POSTZEGELEN IN DONKERE DAGEN
Veel materiaal uit nalatenschappen en schenkingen ligt opgeslagen
in een goed beveiligde opslag in Purmerend en ondanks dat we in de
afgelopen weken de voorraden wat hebben zien slinken, groeit de
omvang van dat materiaal nog steeds.
In de laatste week van november kreeg ik een nalatenschap van elf
verhuisdozen mee naar huis. Een oude dame had haar leven lang
verzameld, ze stierf op 98-jarige leeftijd. Meer dan 100 stockboeken,
albums en verzamelingen en vele nooit geopende jaarsets liet zij
achter. Dat was even sjouwen.
Dezelfde week schonk een
bejaard echtpaar een aantal
verzamelingen (Zweden,
Denemarken en Nederland)
aan de vereniging. “Doe
maar voor het goede doel.”
Dezelfde week weer zo’n
schenking, dozen vol
onafgeweekte zegels, met
een enkel zilvervisje en wat
vergeten sigarettenpeuken. Die zijn deskundig gedood/ verwijderd.
Voorraden dus. Alleen al daarom hopen we op een snel herstel van
het clubleven, al blijven de vooruitzichten somber. Toch gaan we
weer een schriftelijke veiling proberen, met een deel van de
kavels die gepland waren voor de Grote Veiling. Het gaat om albums
buitenland en thematisch. U kunt de albums (na een afspraak) bij
mij thuis bekijken en daarna een schriftelijk bod uitbrengen. U mag
uiteraard ook zonder te kijken bieden. Op de website staat een
handig biedformulier. De lijst staat verderop in het clubblad en op de
website (www.pprc.nl).
We hopen dat door deze aangepaste veilingen en met ons mooie
clubblad uw enthousiasme voor onze gezamenlijke hobby nog niet
helemaal weggezakt is en dat er na december betere tijden
aanbreken.
Het bestuur wenst u het allerbeste voor 2021 toe.
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB
(zie ook www.pprc.nl)
Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster tel.
0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com
Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com
Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl
Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen –
e-mail: j.groot89@chello.nl
Gastheer en algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 1441 RE Purmerend- tel. 0299-421957 – e-ail:ad.springer@planet.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek†, Ron
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot†, Cor Boon, Ad Springer en Rob Grigoletto.

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van
kopij voor het januari nummer uiterlijk woensdag 23 december per
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG
Het ontwerp van de decemberpostzegels is dit jaar van Vondels, hét
merk voor eigenzinnige en moderne kerstversieringen.
Het postzegelvel bevat 20 decemberzegels in 10 verschillende
ontwerpen, met speciaal decembertarief voor bestemmingen binnen
Nederland. De geldigheids-termijn is onbepaald, maar de
decemberzegels 2020 mogen alleen van 16 november 2020 tot en
met 6 januari 2021 zonder bijplakken worden gebruikt.
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PostNL werkte dit jaar samen met Vondels voor het ontwerp van de
decemberzegels. Vondels is bekend geworden met zelfontworpen ornamenten
voor de feestdagen. Mede-eigenaar Loesje Donner-Raedts is verantwoordelijk voor
het ontwerp van de decemberzegels. Samen met PostNL koos zij uit ruim 750
unieke ornamenten de 10 kerstversieringen die prijken op de decemberzegels.
De gefotografeerde kerstornamenten zijn met de mond geblazen en met de hand
beschilderd. De hiervoor gebruikte techniek is nog steeds dezelfde als toen de
allereerste kerstbal zo’n 200 jaar geleden werd gemaakt. De kerstballen die te zien
zijn op de decemberzegels zijn: een gouden zakhorloge, gouden pump met hoge
hak, gouden camera, fuchsiakleurige flamingo, peperkoekmannetje in doosje, roze
donut, peperkoekhuisje, marshmallow, teckel met kerstmuts, rood hart aan een
strik, rode auto met kerstboom, grachtenpand met trapgevel, rode kerstbal met
gouden sterren, klassieke notenkrakerpop met snoepwandelstokken, tijgerkop in
een doosje en een PostNL-envelop met een gouden, groene en witte kolibrie.
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HET BISDOM LUIK (Historische notities 15)
Het prinsbisdom Luik was oorspronkelijk een bisdom
waarover bisschop Notger in 980 van keizer Otto II
van het Heilige Rijk de heerlijke rechten kreeg en dus
naast de geestelijke macht ook de wereldlijke macht
kon uitoefenen. Vanaf dat ogenblik werd een deel van
het bisdom Luik een prinsbisdom en genoot het
immuniteit onder bescherming van de keizer. Het was
de facto een semi-zelfstandig Land geworden.
St. Servaes, laatste
e
in Tongeren, 1 bisschop
van Maastricht
St. Hubertus, laatste in Maastricht,
e
1 bisschop van Luik

In 742 werd Karel de Grote in de
omgeving van Luik geboren. In 817
liet de kaart van Walcand (bisschop
van Luik van 810 tot 832) en een lijst
van prinsbisdommen van Luik zien
dat het bisdom al Tongeren, Maastricht, Hoei, Dinant, Ciney en de abdij
van Saint-Hubert in bezit had. De Noormannen verwoestten het gebied in
820 voor de eerste keer.
Met het verdrag van Verdun van 843 werd Luik deel van Lotharingen. Het
werd in 985 door keizer Otto II uitgebreid met het graafschap Hoei. Het
domein van Theux werd in 898 door Zwentibold, koning van Lotharingen,
aan de bisschop van Luik geschonken. In de twaalfde eeuw werd deze
heerlijkheid het markgraafschap Franchimont. Het hertogdom Bouillon werd
in 1096 gekocht van Godfried V (Godfried van Bouillon) en bleef (een
apart) deel van het prinsdom tot 1678.

