenweek kunt u meewandelen met Mechteld Jansen van Booklovers’ Tours. Start: Boekhandel
Scheltema (Rokin 9). Tickets: €19,50 via bookloverstours.nl.
Wie zonder gids wil lopen, kan op deze site gratis een beknopte routebeschrijving downloaden.

Herengracht 232, waar Annie M.G. Schmidt op de hoogste verdieping woonde. © Daniel Cohen

Geuren
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In de nauwe Mosterdpotsteeg, niet ver van de Torensluis, vindt de ontmaagding plaats van de 18-jarige Angelique, een personage in
de roman Onheilig van Roos van Rijswijk (1985). Zelf kijkt Angelique er als 57-jarige op terug. ‘Ik knoopte zijn gulp open en daar
ging hij al’, vertelt ze over de nerveuze Albert. Voor haar was seks haar leven lang een vorm van protest. Zich losmaken van haar
nette familie en milieu, daartoe was dat het middel. En dan op zo’n groezelige plek, waar zoiets al helemaal niet ‘hoort’. Jansen loopt
gauw weer door: de geuren zijn hier niet inspirerend.

In de Spuistraat wijst zij op een tekst die op de ramen van een oud pand (nr 28) is aangebracht: Als u begrijpt wat ik bedoel. In het
pand was in de oorlog een van de studio’s van Marten Toonder (1912-2005) gevestigd. Hij tekende er onder meer zijn strips met
Ollie B. Bommel en Tom Poes, die van 1941 tot 1944 in De Telegraaf verschenen. Toen de krant in oktober 1944 in handen kwam
van een nazi, maakte Toonder een tijdelijk eind aan de strip. Het pand in de Spuistraat was een dekmantel van verzetsactiviteiten:
Toonder maakte er stempels na voor het vervalsen van persoonsbewijzen en stelde de drukpersen in de kelder beschikbaar voor
verzetsgroepen en de illegale uitgeverij De Bezige Bij. Zelf noemde hij dit geen verzetsactiviteiten, meer het helpen van
medemensen. Hij was, zei hij zelf, ‘zeker geen held’.

Wel was hij in zekere zin een dwarsdenker en vernieuwer: hij verleende tekst een belangrijkere positie in zijn strips door die niet in
ballonnen maar in een strook eronder te plaatsen. Verder gaf hij nieuwe impulsen aan het dagelijks taalgebruik met woorden als
minkukel en grootgrutter.

De Mosterdpotsteeg © Daniel Cohen

Befaamde nachtclub
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Allemaal plekken met historie waar je normaal gesproken onwetend voorbijloopt. Op Singel 465 zat van 1987 tot 1999 de
internationaal befaamde nachtclub RoXY, in een pand waar van 1912 tot 1983 de bioscoop met dezelfde naam was gevestigd -
maar dan met de ingang aan de Kalverstraat. 

De nachtclub, waar house, acid en hiphop de muren lieten beven, stond samen met de Richter model voor de discotheek Gimmick
in de roman Gimmick! waarmee Joost Zwagerman (1963-2015) in 1989 doorbrak. Een boek dat de boel flink opschudde.

De ‘Gimmick’ op het Singel. © Daniel Cohen
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Kunstenaars, onder wie de hoofdpersoon Raam, komen in de Gimmick samen. Ze zetten zich met hun uitgaanscultuur af tegen de
burgerlijke moraal, onder meer door het openlijke gebruik van coke en xtc. Het boek bereikte door zijn op het oog luchtige toon een
groot publiek.

Dat kon geen kwaad, vond Zwagerman. Zelf behoorde hij al gauw tot de gevestigde orde, als begenadigd en erudiet schrijver, maar
uiteindelijk rebelleerde hij tegen de wereld op een buitengewoon tragische manier: in 2015 stapte hij uit het leven.

In Café Scheltema op Nieuwezijds Voorburgwal 242 verhaalt Jansen over de hoogtijdagen van dit klassiek bruine café met de
befaamde potkachel. Het ziet er nog net zo uit als in de jaren 30. ,,In de jaren 50 en 60 zaten hier veel journalisten, want in de buurt
zaten zowat alle grote kranten. Dat trok artiesten en schrijvers aan als Simon Carmiggelt, Harry Mulisch, Remco Campert, Annie
M.G., Rijk de Gooyer, Kees van Kooten en Wim de Bie en Peter van Straaten.’’

