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Beste belangstellende,
Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot volle
zolders die nodig geruimd moet worden.. De prijzen zijn bepaald door
de huidige marktwaarden en de staat waarin goederen verkeren. U
kunt een aantal van deze aanbiedingen ook bekijken via marktplaats.
Natuurlijk kunt ook rechtstreeks kopen via e-mail dwdesign@bart.nl
of bellen met 026-3219784

Z

Voorgesteld: Dirk de Wit

Reservering is in de kleur groen aangeduid. Als u een rood gekleurde
aanduiding tegenkomt is het betreffende nummer verkocht en omlijnd met en rode
stippellijn. Als u de moeite neemt om naar dit overzicht te kijken, raad ik u aan dit tot
de laatste bladzijden te doen. Via www.marktplaat.nl kunt ook kennis maken met
selectie van mijn affiches, boeken, design gebruiksvoorwerpen en Wendingen
Aankoopvoorwaarden
Via een e-mail kunt u uw gewenste artikel laten vastleggen als zijnde verkocht
(natuurlijk alleen als beide partijen het eens zijn over de prijs). Voor alle artikelen die
per bieding worden verkocht geldt dat de hoogste bieder de toekomstige eigenaar
wordt, ofschoon ik mij het recht voorbehoud ook op een lager bod in te gaan. Meestal
staat het betreffende artikel een aantal weken op marktplaats en op mijn eigen site tot
datum van verkoop. U kunt dus altijd nog terecht via www.dirkdewit-design.nl
hoofdstuk noviteiten Via google is Dirk de wit Arnhem al voldoende om op de
website te kijken..
Alle door mij te koop aangeboden artikelen zijn voorzien van reserveringsnummer. Na
afspraak komt u binnen de gestelde termijn van 14 dagen het door u aangekochte
exemplaar halen en contant betalen. In principe bewaar ik uw aangekochte noviteit 3
maanden na aankoop indien u 25 % heeft overgemaakt op mijn ING rekening.
Affiches en Wendingen worden in principe niet verzonden ivm de kwetsbaarheid en
dienen na afspraak gehaald te worden in Arnhem. Mocht u het risico toch willen
nemen dan wordt het affiche opgerolde en in een kartonnen koker aangetekend
verzonden binnen Nederland voor €10=. Voor het buitenland bereken ik een toeslag.
Bereikbaar via mijn website www.dirkdewit-design.nl Klik daarna op noviteiten en
bekijk de volgende indelingen van mijn aanbiedingen.
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Kijk ook bij het hoofdmenu onder: Wendingen, affiches, diverse noviteiten.
Blijf kijken iedere maand en soms vaker weer iets nieuws.

Art Deco Lamp

Diverse jaren vijftig portretkopjes naar ontwerp van o.a
Dries Holten (1936).Later bekend door zijn muzikale
talenten. Wie kent ze niet Sandra & Andres.

“Het toppunt der beschaving”
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DE NOTENKRAKER 14 APRIL 1934 28e
JAARGANG NO 15
De Notenkraker was een Nederlands politieksatirisch weekblad tussen 1907 en 1936.
In 1902 verscheen voor het eerst Het Zondagsblad, een zondags supplement bij het door de
SDAP opgerichte dagblad Het Volk. Op 5 januari 1907 veranderde het supplement van naam en
werd De Notenkraker. In tegenstelling tot Het Volk, dat voornamelijk zware politieke artikelen
plaatste met weinig illustraties, bevatte De Notenkraker vele spotprenten. Beroemde tekenaars
uit de begintijd van het blad waren: R. Reen, Funke Küpper, G. Raemdonck Leendert Jordaan en
Albert Hahn sr. De laatste tekende vooral scherpe prenten gericht tegen de monarchie en
Abraham Kuyper.
Conditie gezien de leeftijd van ruim 80 jaar goed, behoudens enkel pigment vlekjes en een
aantal stootplekje prima. Bij mijn grootouders van vaderszijde werd de Notenkraker met plezier
en interesse gelezen. Mijn vader (1911- 2006) vertelde dat het gevouwen blad direct met het
broodmes werd los gesneden om het makkelijker te lezen. Bieden vanaf € 17,50 +
verzendkosten.
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Louis Raemaekers (1869-1956)