Graafschap Hoei in 985 bij Luik

Zegel bul uit 980, prinsbisdom
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Notger, 1 prinsbisschop van Luik 930-1008

Notger (Zweden, 930-Luik, 10 april 1008), ook wel
Notker genoemd, was bisschop van Luik. Hij kan gezien
worden als de grondlegger van het Luikse vorstendom
en was de eerste die de titel prinsbisschop van Luik
mocht dragen.
Vooral gedurende de regering van keizer Otto III, die hij
herhaalde malen op diens tochten naar Italië vergezelde,
was zijn invloed zeer groot. Hij verwierf de
graafschappen Hoei (in 985) en
Bruningerode (in 987) en mocht daar
door een beschikking van keizer Otto II de grafelijke
rechten uitoefenen. Op die manier vestigde hij de facto
het Luikse vorstendom, en mocht hij terecht de titel
prinsbisschop voeren. Nadien genoot hij ook het
vertrouwen van keizer Hendrik II, die hij in NederLotharingen steunde in diens strijd tegen graaf
Boudewijn IV van Vlaanderen.
Wil Dedters
O.L.V. van Tongeren, beeld uit 1081
__________________________________________________________________

DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND
EN OMGEVING
Het Leesteken | Zuidersteeg 2 | 1441 BD Purmerend | T 0299 771834
Info leesteken.nl
______________________________________________________________________________________________________________
_________

VOOR 23.00 UUR BESTELD, VOLGENDE DAG IN HUIS. GEEN VERZENDKOSTEN

WWW.LEESTEKEN.NL
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BELGIË – NEDERLAND (2)

Briefkaart uitgegeven in december 1913 verstuurd uit Panne (nu: De
Panne) in onbezet België (zie afzender: ‘vrij België’) op 13.08.1915
naar Haarlem, een 2-tal maanden voor het buiten gebruik stellen op
15.10.1915 van de briefkaart en de bijgekleefde zegel. Port: 10
centiemen, voorkeurtarief van 15.12.1873 tot 28.02.1921 (ruim 47
jaar!)
Bijfrankering met 5 centiemen type
‘Staande leeuw’, uitgegeven op
14.04.1912. Zondagstrookje werd
afgescheurd, aangezien het zonder
betekenis was in het buitenland.
Postbodestempel B140.
Uiterst links schreef de afzender ook nog ‘geen
postmandaten’, deze waren kennelijk niet/moeilijk te innen. Geen
enkel censuurmerk.
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BELGIË – NEDERLAND (3)
Briefkaart, gedrukt te Londen, uitgegeven op 15.10.1915 en dus in
eerste instantie gebruikt in onbezet België, de enclave BaarleHertog, de Belgische post in Sainte-Adresse (Frankrijk) en binnen
het Belgische leger in onbezet gebied.

Port: 10 centiemen (voorkeurtarief van 15.12.1873 tot 28.2.1921,
ruim 47 jaar!). Frankering: 15 centiemen, bijgeplakte postzegel type 1
(Londense Druk). Verstuurd vanuit een legereenheid, het nummer
werd uit de stempel gevijld, op 1.1.1916. De afzender gebruikt in zijn
adres al de letter/cijfer combinatie in plaats van duidelijke
aanduidingen (zoals plaats en legereenheid). Op basis van de
beschikbare informatie zou A13 duiden op het 8e Regiment de Ligne.
Overfrankering wellicht door een gebrek aan postzegels van 5
centiemen bij het veldleger. De kaart werd geschreven op 29.12 en
pas 3 dagen later behandeld door de post, deze gewilde vertraging
had tot doel eventuele inlichtingen voor de vijand ‘oud’ te maken.
Lijnstempel ‘CENSUUR GEPASSEERD’, aankomststempel van
Breda en postbodestempel A.7, reistijd van 8 dagen.
Kurt Lambrecht
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DIEGO ARMANDO MARADONA FRANCO
(1960-2020)
Op 25 november is Diego Maradona op 60-jarige
leeftijd overleden. Hij wordt beschouwd als een
van de beste voetballers ooit. In 1986 leidde hij
Argentinië naar de wereldtitel. Een jaar later helpt
hij het Italiaanse Napoli aan de eerste landstitel.
Maradona groeit op in een arme familie in Villa Fiorito, een
sloppenwijk ten zuiden van Buenos Aires. Op 10-jarige leeftijd wordt
hij ontdekt als hij voetbalt bij Estrella Roja (Rode Ster), een club in de
buurt. Hij wordt opgenomen in de jeugdopleiding van Argentinos
Juniors.
Als 12-jarige vermaakt hij het publiek
tijdens wedstrijden van het eerste elftal
door de bal hoog te houden in de rust. FC
Barcelona neemt hem in 1982 voor 1
miljard pesetas over van Boca Juniors ► .
Hij heeft aanpassings-problemen en krijgt
geelzucht. Na zijn terugkeer leidt hij
Barcelona naar winst van de Copa del ►
Rey en de Copa de la Liga. Bij de laatste
wedstrijd krijgt hij een staande ovatie van
de supporters van aartsrivaal Real Madrid.
In 1984 maakt Maradona de overstap naar
◄ Napoli. In de tijd
dat hij bij deze club
speelt, wordt Napoli twee keer landskampioen
en wint ze één keer de UEFA-cup. Bij de WK
1986 gaat Maradona met Argentinië naar
Mexico. In de kwartfinale tegen Engeland, vier
jaar na de Falklandoorlog, opent hij de score
met een handsbaldoelpunt en dribbelt hij door
de Engelse defensie om 2-0 te maken. Dit
doelpunt wordt in een FIFA-Internet-peiling
uitgeroepen tot goal van de eeuw. De
goedgekeurde handsbal verklaart hij als ‘de
hand van God’. In de halve finale scoort hij ook
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twee doelpunten tegen België. En in de
finale tegen West-Duitsland scoort
Argentinië op aangeven van Maradona het
winnende doelpunt. Maradona is de
sterspeler en wordt als de dan beste
voetballer van de wereld beschouwd.
In 1990 vindt het WK plaats in Italië. In de
halve finale treft Argentinië Italië, nota bene
in het Stadio San Paolo, het stadion van
Napoli, waar Maradona toen speelde. De
meeste Napoli-supporters willen Argentinië
en Maradona zien verliezen. Maar het
wordt 4-3 voor Argentinië, mede dankzij
een strafschop van Maradona. In de finale verliest Argentinië van
Duitsland. Maradona
wordt uitgefloten door de
Italiaanse supporters.
In 1994 wordt de dan 33jarige Maradona
opgenomen in de
selectie voor het WK. In
de achtste finale tegen
Roemenië verliest
Argentinië met 3-2 en
wordt daarmee
uitgeschakeld. Daarna
wordt Maradona betrapt
op en geschorst voor
drugsgebruik. Dit
betekent het einde van
zijn interlandcarriѐre, na
17 jaar en 91
wedstrijden, waarin hij
34 doelpunten scoorde.
Daarna kwalificeert
Argentinië zich met
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trainer Maradona voor de WK in Zuid-Afrika (2010), maar verliest in
de kwartfinale van Duitsland.
Vanaf 2000 gaat zijn gezondheid achteruit. Hij wordt diverse malen
opgenomen met hartproblemen, ook na een overdosis cocaïne, hoge
bloeddruk en overgewicht. Begin deze maand wordt hij geopereerd
aan een bloedprop in zijn hersenen. Nadat hij 11 november is
ontslagen uit de medische kliniek overlijdt hij op 25 november aan
een hartstilstand.
Peter Prins, PV De Zegelaars
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Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore
Kloosterstraat 17
specialiteiten: In Haarlem hebben we het
beste van filatelistisch Nederland
samengebracht.
De unieke PostBeeld voorraad is hier nu
aangevuld met de voorraden van Medo uit
Rotterdam en van de NPMH/Bulterman uit
Amsterdam. Daardoor hebben wij een winkel
kunnen creëren met een zeer grote wereldvoorraad postzegels (series en los),
posthistorie, postwaardestukken, fdc's,
munten, bankpapier, catalogi, handboeken,
albums (nieuw en 2e hands) en andere benodigdheden etc.
Tevens in deze winkel: honderden laaggeprijsde collecties en partijen, munten en
een grote uitzoekhoek zegels a 10c per stuk.
Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Klein maar fijn, met een verrassende
stock postzegels, Munten en Partijen is er in deze
winkel midden in Leiden telkens weer iets nieuws te
vinden.
Ook altijd wel het een en ander wat (nog) niet op
onze internetsite staat.
Kantoor, PostBeeld Kloosterstraat 21,
2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136
Openingstijden
winkels: woensdag t/m zaterdag 10-17 uur,
kantoor: maandag t/m vrijdag 10-17 uur.