En ook bijvoorbeeld Arnon Grunberg (1971), die zich al jong losmaakte uit het milieu van zijn door de Tweede Wereldoorlog
getraumatiseerde ouders en van hun religie. Hij vertelde ooit in Het Parool: ‘Vanaf mijn zestiende ging ik op zaterdagochtend niet
meer naar de synagoge, maar naar café Scheltema. Ik las daar de krant, droomde van een groots leven.’

Café Scheltema op de Nieuwezijds Voorburgwal. © Daniel Cohen

Dwarse denker

Over groots leven gesproken, de grootste knuppelgooier van allemaal is zonder twijfel Eduard Douwes Dekker, ofwel Multatuli
(1820-1887). Zijn geboortehuis, Korsjespoortsteeg 20, is een museum. Op allerlei manieren was de man een dwarse denker. Hij
kwam op voor de onderdrukte bevolking van Nederlands-Indië, voor de vrouw, de arbeider, het kind, en maakte zo maatschappelijke
discussies los. De roman die hem beroemd maakte, Max Havelaar, was gelaagd en verenigde vele genres en vertelvormen, een
revolutionaire en bevlogen aanpak in de zo bedaarde 19de eeuw. Een explosie van genialiteit. ,,Jammer dat jongeren hem niet meer
lezen’’, zegt Jansen. ,,Wie weet komt er in dit Multatuli-jaar, hij werd tweehonderd jaar geleden geboren, verandering in.’’

Achter het raam hangt een portret van de legendarische ‘rebel with a cause’, die in 1887 stierf in eenzaamheid. Net of hij
goedkeurend knikt.

https://www.ad.nl/reizen/wandelen-door-amsterdam-in-het-spoor-van-schrijvers~a722facf/167277320/


Het geboortehuis van Multatuli in de Korsjespoortsteeg. © Daniel Cohen

Literaire routes
Er zijn in het hele land wandelroutes met literatuur als thema. Een greep:

- Schrijvers in Schiedam: schiedamopdekaart.nl

https://www.ad.nl/reizen/wandelen-door-amsterdam-in-het-spoor-van-schrijvers~a722facf/167277309/
https://www.schiedamopdekaart.nl/


- Wandelen in het verhaal van A.F.Th.: vanderheijdenwandeling.nl
- Literaire wandelkaart: wandelzoekpagina.nl
- Zeven routes (o.a. Keuls, Siebelink en Grunberg) als app via literatuurmuseum.nl
- Literaire wandeling in Middelburg: wijzijndestad.com (zoek op ‘wandeling’)
- Een poëtische wandeling langs muurgedichten: vvvnaarden.nl

Je las zojuist één van je gratis Premium artikelen.
Onbeperkt lezen op AD.nl en in de app?
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Even verderop wijst Mechteld Jansen op de bovenste verdieping van een hoekhuis aan de Herengracht, nummer 232. Ze vertelt dat
daar vanaf 1946 een wat gezette jongedame woonde, met een grote bril en stijf permanentje, de nieuwe chef documentatie bij Het
Parool. Ze schreef kinderversjes, zoals het weerspannige Ik ben lekker stout: ‘Ik wil niet meer, ik wil niet meer / Ik wil geen handjes
geven! / Ik wil niet zeggen elke keer: Jawel mevrouw, jawel meneer... / Nee, nooit meer in m’n leven!’

Verzot was ze op haar rommelige huisje, compleet met drie hyacinten voor het raam en drie vlooien in haar deken, en ze vond er de
toon die haar beroemd zou maken: Annie M.G. Schmidt (1911-1995). ‘Anders’ en non-conformistisch als ze was, vernieuwde ze het
Nederlandse kinderboek, maar ook het cabaret, de musical, de radio/-tv-komedie en nog wel meer genres.