Ik ben in het bezit van een
aantal plaatwerken van Louis
Raemaekers (169-1956) destijds
(1915) uitgeven bij Elsevier te
Amsterdam
anno
domini
MCMXV in een oplage van 500.
De afmeting van het totale vel is
29 X 40 cm en de afbeelding is
19 X 26 cm en draagt de titel
Lieve moeder! Wij zijn weer
goed vooruitgekomen; onze
kerkhoven strekken zich reeds
uit tot de zee.( drie talig ook in
het Frans en Engels)
Code 0912-11B DW Bieden
vanaf € 19,90.per stuk + €10=
verzendkosten
binnen
Nederland voor het buitenland +
toeslag.
Raemaekers was geschokt door
de inval van de Duitsers in het
neutrale België en koos partij
tegen Duitsland en was voor de
geallieerden. De Duitsers eisten
maatregelen
tegen
zijn
sarcastische tekeningen, maar
de
Nederlandse
regering
weigerde die maatregelen te
nemen. In de herfst van 1915
kreeg Raemaekers te horen dat
de Duitsers een prijs van twaalfduizend mark op zijn hoofd hadden gezet. Zijn tekeningen
werden toen reeds in Frankrijk en Engeland gepubliceerd. In december 1915 tekende hij een
contract met de Engelse Daily Mail en in februari 1916 verhuisde hij naar Engeland. Zijn
albums, briefkaarten en affiches werden door het Britse War Propaganda Bureau wereldwijd
verspreid. Raemaekers' albums werden in achttien verschillende talen uitgegeven.
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Voor meer informatie kijk op Wikipedia onder naam van de kunstenaar.
Ik ben in het bezit van een aantal plaatwerken van Louis Raemaekers (1869-1956) destijds
(1915) uitgeven bij Elsevier te Amsterdam anno domini MCMXV in een oplage van 500. De
afmeting van het totale vel is 29 X 40 cm en de afbeelding is 19 X 26 cm en draagt de titel
Lieve moeder! Wij zijn weer goed vooruitgekomen; onze kerkhoven strekken zich reeds uit tot
de zee.( drie talig ook in het Frans en Engels)
Code 0912-11B DW Bieden vanaf € 19,90 per stuk + €10= verzendkosten binnen Nederland
voor het buitenland + toeslag.

Verkocht

Verkocht
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Paddestoelen door dr. Jac.P. Thijsse. Te illustreren met
Vekade’s plaatjes, naar tekeningen van C.Rol en J. Voerman
jr. Groot plaat en samenstelling van het album door Jac. J.
Koeman. Band-versiering en zwart-wit teke-ningen van C. Rol.
Plaatjes in offsetdruk van de FA. L. van Leer & Co Druk en
bindwerk van Blikman & Sartorius.
Uitgaven Verkade’s Fabrie-ken N.V.
Zaandam 1929.
Deze albums hebben een afmeting van;
24 X 30 cm en 81 Blz. en telt 132 kleine
plaatjes (compleet en keurig ingeplakt met
naar alle waarschijnlijkheid de bekende
Gluton) en 12 grote platen een aanrader
voor jon en ouderen. Misschien wel
nostalgie. In prima conditie gezien de
ruim 80 jaar. Behoudens her der wat
papier pigment vlekjes. De afbeeldingen zijn perfect)

In die tijd was het flink door eten aan de
groote beschuit 1 bon, pakje Taai-Taai 1
punt Waxine nachtlicht 1 bon sparen met
de familie voor een album!

.
Verkocht Dierenleven Artis

Code 1210-11DVU basisprijs € 14,90 + € 9= verzendkosten
aangetekend op halen op afspraak kan natuurlijk ook
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Ina van Faassen heeft ondergetekende in 2005 gevraagd om een
chronologie te maken van haar
carrière als toneelspeelster. Persoonlijk kijk ik terug op een boeiende tijd.
Veel informatie kwam tot stand door
het samen selecteren en sorteren van
het omvattende fotomateriaal.
Ina gaf mij de vrijheid om tot een
samen-hangend overzicht te komen.
Het boek heeft als titel KRIS KRAS
DOOR DE CARRIÈRE VAN INA VAN
FAASSEN. Het boek bevat veelal
foto’s met hier en daar een
toelichtende tekst. Zoals bijvoorbeeld
het programma “Wim en Ina’ (Wim
Sonneveld) dat zij samen 650 keer
speelde van 1966 tot 1969.
In zelfde periode heb ik ook een
presentatie
gemaakt
van
haar
collages. Een aantal daarvan zijn
verwerkt in dit boek.
Het boek is uitgevoerd in zwart-wit en
beperkt in kleur. Het bestaat uit 85
pagina’s die geprint zijn op 160 grams
papier. De binding bestaat uit een
metalen spiraalband. De foto’s zijn
hoofdzakelijk afkomstig uit de privécollectie van Ina van Faassen.
De oplage is beperkt. Dit boek is
uitgegeven in eigen beheer en op nonprofit basis
Lay-out: Dirk de Wit Design, Arnhem
Code 0304-09 DW € 29= + € 9=
verzendkosten ophalen kan ook