Internet: www.PostBeeld.nl (webwinkel)
www.postzegelblog.nl (magazine)
www.freestampcatalogue.nl (catalogus)
Tevens in Haarlem: Onze Modelbouwwinkel Hobbyprof.nl, Gen. Cronjéstraat 86.
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Oostenrijkse COVID-19 postzegel met toeslag gedrukt op
toiletpapier

Een recent velletje uit Oostenrijk is gedrukt op toiletpapier. Het vel,
uitgegeven op 30 oktober, bevat een enkele postzegel. Eind oktober
haalde een nieuwe Oostenrijkse COVID-19 toeslag-postzegel
gedrukt op toiletpapier wereldwijd de krantenkoppen in de reguliere
pers. De persaandacht voor filatelie wordt altijd op prijs gesteld, zelfs
in dit geval, wanneer sommigen de postzegel misschien als een
slechte smaak beschouwen. De Oostenrijkse Post staat er de
afgelopen jaren om bekend grenzen te verleggen bij het creëren van
ongebruikelijke postzegeluitgiften (hout, porselein, gehaakt), dus
deze nieuwste innovatie is geen verrassing. De Oostenrijkse
postzegel van € 2,75 + € 2,75 heeft als thema ‘afstand die ons
samenbrengt’. en gedrukt door Variuscard Productions en Handels
GmbH uit Wenen in een oplage van 300.000.
Zowel de naam van het blokje als het materiaal waarop het gedrukt
is, hebben betrekking op de COVID-19 pandemie. Aan het begin van
de pandemie verdween de voorraad toiletpapier over de hele wereld
14

snel uit de schappen van de supermarkten. De naam van het blokje
komt van de slogan "Distance that Brings Us Together", wat verwijst
om een afstand van minstens 1 meter te houden van andere mensen
om de verspreiding van de ziekte te helpen verminderen, aldus de
Oostenrijkse Post. Op de postzegel staan twee silhouetten van het
virus met een babyolifant "bedoeld om ons te helpen deze afstand
correct te beoordelen en te behouden", aldus de Oostenrijkse Post.
Andere dieren zijn links afgebeeld ter vergelijking in grootte. De
babyolifant werd toegevoegd in een metalen folie. Wat betreft de
technologische prestatie om dit probleem op te lossen, het
souvenirvel werd bedrukt op hetzelfde formaat als een echt vel
toiletpapier met een zelfklevende folie aan de achterkant om het bij
elkaar te houden zodat het niet zou scheuren.
Ten slotte was het postkantoor er trots op dat de perforaties 'typisch
voor toiletpapier' waren. De Austrian Post zei in een persbericht dat
"de ernst van de situatie niet is vergeten" en meldde dat het extra
geld van de kwestie zal worden "gebruikt voor een goed doel".