Nu zijn eigenlijk alle schrijvers op hun manier dwarse denkers, evenals veel van hun personages - anders zouden ze niet worden
uitgegeven, respectievelijk geschikt zijn om in literair werk op te duiken. ,,Het kostte dan ook niet veel moeite een wandeling met dit
thema samen te stellen’’, zegt Mechteld Jansen (47). Voor de vierde keer biedt ze een boekenweekroute aan via haar site, waar ook
wandelingen met andere literaire thema’s te boeken zijn.
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Mechteld Jansen. © Daniel Cohen

Ingewikkelder

Booklover
Voor dit artikel selecteerde auteur Egbert Jan Riethof acht van de zeventien plaatsen die worden bezocht tijdens de wandeling
‘Rebellen en dwarsdenkers in Amsterdam’.
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In de hoofdstad zijn nogal wat plekken waar een schrijver iets heeft gedaan of die hij/zij als locatie in zijn werk heeft benut. Soms zit
het ingewikkelder, zoals op de Torensluis, vertelt Jansen. Op die brede boogbrug over ’t Singel, waar vroeger een gevangenis onder
zat - de kerkers zijn nog toegankelijk - staat een standbeeld van Multatuli, maar iemand anders’ beeltenis staat er juist niet. In 2005
ijverden liefhebbers voor een standbeeld van Willem Frederik Hermans (1921-1995), een van onze grootste naoorlogse schrijvers,
op een plek tegenover Multatuli. De gemeente Amsterdam wees dat rigoureus af. Formeel omdat de Torensluis een monument was
‘en daar gaan we niet in hakken’, maar waarschijnlijk toch vooral vanwege de slechte relatie die Hermans bij leven met Amsterdam
had. Met alle overheden trouwens - eigenlijk met bijna iedereen.

Bekend is een van zijn schaarse optredens op televisie, kort nadat hij in 1983 een omstreden trip naar Zuid-Afrika gemaakt had;
Nederland boycotte het toenmalige apartheidsregime. De schrijver liet interviewer Adriaan van Dis nauwelijks aan het woord komen,
hij raasde maar door. Van Dis wees hem erop dat hij was uitgenodigd voor een vraaggesprek, niet voor een monoloog. Hermans:
‘Nee, het is een vertel-gesprek van mijn kant.’ Gelach uit het publiek.

Op verschillende dagen in de Boekenweek kunt u meewandelen met Mechteld Jansen van Booklovers’ Tours. Start: Boekhandel
Scheltema (Rokin 9). Tickets: €19,50 via bookloverstours.nl.
Wie zonder gids wil lopen, kan op deze site gratis een beknopte routebeschrijving downloaden.

Herengracht 232, waar Annie M.G. Schmidt op de hoogste verdieping woonde. © Daniel Cohen

Geuren
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In de nauwe Mosterdpotsteeg, niet ver van de Torensluis, vindt de ontmaagding plaats van de 18-jarige Angelique, een personage in
de roman Onheilig van Roos van Rijswijk (1985). Zelf kijkt Angelique er als 57-jarige op terug. ‘Ik knoopte zijn gulp open en daar
ging hij al’, vertelt ze over de nerveuze Albert. Voor haar was seks haar leven lang een vorm van protest. Zich losmaken van haar
nette familie en milieu, daartoe was dat het middel. En dan op zo’n groezelige plek, waar zoiets al helemaal niet ‘hoort’. Jansen loopt
gauw weer door: de geuren zijn hier niet inspirerend.

In de Spuistraat wijst zij op een tekst die op de ramen van een oud pand (nr 28) is aangebracht: Als u begrijpt wat ik bedoel. In het
pand was in de oorlog een van de studio’s van Marten Toonder (1912-2005) gevestigd. Hij tekende er onder meer zijn strips met
Ollie B. Bommel en Tom Poes, die van 1941 tot 1944 in De Telegraaf verschenen. Toen de krant in oktober 1944 in handen kwam
van een nazi, maakte Toonder een tijdelijk eind aan de strip. Het pand in de Spuistraat was een dekmantel van verzetsactiviteiten:
Toonder maakte er stempels na voor het vervalsen van persoonsbewijzen en stelde de drukpersen in de kelder beschikbaar voor
verzetsgroepen en de illegale uitgeverij De Bezige Bij. Zelf noemde hij dit geen verzetsactiviteiten, meer het helpen van
medemensen. Hij was, zei hij zelf, ‘zeker geen held’.