.07 11- 11 10 03- 12
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Nostalgie! Brievenweger waarschijnlijk uit de jaren dertig van
de vorige eeuw.
Deze ORIGINAL COLUMBUS BILATERAL brievenweger heeft
naast deze naam ook het logo van Ph.J. Maul duidelijk op de
voorkant staan. Dit type weger heeft geen schroef voor de
nulafstelling nodig. De weger heeft twee afleesschalen. De
onderste schaal gaat tot honderd gram en heeft bij elke gram
een afleesstreep. Dat zijn er veel te veel: de strepen staan te
dicht op elkaar en een goede en snelle aflezing is niet
mogelijk. De bovenste schaal start bij
100 gram en loopt tot 500 gram. Hier
staat er per 5 gram een streep. Dit is wel
een goed af te lezen schaal. Het vooren achteraanzicht van de weger tonen
de mooie vorm-symmetrie. De weger
heeft de Nederlandse tekst: NIET VOOR
HANDELSDOELEINDEN
in
het
weegplateau
Logo van de Duitse firma Philipp Jakob
Maul. Het werd vastgelegd in 1909 en verlengd tot 1950 .De afmetingen zijn circa 19 cm hoog
de voetplaat is 12 X 16 cm. Redelijk staat Code DW 2703-12
Bieden vanaf € 19,90= + verzendkosten
Door mijn ouders als souvenir gekocht
in het voormalige Joegoslavië .
Bieden vanaf € 49,- + verzendkosten.
Ophalen kan ook op afspraak.
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Een bijzonder boek dat geheel Franstalig is met leuke
getekende afbeeldingen van Adam en Eva.
Met ander woorden Le Roman Dádam et Eve. Van Jan Effel
Paris 1953.
Genummerd als: 1 A 200
Dit boek en heeft een afmeting van 21 X 27 cm en 73 bedrukte
blz (die niet genummerd zijn) verkeerd in een behoorlijke staat
gezien zijn leeftijd van 60 jaar. Natuurlijk zijn er gebruikssporen
zichtbaar maar het is compleet.
Helaas is de omslag los van boek ( is
goed te herstellen). Dit boek is een
zeldzame humoristische weergave van
het scheppingsverhaal..
Code 0906-10 DW 1
Bieden vanaf € 39,00 meer mag minder
niet + verzendkosten, meer mag minder
niet
131108- 03- 12

In 1905 werd de eerste gespecialiseerde uitgeverij voor
literatuur en cultuur in ons land opgericht door Leo Simons.
Onder de naam Maatschappij voor Goede en Goedkope
Lectuur. Later werd deze uitgeverij omgedoopt tot Wereldbibliotheek. Literatuur stond toentertijd niet te boek als een
goed renderende uitgeefactiviteit. Met vele WB-uitgaven werd
een omvangrijke inhaalslag gemaakt bij het toegankelijk
maken van literaire klassieken en belangrijke internationale
auteurs.
Voor een verzamelaar van gedenkboeken is dit een mooie
aanwinst. Het boekdateerd uit 1930 en heeft een afmeting
van 27 X 23 cm en telt 160 bladzijden. De hieronder
afgebeelde titel-versiering is van Georg Rueter. Het boek is
gezien zijn leeftijd in goede staat. De omslag heeft wel
geleden in de afgelopen 80 jaar maar is alleen smoezelig
Bieden vanaf €9,90
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Kalenderplaat (1982) KLM origineel uit 1924 naar ontwerp
van Anthonius Guthsmidt (1887 - 1958)
De afbeelding heeft een afmeting van circa 29 X 37 cm met
witte rand 1 cm rondom ivm inlijsten.
Originele afmeting 77 X 102 cm. Bron: The Dutch Poster 1987 o.a
van Marcel Franciscono