VAN DE PENNINGMEESTER
Contributie / donatie
De eerste bijdragen voor 2021 zijn alweer
ontvangen. U heeft nog de hele maand
december om uw contributie € 30,- of
donatie – tenminste € 15,- - over te
maken op de juiste bankrekening van de
PPRC, t.w. NL30 RABO 0166 3643 12,
tenzij u een machtiging heeft afgegeven; dan wordt het automatisch
afgeboekt.
Veilingen
Deze worden vanwege de “corona”-beperkingen schriftelijk
gehouden. Betaling dient ook op bovenstaand banknummer te
worden overgemaakt, na ontvangst/aankoop van de kavels..
Het streven is om de inzenders binnen 14 dagen na sluiting van
de veiling uit te betalen. Echter……..dan moeten ook alle kopers al
hebben betaald. Enkele kopers veroorloven zichzelf een lange
betalingstermijn !!!! Blijf sportief en betaal direct, zodat de inzenders
niet hoeven te wachten op hun geld.
Hans de Block
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DE RONDZENDINGEN, LEKKER THUIS POSTZEGELEN
De meeste leden kennen het systeem van de PPRC
postzegelboekjes rondzending wel, maar nu we in deze bijzonder
vervelende Corona-periode zitten, met veel vrije tijd, is het voor u
mogelijk een goed idee om eens mee te gaan doen met onze
rondzendingen.
Doe ook eens mee met onze rondzendingen. U krijgt regelmatig een
nieuwe zending met 15 boekjes waarin u die betreffende postzegels
kunt vinden die voor u interessant zijn om in uw collectie op te
nemen.
Ook leden die overtollig, dubbele postzegels hebben, kunnen dit ten
gelde maken door zelf boekjes in te leveren. Voor blanco boekjes
neem contact met mij op.
Voor alle andere vragen over ons rondzendverkeer bel of mail mij
telefoon 0299-423315 of e-mail pprc1942@gmail.com
Hopend op uw reactie. Groeten, Bert Joosten Hoofd Rondzendingen
DE STUIVERBOEKEN, NU
OOK MOGELIJK OM LEKKER
THUIS POSTZEGELEN
Door de Coronatijd helaas geen
clubavonden en daardoor ook
geen stuiverboeken om lekker
in te zoeken naar postzegels die in uw verzameling ontbreken.
Er is in september al door het bestuur besloten dat het nu mogelijk is
om 5 stuiverboeken per persoon mee naar huis te nemen, zodat men
op z’n gemak postzegels kan uitzoeken en kopen.
De vijf stuiverboeken worden op volgorde uitgegeven. Onderling
ruilen van de stuiverboeken is niet toegestaan. Er zijn momenteel 75
boeken beschikbaar, dus kunnen 15 leden/donateurs gebruik maken
van deze nieuwe stuiverboeken service (inmiddels al 7 deelnemers)..
Bel 0299-426287 of mail hansvaagspprc@gmail.com mij voor meer
informatie of voor het maken van een afspraak om de stuiverboeken
bij mij thuis op te halen.
Hans Vaags
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WAAR KRIJG JE TEGENWOORDIG NOG:
DESKUNDIG ADVIES VAN DE ECHTE VAKMAN?

ZE HEBBEN ALLES; ZE WETEN ALLES !
● Loodgietersbedrijf ● CV-installaties ● Sanitair ● Alle soorten kranen
● Alle toestellen en materialen voor gas,water, afvoer, verwarming en stadsverwarming

VERKOOP VAN ALLE ARTIKELEN EN MATERIALEN !
Uw speciaalzaak is
Nieuwstraat 31-33 - 1441 CK Purmerend - Tel. 0299-423908
www.sandersloodgieters.nl
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 184
IN EEN KARRETJE NAAR DE MARKT
In de veiling van de Posthoorn, die in Corona-tijd geregeld wordt
vanuit de garage van de voorzitter, zat onderstaande brief. Hij werd
in 1857 verstuurd vanuit Amsterdam aan de commissaris van politie
in Purmerend. Het stempel is niet heel bijzonder en de linkerrand van
de zegel verdient geen schoonheidsprijs, maar als je de brief
openvouwt, komt er een heel aardig verhaal tevoorschijn.

De briefschrijver heeft het volgende verzoek:
Het is met den meest verschuldigden Eerbied, dat ik mij tot
UEdGestr. wend, ten einden mij met UEdGestr. hulp en bijstand te
willen assisteren.
Het probleem was een karretje. De briefschrijver had dat in oktober
van het voorgaande jaar ter goeder trouw verhuurd aan eene Jacob
18

Lans, geboortig van Oosthuizen en Gerardina Koedam. Het ging om
een karretje met vier wielen, waarop boven genoemden Lans die
vrouw op voortrijd.
Invalidenvervoer in de 19e eeuw. Maar de schrijver had nog nooit
een cent ontvangen van Lans en zelfs geen bewijsje dat deze de kar
in huur ontvangen had.
Nu had hij gehoord dat het (echt)paar geregeld een bezoek bracht
aan de Purmerendse weekmarkt en daarom richtte hij tot de
Purmerendse commissaris van politie een ootmoedige Bede! of
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UEdGestr. de goedheid willen hebben, hun dat karretje te doen
afnemen.
Mogelijk zou het daarna aan zijn adres in Amsterdam bezorgd
kunnen worden.
De briefschrijver verontschuldigt zich beleefd voor de overlast die hij
mogelijk met zijn verzoek veroorzaakt, maar zelf is hij niet in staat
actie te ondernemen. Hij is Logementhouder in Amsterdam (‘Op de
Goudsbloemgracht bij de Brouwersgracht’) en is ‘door de slaande
hand Gods! Door zenuw, en zinking, koortsen, aan d’eene zijde
geheel lam’.
Een tocht naar Purmerend zit er dus niet in, maar mogelijk kan de
Heer Kommissaris van Politie in Purmerend iets voor hem
betekenen. De afloop van het verhaal kan ik u helaas niet melden.
John Dehé

1861- Goudsbloemgracht gezien vanaf de Lijnbaansgracht naar de
Brouwersgracht –Stadsarchief Amsterdam.
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FRANKRIJK (Historische notities 16)
◄ Filips II, bijgenaamd August(us) (Parijs, 21
augustus 1165 - Mantes-la Jolie, 14 juli 1223) was
van 1180 tot 1223 koning van Frankrijk uit het Huis
van Capet.
In 1190 vertrokken Filips II, de jonge Engelse koning
Richard Leeuwenhart en de Duitse keizer Frederik
Barbarossa broederlijk samen voor de Derde
Kruistacht, waaraan Filips zelf slechts kortstondig deelnam. De
vorsten kregen het met elkaar aan de stok en gingen elk hun eigen
weg. Filips keerde onverwijld naar Frankrijk terug en spande samen
met Richards broer, prins Jan. Richard Leeuwenhart zelf werd tijdens
zijn terugkeer uit het oosten in Oostenrijk gevangen gezet. Met
behulp van prins Jan wist Filips intussen (tijdelijk) Normandië in te
palmen.
◄ Jan zonder land 1167-1216
Slag bij Bouvines 1214 ►