Wel was hij in zekere zin een dwarsdenker en vernieuwer: hij verleende tekst een belangrijkere positie in zijn strips door die niet in
ballonnen maar in een strook eronder te plaatsen. Verder gaf hij nieuwe impulsen aan het dagelijks taalgebruik met woorden als
minkukel en grootgrutter.

De Mosterdpotsteeg © Daniel Cohen

Befaamde nachtclub
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Allemaal plekken met historie waar je normaal gesproken onwetend voorbijloopt. Op Singel 465 zat van 1987 tot 1999 de
internationaal befaamde nachtclub RoXY, in een pand waar van 1912 tot 1983 de bioscoop met dezelfde naam was gevestigd -
maar dan met de ingang aan de Kalverstraat. 

De nachtclub, waar house, acid en hiphop de muren lieten beven, stond samen met de Richter model voor de discotheek Gimmick
in de roman Gimmick! waarmee Joost Zwagerman (1963-2015) in 1989 doorbrak. Een boek dat de boel flink opschudde.

De ‘Gimmick’ op het Singel. © Daniel Cohen
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Kunstenaars, onder wie de hoofdpersoon Raam, komen in de Gimmick samen. Ze zetten zich met hun uitgaanscultuur af tegen de
burgerlijke moraal, onder meer door het openlijke gebruik van coke en xtc. Het boek bereikte door zijn op het oog luchtige toon een
groot publiek.

Dat kon geen kwaad, vond Zwagerman. Zelf behoorde hij al gauw tot de gevestigde orde, als begenadigd en erudiet schrijver, maar
uiteindelijk rebelleerde hij tegen de wereld op een buitengewoon tragische manier: in 2015 stapte hij uit het leven.

In Café Scheltema op Nieuwezijds Voorburgwal 242 verhaalt Jansen over de hoogtijdagen van dit klassiek bruine café met de
befaamde potkachel. Het ziet er nog net zo uit als in de jaren 30. ,,In de jaren 50 en 60 zaten hier veel journalisten, want in de buurt
zaten zowat alle grote kranten. Dat trok artiesten en schrijvers aan als Simon Carmiggelt, Harry Mulisch, Remco Campert, Annie
M.G., Rijk de Gooyer, Kees van Kooten en Wim de Bie en Peter van Straaten.’’

En ook bijvoorbeeld Arnon Grunberg (1971), die zich al jong losmaakte uit het milieu van zijn door de Tweede Wereldoorlog
getraumatiseerde ouders en van hun religie. Hij vertelde ooit in Het Parool: ‘Vanaf mijn zestiende ging ik op zaterdagochtend niet
meer naar de synagoge, maar naar café Scheltema. Ik las daar de krant, droomde van een groots leven.’

Café Scheltema op de Nieuwezijds Voorburgwal. © Daniel Cohen

Dwarse denker

Over groots leven gesproken, de grootste knuppelgooier van allemaal is zonder twijfel Eduard Douwes Dekker, ofwel Multatuli
(1820-1887). Zijn geboortehuis, Korsjespoortsteeg 20, is een museum. Op allerlei manieren was de man een dwarse denker. Hij
kwam op voor de onderdrukte bevolking van Nederlands-Indië, voor de vrouw, de arbeider, het kind, en maakte zo maatschappelijke
discussies los. De roman die hem beroemd maakte, Max Havelaar, was gelaagd en verenigde vele genres en vertelvormen, een
revolutionaire en bevlogen aanpak in de zo bedaarde 19de eeuw. Een explosie van genialiteit. ,,Jammer dat jongeren hem niet meer
lezen’’, zegt Jansen. ,,Wie weet komt er in dit Multatuli-jaar, hij werd tweehonderd jaar geleden geboren, verandering in.’’