De kalenderplaat verkeerd in een prima conditie
Destijds in 1982 uitgegeven door verzekeringsmaatschappij de
Centrale Ook andere onderwerpen zoals: Leert zwemmen,
Prijs van Zandvoort 1939 KNAC, Rotterdamse Lloyd, Molenaar
Kindermeel enz zijn zolang de voorraad strekt aanwezig.
Code 2307-10 DW basisprijs € 3,00 per stuk via = meer mag
minder niet .+ van €10= verzendkosten voor het buitenland
bereken ik een toeslag. Ophalen kan natuurlijk ook op
afspraak
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VEN, D. J. VAN DER. De Gilde Viert..1931. 32 blz. Met de
bijbehorende 120 plaatjes.
Uitgave N. V. Stoom- Tabaksfabriek Th. Niemeijer Groningen
VEN, D. J. VAN DER. De Gilde Viert 1931. met 32 blz.. Met
de bijbe-horende 120 plaatjes. Uitgave N. V. StoomTabaksfabriek Th. Niemeijer Groningen
Het boek ziet er redelijk goed uit gezien de leeftijd van bijna 80
jaar.Kenmerken van gebruik zijn: ezeloortjes en het papier is
wat getrokken of dat in een vochtig kelder heeft gelegen> De
tekst en ingeplakte plaats hebben hiervan niets te leiden
gehad.

Code 2403-09 DW
Bieden vanaf €9,90
meer mag minder niet + € 5= verzendkosten

Routekaart Amsterdam Batavia ± 1946
K.L.M Air Route Amsterdam Batavia K.L.M Royal Dutch
Airlines
Waarschijnlijk een reclame van de SHELL In de vooroorlogse
jaren reizen vele Nederlanders naar “ ons Indië ” Voor de
reizigers waarschijnlijk een aardig bezigheid om de route mee
te lezen. Ook de teksten van
SHELL kunnen bedoeld zijn
om de verveling dragelijk te
maken?
De
routekaart
heeft
en
afmeting van: 14 X 24 cm en
telt 8 uitklapbare landkaarten
in kleur met een afmeting van
±
24 X 34 cm.met de
verwikkende
teksten
van
SHELL.
De Route kaarten geven Amsterdam - Rome, Rome – Cairo,
Cairo – Basra, Karachi – Calcutta, Calcutta – Bangkok,
Bangkok – Singapore, Singapore - Batavia
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De routekaart heeft en afmeting van: 14 X 24 cm en telt 8
uitklapbare landkaarten in kleur met een afmeting van ± 24 X
34 cm.met de verwikkende teksten van SHELL.

Bieden vanaf Code JDW 1505-13 € 29= + verzend-kosten
aangetekend
SHELL-SPIRIT
Is een geestesgesteldheid
Als een tankautochauffeur U in het hartje
Van Schotland helpt bij het opsporen en
Verhelpen van een motorstoring---En als hij er kennelijk deksels veel plezier in
Heeft, U te helpen, dan is dat SHELL-SPIRIT
Eén van de zes ludieke teksten van SHELL
in dit bijzonder boekje
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De Elektromotor Circa 1910 door G.J. van de Well
Ingenieur, Leraar aan de H.B.S te Delft
Met geïllustreerde verklarende tekst.Voor gelyk, -Wissel en
draaistroom Aanschouwelijk uit- en inwendig voorgesteld door
beweegbare gekleurde platen. Uitgeven door Deventer AE.E
Kluwer
Het boek heeft een afmeting van 24 X 34 cm en telt72
pagina’s + 2 advertenties en gekleur-de beweegbare plaat.
Het boek verkeerd in gebruikte staat is wel compleet en
bladzijden zijn deels los van elkaar
Code JDW1605-13 Bieden vanaf € 39= Kan op afspraak
alleen gehaald worden in studio hd Arnhem
07 06- 13
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Afkomstig uit voormalige kolonie
Nu de republiek Indonesië
Heel dun beschilderd porselein.
Een wonder dat het heel is aangekomen
Bij de vele moeders die deze voorwerpen
Met enige trots het porselein op het buffet zette,
Dat wat was meegebracht door de zonen die
ons vaderland in verre oost diende.
U mag vrij bieden op dit koloniale verleden.