Om de Franse expansie een
halt toe te roepen stuurde de
Engelse koning aan op een
grote anti-Franse Europese
coalitie, waarbij weldra
aansloten: zijn neef keizer
Otto IV en de graven van
Vlaanderen, Holland en
Boulogne. Het coalitieleger, dat Noord-Frankrijk wilde binnenvallen,
werd echter door het Franse leger (versterkt door
hulptroepen van keizer Frederik II van
◄ Hohenstaufen) op beslissende wijze verslagen in
de Slag bij Bouvines op 27 juli 1214. Door deze
overwinning kwam Vlaanderen onder Franse
controle en verbeurde de Engelse koning definitief
zijn laatste Franse lenen. Filips II verviervoudigde in
één klap zijn kroondomein en de Engelse koning
behield alleen de kuststrook van Guyenne, een historische Franse
provincie in de regio die nu weer Aquitanië heet, met als hoofdstad
Bordeaux.
Wil Dedters
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DE 1e En 2e JAPANSE BEZETTING VAN CHINA.
De Japanse bezetting van China onderscheidt zich in de ‘Eerste
Oorlog’ (ook wel Eerste Sino-Japanse oorlog van 1894 tot 1895) en
de ‘Tweede Oorlog’ (bekend als Tweede Sino-Japanse Oorlog van
1937 tot 1945).
De Eerste oorlog was een oorlog die gevochten werd door Japan
en China, en ontbrandde vanwege een oneindigheid over Korea, en
liep uit op een overwinning van Japan, waarmee het de wereld
verraste en China vernederde. Korea was een tribuutstaat van
China, net als Japan dat ook geweest is (al had Japan sinds 1549
geen tribuutmissies meer naar China gestuurd).

Japanse frankeerzegels, uitgegeven t.b.v. de eerste
Japanse oorlog met China vanaf 1899, werden
voorzien van een opdruk in kleur (zie onderzijde
zegel) t.b.v. postaal-verkeer in de bezette gebieden.
Deze zegels worden niet beschreven in genoemde
catalogi (in de literatuurlijst).
Dit betekende dat tot het einde van de Tokugawa-periode een relatie
tussen de Tokugawa-shogunaat over de veranderingen Japan en
Korea mogelijk was, aangezien ze beide Tribuutstaten waren.
Toen Japan Korea inlichtte over de veranderingen die werden
doorgevoerd, werden door Japan bepaalde begrippen en termen
gebruikt die de Koreanen in het verkeerde keelgat schoten.
De Japanners bleken hun eigen leider schijnbaar meer te waarderen
dan de Chinese, waardoor de Koreaanse leider ook niet voldoende
gerespecteerd werd. Korea nam hier aanstoot aan en Korea en
Japan groeiden steeds verder uit elkaar. Japan werd een steeds
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moderner en Westerser land, terwijl Korea zich vasthield aan het
traditionele, en een tribuutstaat van China bleef.
Er waren incidenten die aanleiding gaven tot de 1e oorlog, zoals:
Het bestuur van Korea was in handen van de conservatieve en sterk
pro Chinese Daiinkun. In 1882 brak in Seoel een grote muiterij uit
onder de soldaten, aangespoord door de Daiinkun-partij.
Japan zond troepen onder voorwendsel landgenoten te willen
repatriëren omdat het gezien het politiek klimaat in Korea niet veilig
zou zijn voor Japanners.
Het verloop van de oorlog:
Op 25 juli 1894 kwamen er enkele Japanse oorlogsschepen
onverwacht tegenover een Chinees transportschip, onder Britse vlag,
dat zo’n 1500 Chinese soldaten vervoerde. De Japanse schepen
brachten dit schip, de Kowhing genaamd, tot zinken en weigerden
overlevende Chinese troepen te redden. Enkel de Britse kapitein en
zijn bemanning werden door de commandant van de Japanse
schepen gered. Na de oorlog op 20 maart 1895 begonnen de
vredesonderhandelingen tussen China en Japan. Toen Japan China
versloeg werden vele grote mogendheden met stomheid geslagen.
Niemand had verwacht dat het kleine Japan het grote China zou
kunnen overwinnen. Stil aan werd duidelijk dat Japan een ware
grootmacht aan het worden was.
De Tweede Chinees-Japanse Oorlog van 1937 tot 1945.

Verschillende Japanse zegels
uitgegeven tijdens de 2e ChineesJapanse Oorlog.
Begin jaren dertig ondervond Japan
een groeiende invloed van ultra-nationalistische, expansionistische
militairen. Deze leidde tot de invasie van Mantsjoerije, waar de
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Japanners de vazalstaat Mantsjoekwo stichtten, en het begin van de
Tweede Chinees-Japanse oorlog, die uiteindelijk deel zou gaan
uitmaken van de “Tweede Wereldoorlog”.
Na de benoeming van Generaal Hideki Tojo in 1937 tot opperbevelhebber van het Japanse Kanto-leger bedacht het leger een excuus
om op 7 juli 1937 het Chinese garnizoen bij de Marco Polobrug, de
strategische doorgang naar Peking aan te vallen: het Japanse leger
beweerde een soldaat te missen en eiste toegang tot de Chinese
stad Wanping. De Chinezen weigerden dit. Na een Japans ultimatum
werd Wanping door artillerie beschoten en reden er Japanse
pantservoertuigen over de brug. De tweede Chinees-Japanse Oorlog
was begonnen. Deze oorlog duurde van 1937 tot 1945. De Chinese
verliezen waren enorm geweest. Het totale aantal militaire en civiele
dodelijke slachtoffers bedroeg meer dan 15 miljoen.