Achter het raam hangt een portret van de legendarische ‘rebel with a cause’, die in 1887 stierf in eenzaamheid. Net of hij
goedkeurend knikt.

https://www.ad.nl/reizen/wandelen-door-amsterdam-in-het-spoor-van-schrijvers~a722facf/167277320/


Het geboortehuis van Multatuli in de Korsjespoortsteeg. © Daniel Cohen

Literaire routes
Er zijn in het hele land wandelroutes met literatuur als thema. Een greep:

- Schrijvers in Schiedam: schiedamopdekaart.nl

https://www.ad.nl/reizen/wandelen-door-amsterdam-in-het-spoor-van-schrijvers~a722facf/167277309/
https://www.schiedamopdekaart.nl/


- Wandelen in het verhaal van A.F.Th.: vanderheijdenwandeling.nl
- Literaire wandelkaart: wandelzoekpagina.nl
- Zeven routes (o.a. Keuls, Siebelink en Grunberg) als app via literatuurmuseum.nl
- Literaire wandeling in Middelburg: wijzijndestad.com (zoek op ‘wandeling’)
- Een poëtische wandeling langs muurgedichten: vvvnaarden.nl

Je las zojuist één van je gratis Premium artikelen.
Onbeperkt lezen op AD.nl en in de app?

PREMIUM

Nu €6 per maand. Altijd opzegbaar.

Probeer direct

en lees meteen verder!

https://vanderheijdenwandeling.nl/
https://wandelzoekpagina.nl/
https://literatuurmuseum.nl/
https://wijzijndestad.com/
https://www.vvvnaarden.nl/nl
https://www.krant.nl/abonnementen/ad/bestellen/?abo_type=digitaalbasis&otag=t2ejen&utm_source=ad&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=ANON_USER_WITH_METERING_LEFT&content_id=722facf&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Freizen%2Fwandelen-door-amsterdam-in-het-spoor-van-schrijvers~a722facf%2F&afronden_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Freizen%2Fwandelen-door-amsterdam-in-het-spoor-van-schrijvers~a722facf%2F
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VERDER IN HET NIEUWS

Al abonnee? Log dan in.
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Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsupdate nieuwsbrief van AD ontvangen via e-mail?

E-mailadres Aanmelden

  

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
Tip de redactie 

Algemeen

Colofon

Auteursrecht

Abonnementsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Privacystatement

Cookiestatement

Vacatures

Service

Klantenservice

Krant niet bezorgd?

Mijn profiel

Vakantieservice

Adverteren

Losse verkoop

Meer AD

Abonnee worden

Digitale krant

Nieuwsbrieven

Webwinkel

Kortingscodes

Reclamefolder

Verzekeringen vergelijken

RSS

Apps

mailto:internet@ad.nl?subject=Nieuwstip
https://www.ad.nl/inloggen?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Freizen%2Fwandelen-door-amsterdam-in-het-spoor-van-schrijvers~a722facf%2F
https://twitter.com/adnl
https://www.facebook.com/AD.NL
https://instagram.com/ad_nl/
mailto:internet@ad.nl?subject=Nieuwstip
https://www.ad.nl/extra/colofon~af0c5c4d?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=colofon
https://www.ad.nl/redactie/auteursrecht?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=auteursrecht
https://www.ad.nl/abonnementsvoorwaarden
https://www.dpgmedia.nl/gebruiksvoorwaarden?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=accountvoorwaarden
https://www.dpgmedia.nl/privacy?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=privacy
https://www.ad.nl/cookiewall/info?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=cookiestatement
https://www.dpgmedia.nl/werkenbij?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vacatures
http://ad.nl/service?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=contact
http://ad.nl/service/bezorging/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=bezorging
https://myaccount.ad.nl/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=myaccount
http://www.ad.nl/service/vakantie-service?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vakantieservice
https://www.dpgmedia.nl/merk/ad?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=adverteren
https://www.dpglosseverkoop.nl/tornl_j2ee/pag/pve_index.jsp?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=losseverkoop
https://www.ad.nl/abonnementen/abonnementen/ad/?otag=t2ejen&utm_source=ad&utm_medium=interne_referral&utm_content=footer
http://krant.ad.nl/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=digitalekrant
https://www.ad.nl/nieuwsbrieven?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=nieuwsbrieven
https://www.ad.nl/webwinkel-header-footer
https://kortingscodes.ad.nl/
https://www.reclamefolder.nl/
https://verzekeringen.ad.nl/
https://www.ad.nl/rss/overzicht/?utm_source=AD&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=rss
https://www.ad.nl/app-android-footer
https://www.ad.nl/app-ios-footer
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