6
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HET WILHELMUS VAN NASSOUWE. Verlicht door G. te Winkel
uitgegeven bij W.p. van Stockum & Zn, s-Gravenhage A=D 1912
Eerbiedig opgedragen aan Hare Majesteit Wilhelmina Koningin de
Nederlanden
Dit prachtige boekje uitgevoerd met bijna middeleeuwse letterkunst en
heeft een formaat van 17 X 21 cm en telt 40 blz

Code 0106-1DW basisprijs €9,90+
verzendkosten kan ook gehaald worden.

€

5=

Zevende Winterboek van de wereldbibliotheek
1928-1929
Met bijdrage van o.a Izumo, Feith, Knuttel,
Visser-Hoofd, de Wit. Met acht autotypieën in 4
kleuren naar de schilderijen van Breitner,
Gabriël, van de Velde, Steen, Rembrandt
Bandtekening van Georg Rueter Boek is in
goede staat, met uitzondering van de boekband
waarvan een gedeelte van is ingescheurd
Mijn code DW.1963 prijs € 9,90 + verzendkosten

15
website www.dirkdewit-design.nl
026 – 3219784
e-mail: dwdesign@bart.nl
Veel kijkgenot, groet Dirk de Wit

“ studio “ HALLO DAAR

Dirk de Wit Design
Designbemiddeling

”Modern Antiquariaat

Diverse Noviteiten
De zolder op
aardig om te kijken
Nieuwste aanvullingen op laatste bladzijden!

Item 1

Watersnood ramp 1953 in beeld gebracht door het Het vrije Volk van 1953 ( originele
verzie) Het gaat hier om de kranten van 1-2 , 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 9-2, 10-2, 11-2, 132, 14-2 1953
Foto hiernaast laat postbode zoen die desondanks
voor de achterblijver de post bezorgt! Waar is de tijd
van onze PTT!

Inmiddels zijn er een aantal belangstellende
geweest die belangstelling hebben voor mijn
aangeboden oude kranten uit februari 1953.
Deze advertentie blijft tot 30 april op het net
staan. De hoogste bieder is dan de nieuwe
eigenaar. Code 0304-09
Vanaf € 25 kunt u bieden op deze kranten.
De staat waarin zij verkeren is redelijk gezien het de leeftijd, hier en daar een
scheurtje, vouwnaden en natuurlijk verkleurd) Wie heeft interesse in een aantal
kranten rond de watersnoodramp van 1953. Het betreft verschillende dagen rond 1
februari 1953 Het betreft de Arnhemse editie van Het Vrije Volk

+verzendkosten aangetekend
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Bieden vanaf €15= = verzendkosten ophalen kan ook.
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Late Art Deco lamp (1925-1940) Het brons
kleurige frame draagt de constructie voor de
vijf glazen schalen.
De lamp heeft een tweezijdige functie. Infuus
naar benden en direct naar boven. De diameter
is circa 56 cm en de totale hoogte 83 cm
De lamp verkeerd in een goede staat, gezien
de globale leeftijd van 80 jaar De glazen
schalen zijn allemaal heel geen barsten of
stukjes er af. Het is wel aan te raden om de
bedrading te vernieuwen

Code WD-DW0902C 12 Bieden vanaf € 279=
Kan alleen gehaald worden in Arnhem op afspraak.