Oorspronkelijke Republiek China uitgave in 1932. Vliegtuig van het
fabricaat “Junker” vliegt over de Chinese Muur. (Mi nrs 262, 267,
270). Door de Japanners voorzien van opdrukken ten behoeve van
de 2e Chinees-Japanse Oorlog. De Japanners gebruikten
waarschijnlijk de afbeelding van de muur omreden dat “De grote
Muur” een van de meest immense projecten was in het antieke
China. Het is wereldberoemd door zijn enorme afmetingen, grandeur
en ouderdom want de eerste bouwwerken zijn gestart in de 7e eeuw
voor Christus.
Tijdens de Japanse bezetting in China, maar ook in het voormalig
Nederlands-Indië zijn er door Japan, zeer veel zegels uitgegeven, die
een zeer gewaardeerd verzamelgebied zijn voor vele filatelisten. Ook
“Poststukken” uit deze periode zijn zeer gezocht, en als kers op de
taart zijn er ook “niet uitgegeven zegels” in omloop deze worden ook
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al 32 jaar tot uw dienst!
● Breed assortiment
● Scherpe prijzen
● Persoonlijke service
● Kwaliteit gewaarborgd
● www.stamps-dns.com
€ 10 KORTING OP UW AANKOOP*
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
maar liefst € 10 korting op uw volgende
aankoop bij Stamps-DNS. Bekijk dus snel
ons assortiment op www.stamps-dns.com
en maak uw keuze uit onze aanbiedingen.
* Vraag naar de voorwaarden.
Lid van:

Dirk N. Sluis
B. de Vriesstraat 10 - 1622 AC Hoorn
Tel: 0229-261611
Mob/GSM: 0655 884387
Email: sales@stamps-dns.com
www.stamps-dns.com
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genoemd in verschillende catalogussen en dus verzameld. Het is
zaak om oplettend te zijn, en zich goed te oriënteren.
Ook in onze moderne tijd doet de omvang van China je versteld
staan. Het is meer een complete wereld dan slechts een land.
“Alles onder de hemel” was een van de Chinese uitdrukkingen en
een ander luidt: “Alles tussen de vier zeeën”.

China 2 Veldpostbrieven 2e Japanse
Oorlog, 1met en de rechtse zonder
beschreven envelop.
Miep en Rob Ronde

Literatuur: Michel China Teil 9.2, Stanley
Gibbons Part 17, China, Japanse Stamp
Specialized Catalog. Internet.
Filatelistisch materiaal.
Miep Ronde en H.J. Oranje
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Michel Iberische Halbinsel 2020
Onder deze titel worden in het 4e Europa
deel de Spaans en Portugees sprekende
landen binnen Europa samengevat. Dit
klopt niet helemaal. Want de zegels voor
de Portugese Azoren en Madeira worden in
deze uitgave gewoon meegenomen. In
vind het geen probleem. Dit houdt het wel
een beetje overzichtelijk. Ook in deze
uitgave heeft Michel weer het een en ander
redactioneel doorgenomen en waar nodig
aangepast en/of gecorrigeerd. Qua
opmaak is niets veranderd en de wijze van
prijzen en opbouw van de pagina's is,
gelukkig, ongewijzigd gebleven. Veel echt
nieuws is er niet te melden. Ja, de prijzen
zijn aangepast aan het huidige niveau en de nieuwe uitgiften zijn weer
bijgewerkt tot begin 2020. Echt nieuw is dat er verwijzingen opgenomen
zijn bij zegels die de zelfde of gelijkende afbeelding dragen maar met twee
verschillende gomsoorten, "lik-gom" en zelfplakkers, maar op twee
verschillende tijdstippen zijn uitgegeven. Door deze "cross-over"
verwijzingen zijn deze zegels makkelijker op te zoeken en met elkaar te
vergelijken of te combineren. Deze referenties zijn ook opgenomen bij
Spaanse zegels die, met een overdruk, in Spaans Andorra in gebruik zijn
geweest.
Ook hier geldt dat deze uitgave een stuk hanteerbaarder is dan zijn "dikke"
voorganger. Deze catalogus bevat 800 bladzijden met 8600 mooie scherpe
en duidelijke kleuren afbeeldingen en 39.500 prijsnoteringen. De harde kaft
ontbreekt niet. De leeslinten wel. Ik denk dat dit de nieuwe norm voor de
Europa delen is geworden.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 800
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-334-9 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 49,80 Excl. Verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij:
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa@michel.de
Web-site: www.michel.de
Henk P. Burgman (AIJP)
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OUDEJAARSBEURS HOUTEN 28 EN 29 DECEMBER 2020

Beste verzamelaars,
Zoals bekend zijn dit najaar als gevolg van Corona bijna alle grote
filatelistische evenementen geannuleerd zoals de beurzen in Den
Bosch (Hertogpost), Apeldoorn (Postex), Barneveld
(Eindejaarsbeurs), Antwerpen (B) en Sindelfingen (D). Ook
Hilversum (Filateliebeurs) na de jaarwisseling is al geschrapt. Zelf
moesten wij in het voorjaar Filanumis in de Expo Houten afblazen en
ook de Oudjaarsbeurs Groningen (samen met Philatelisten
Vereniging Groningen) hebben we op deze te kleine locatie moeten
annuleren.
Mede op verzoek van een aantal postzegelhandelaren en ook hun
ervaring in september 2020 dat in de Expo Houten een grote beurs
coronaproof gehouden kan worden, willen we een tweedaagse
decemberbeurs in de Expo Houten organiseren. Doordat Barneveld
is afgeblazen is er ruimte ontstaan op de beurskalender in de week
tussen kerst en oud en nieuw. Omdat standhouders en
verzamelaars mogelijk toch al de data 28 en 29 december 2020 in
de agenda hadden staan is voor die data gekozen.
Met de laatste ontwikkelingen rond COVID denken we de beurs eind
december daadwerkelijk volgens ons coronadraaiboek te kunnen
gaan organiseren. Omdat niets nog zeker is, maken we uiteraard nog
wel een voorbehoud.
Betreft: Oudjaarsbeurs Houten op 28 december (09.30-17.00 uur)
en 29 december (09.30-16.00 uur) in de Expo Houten.
Voor vragen info@wbevenementen.eu of 050-5033926
Alle actuele info over deelnemers en online kaartverkoop op
www.wbevenementen.eu
link https://www.wbevene
menten.eu/evenement/oudjaarsbeurs-houten-28-december-en-29december-2020/
Wouter Beerekamp
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SCHRIFTELIJKE VEILING DECEMBER
De kavels 539 t/m 639 en 668 t/m 685 uit de lijst van de Grote Veiling
worden geveild.
U kunt een afspraak maken met John Dehé om
de kavels te bekijken: johndehe@gmail.com,
06-83120946, 0299-420563
De laatste dag dat dat kan is donderdag 17
december. Wacht niet tot het laatste
moment.
U kunt een schriftelijk bod uitbrengen. Op 18
december is bekend wat u ‘gewonnen’ heeft en maken we afspraken
over het ophalen / verzenden van de kavels.
Veilingvoorwaarde: voor alle gekochte kavels geldt 10% opgeld.
Biedbriefjes kunt U inleveren bij de veilingmeester of insturen met
behulp van het formulier op de website.
Veilingmeester: Bert Huisenga, Zwaansvliet 13,
1462 NE Middenbeemster
tel 0299 683587; pzh.bert@quicknet.nl
Biedingen per E-mail tot donderdag 17 december 22:00 uur.