20 05- 13 2 51 0-1 3

Nieuwe schepen Amstleven 1954
De Savornin Lohman. In 1954 als reclame uitgave uitgegeven door levensverzekeringsmaatschappij Amstleven. gebonden in ringband
Aspecten van de Nederlandse scheepvaart
worden op eenvoudige wijze behandeld. Vele
bekende Nederlandse schepen worden uitgelicht. Mooie gekleurde illustraties van Monsma en
tekeningen van H.A. Beekman.De tekst is o.a.
geschreven door Ir. W.H. Warnsinck
Het boekje heeft een afmeting van 21 X 27,5 cm en telt 60 blz.Links
onder zijn 25 blz. voorzien de div. maatschappij vlaggen zoals van
NSMO, NAL,BW, VNGC, NASM, enz. In het totaal voorzien van 24 kleuren en 15 grijs-groene afbeeldingen gezien de leeftijd van ruim een
halve eeuw in goede staat behoudens enkele beschadigingen op de kartonnen omlag in goed
staat.
Code DW 2902-12 Bieden vanaf € 7.50 + €3= verzendkosten binnen Nederland
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De Jaren vijftig stonden in teken van de wederopbouw. Het
inwonen was minder dan in de directe naoorlogse jaren.
Ook
de
duplexwoningen
werden
verbouwd
tot
eengezinshuizen. Mensen kregen ruimte om te wonen.
Kinderen kregen steeds vaker een eigen kamer.
De Tomado en Pilasto boekenrekjes deden hun intrede. Het
fenomeen rage drong door bij de inrichting van de woning.
Zo ook de hier afgebeelde keramische reliëfportretten. Een
trendsetter was het keramische bedrijf van den
Kroonenberg uit Blerick (Venlo-west)
Van 1956-1958 was Dries Holten ( 1936) ont-werper en
decorateur bij genoemd bedrijf. Beter bekend onder
Kroon – L’Ancora. Later ging Holten werken bij Gubbels
keramiek (1958-1960) en bij Astoria (1960-1963) beide
bedrijven waren in Tegelen (bij Venlo) gevestigd.
De meest toegepaste techniek was de zwarte, matte scherf,
ingekraste lijnen en gedeeltelijk bedekte glazuren als
decoratie meisjeshoofden met diverse kapsels. Soms een
jongensportret zoals de de jongen met pet bekend onder nr.
522
Het meest is Dries van Holten bekend van het duo
Sandra en Andres (1966-1975) en als tekstschrijver.
Buiten wat gebruiskrasjes is dit reliëf in goede staat de
afmeting is circa 8,5 X 14 cm
Bieden vanaf € 9,90 per stuk Kan gehaald worden op
afspraak of binnen Nederland verzonden worden voor
€ 3,90=
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Het plezier van het gehad hebben, om af toe nog even in het zeer recent verleden te
kijken. TZT heb ik het voornemen om een boekje uit te geven met de zelfde titel.

.

Heeft u ook een gebruikte designbank die in de weg staat, maar net als bij
ondergetekende het toch jammer vindt om het bij het grofvuil te zetten, bel of mail dan naar
Dirk de Wit design. Ik kom gratis een foto maken en beschrijf uw bank, fauteuil, tafel, kast,
lamp, oud speelgoed, affiches, sieraden, kunst en designboeken voor 1960 uitgebreid op mijn
site. Vroeg of laat vinden wij een nieuwe gebruiker voor uw dierbare herinnering. De
opbrengst delen wij door twee en dan zijn er drie of meer mensen gelukkig.Goed voor het
behoud van het design, goed voor het milieuXX.
Natuurlijk bent u op afspraak van harte welkom in mijn studio HALLO DAARXom vrijblijvend
te kijken en te praten over dat gene wat ons boeit. De koffie is altijd klaar
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Kom vrijblijvend kijken.
Willekeurige greep uit mijn bestand. Dus geen garantie dat de afgebeelde
affiches, designgoederen nog te koop zijn. Het is een kwestie van vraag en aanbod. De rode
stippellijn geeft aan dat het betreffende artikel van eigenaar is gewisseld.
Kijk ook op mijn website: www.dirkdewit-design.nl of via google: Dirk de Wit
Arnhem al voldoende. U zult zich verbazen over de collectie van het kleinste moderne
antiquariaat van Nederland onder de naam studio hd Arnhem.
Ook bekend onder Dirk de Wit Design. Mijn e-mail is: dwdesign@bart.nl en telefonische
bereikbaar onder nr. 026 - 3219784 van 10.00 tot 22.00.uur SVP niet eerder maar ook niet
later bellen. Het kan voorkomen dat u gevraagd wordt om in te spreken op mijn
antwoordapparaat
Designbemiddeling behoort ook tot mijn activiteit

Vriendelijke groet van de ware liefhebber, Dirk de Wit
De opbrengst via de digitale snelweg wordt gedeeld door twee.

21
website www.dirkdewit-design.nl
026 – 3219784
e-mail: dwdesign@bart.nl
Veel kijkgenot, groet Dirk de Wit