Bij gelijke biedingen telt het eerste bod.
VEILING EN HET BETALEN
De veiling wordt vanwege de “corona”-beperkingen schriftelijk
gehouden (en u heeft dit keer ook de mogelijkheid om eerste de
kavels vooraf te bekijken). Betaling dient u over te maken op de
juiste bankrekening van de PPRC, t.w. NL30 RABO 0166 3643 12,
na ontvangst/aankoop van de kavels..
Het streven is om de inzenders binnen 14 dagen na sluiting van
de veiling uit te betalen. Echter……..dan moeten ook alle kopers al
hebben betaald. Enkele kopers veroorloven zichzelf een lange
betalingstermijn !!!! Blijf sportief en betaal direct, zodat de inzenders
niet hoeven te wachten op hun geld.
Hans de Block
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Buitenland verzamelingen, stockboeken
539 USA, mooie verz. in 2 Davo albums, veel klassiek
540 USA in stockboek, oud, maar ook ** en boekjes

50,00
6,00

541 USA in sb, postfris (met velranden) in blokken

15,00

542 USA jaarboeken 1981 t/m 1991, met de zegels

15,00

543 USA, nominaal 60 dollar in stockboek

25,00

544 Oostenrijk 1880-1995 + Verenigde Naties, meest **, twee albums

50,00

545 China in album Chinese posterijen (Republiek) 1982

10,00

546 China, Japan, etc in mooi sb

15,00

547 Groot Brittannië postfrisse series in mooi sb

15,00

548 Luxe sb met Italië, San Marino, ook **

10,00

549 Portugal, postfris met velletjes en boekjes

20,00

550 Israel in luxe stockboek, **, tabs, velletjes

20,00

551 Zwitserland en andere landen, postfris, veel thema's, mooi stockboek

10,00

552 Europa, kleine landen restanten in drie keurige stockboeken

5,00

553 Dik stockboek met Australië

5,00

554 Zuid/Afrika in keurig FiliSafe stockboek

5,00

555 Diverse thema´s, verre landen

5,00

556 Rusland in twee dikke stockboeken

8,00

557 Rusland gestempeld 1951/ 1971

50,00

558 Polen en Tsjechosl. in 3 sb, voor het goede doel

8,00

559 Duitsland in 3 stockboeken

6,00

560 Twee stockboeken (A5) met Amerikaanse precancels

6,00

561 Stockboek met Nederlandse en buitenlandse firmaperforaties

6,00

562 Indonesië in blokken van 4, 1952-1990 postfris in band

15,00

563 Dik stockboek diversen

10,00

564 Boekje modern Australië

10,00

565 FDC's Australië, meest oud, in Importa

8,00

566 2 Stockboeken met ruimtevaart

6,00

567 Luxe stockboek, diverse landen

6,00

568 Canada in dik luxe stockboek zwarte bladen

6,00

569 Groot Brittannië in mooi sb, 32 bladen, goed gevuld

6,00

570 Australië in mooi Leuchtturm sb, 32 bladen zwart

8,00

571 Dik handelaren stockboek, meest buitenland

5,00

572 Verenigde Naties, fdc's in Davo album

5,00

573 Ruimtevaart, album met covers en twee 'medaillons', mooi!

5,00

574 Duitsland, Berlijn en Saarland in album en stockboek

6,00

575 Mooi stockboek Suriname

5,00

576 Stockboek Duitsland en Rusland, beter materiaal

8,00

577 Dik stockboek, veel landen, mooie thema's

8,00

578 Rusland en ruimtevaart in keurig sb

6,00

579 Oud, zelfgemaakt album met o.a België, Italië, Zwitserland, Luxemburg

25,00

580 Idem, met Oostenrijk, Hongarije, Polen, Tsjechoslowakije

20,00

581 Idem, met o.a. USA, Zuid-Afrika, India, Canada, Egypte, Nyassa

15,00
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582 Album Roemenie safe 1970-1974 met iets zegels

**

583 Album Roemenie safe 1975-1976 met iets zegels

**

584 Album Joegoslavie safe 1961-1969 nagenoeg comleet

**

525,00

25,00

585 Album Joegoslavie safe 1944-60 + blokken, port en LP

**

1500 ++

100,00

586 sb Joegoslavie 1979-1982 in aantallen

**

10,00

587 sb Joegoslavie en achterin Roemenie

**

10,00

588 sb Joegoslavie

**

5,00

589 Album Joegoslavie 1970 - 1976

**

15,00

10,00
7,50

590 Album Roemenie 1961-69 2x Luxe albums leeg
591 Album Fdc's Joegoslavie waarbij betere 50tiger jaren

10,00
**

500 ++

592 Album Postzegelalbum Europa

25,00
5,00

593 sb
Nederland
2 dikke
1x leeg
enoa
1x pzb
gevuld
Album
Prachtige
safe stockboeken
band met cassette
incl
en
594 regina
595 DAVO 3x Rusland goed gevulde collectie 1970- 2013

o/**

10,00

o

45,00

7,00

596 Dik sb Rusland

10,00

597 sb Oost-Europa (Tsjechoslowakije,Polen,Hongarije)

5,00

598 sb Oud Oostenrijk met Ganzsachen en stempels

15,00

599 Davo Denemarken

80,00

600 sb Partij postfrisse, veelal moderne zegels – div. landen
601 Davo Collectie Zwitserland 1850 t/m 1986
602 Davo Collectie Kanaaleilanden 1970-1987(Dorcas)
603 sb Reich,Duitsland voor 1970 incl. hoge waardes

40,00
o

2.356,00

100,00

**

20,00

o/**

10,00

604 sb2x Berlijn en Duitsland mooi gestempeld

o

7,50

605 Davo luxe album Berlijn mooi

o

20,00

o/**

10,00

606 sb Frankrijk

**

607 Stockboek Luxemburg
608 Stockboerk USA
609 sb GB oa klassiek + veel waterm., stempels, kleur afw.

9,00
10,00
5.000,00

300,00

610 Importa band 52 blz Machins ook ongebruikt en perfins

o

20,00

611 Davo Machins op brief

o

10,00

612 Ordner Machins paren en blokjes enz.

o

bod

o/**

25,00

613 Ringband Engeland met divers leuk oud en perforaties
614 Stockboek Engeland vanaf 1971-1992

o

900,00

25,00

615 Stockboek Engeland vanaf 1992

o

600,00

20,00

616 Stockboek Engeland vanaf 1971-1997

**

1.550,00

75,00

617 Stockboek Tsjechoslowakije

o
nomi,DM
pf
700,=
**
1.388,00

15,00

618 Duitsland 1970/1990
619 Stockboek Portugal vanaf 848
620 Portugal t/m 1304

o

621 Album Israel 1982-1996 en insteekboek (Dorcas)

**
**/o

622 sb Thailand

**

623 Qatar in 2 presentatie boekjes
624 sb-je Rep of Yeman
625 Israël 1981/2016 – Partij plaatblokken, incl. fosforvariëteiten

en verschillende drukdata, vellen, blokken en boekjes.
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5,00
50,00
50,00
11,00
1.280,00

60,00
bod
bod
60,00
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626 Stockboek
Oostenrijk
grootformaat
(Dorcas)
Stockboek dik
met Nederland
incl euro's
ongebruikt
627 (Dorcas)

5,00
22,00

628 Stockboek dik met diverse landen (Dorcas)

11,00

629 davo Frankrijk 1996-2002 blokken en zegels

o

630 Davo luxe/standaard Frankrijk 1984-2000 zien

o

30,00
20,00

631 Davo Frankrijk 1849-1969 met luchtpost enz.

o/**

632 Davo luxe Oostenrijk 2000-3013 met blokken

o

40,00

633 Davo Duitsland en Berlijn

o
o

30,00

634 sb Portugal 1976 t/m 98 ongeveer 600 zegels

hoog

40,00

10,00

635 sb Spanje 1987-1995

o/**

200,00

12,50

636 sb Spanje 1995-1999

o/**

250,00

15,00

**

540,00

55,00

637 sb Spanje 2000-2002 Nominaal ± 150,00 euro
638 band Diverse enveloppen in map oud en modern
639 sb Noorwegen-Frankrijk en andere europese landen

7,50
o/*/**

10,00

THEMA
668 Olym. Spelen 1980-in officieel album, aangevuld met andere sportzegels

25,00

669 Vier stockboeken met aanvullend materiaal

12,00

670 Thematische verzameling schelpen en WNF in luxe boek, veel **
671 Thema schelpen/ zeedieren in overvolle Davo, veel ** Prachtig

50,00
1100+

672 Leger des Heils, enveloppen en Importa en doos

100,00
15,00

673 Stockboek Flora en Fauna veel vissen en vlinders

10,00

674 Stockboek divers veel postfris mooi

o/**

20,00

675 Stockboek. Veel over Darwin

o/**

15,00

676 Stockboek divers veel postfris mooi

15,00

677 Thema Vogels

15,00

678 Album met thema drukwerk heel mooi

15,00

679 Thema sport, met zegels en bijzondere poststukken

10,00

680 Thema Rode Kruis

10,00

681 Thema Verenigde Staten, met veel scheepvaart

10,00

682 Thema Sport en Olympische Spelen in album en 2 sb

12,00

683 Thema Nobelprijs in dik Importa-stockboek
684 Belangrijke gebeurtenissen en personen 20ste eeuw
685 Mooie collectie over Zeilschepen Sail

8,00
7,00
10,00

AANGEBODEN
Stockboeken laatste stuks, zo goed als nieuw, witte bladen, 32 pag.
€ 2,50; 64 pag. € 5,info Hans Vaags tel. 0299 426287
Nederland verzameling postzegelmapjes + alle losse zegels van
nr. 1 t/m 200 (1982-1998) in 10 DAVO-albums met cassette
Nederland mapje munten 30 rijksdaalders en 18 guldens
Juliana/Beatrix (geen zilver)
info Hans de Block tel. 0299-413640
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Op zaterdag 12 december (hopelijk... bel eerst) organiseert

De Verzamelaar afd. Zaanstreek Water- en
Kennemerland weer een gezellige en drukbezochte
verzamelbeurs
met ansichtkaarten, postzegels, munten etc.
Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Info 075-6354316 of 0639439777
Vanwege Corona maatregelen bel eerst voor meer Info
075-6354316 of 0639439777
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BIEDLIJST VEILING PPRC - DECEMBER 2020

KAVEL

BOD

KAVEL

BOD

Maximaal te besteden bedrag € ............................................
Uw naam..............................................................................................
Adres....................................................................................................
Postcode en plaats...............................................................................
Telefoon.......................................email...............................................
Handtekening
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