MEER DAN POSTZEGELS
Op vrijdag 14 februari hebben Jeffrey en ik afscheid genomen van
Ron Versteyne. Natuurlijk was Marjan daar ook bij. Het was een
emotioneel samenzijn, waarbij we aan Ron het erelidmaatschap van
de vereniging aangeboden hebben, met een echte oorkonde daarbij.
Ron is als penningmeester, organisator en regelaar van grote
betekenis geweest, niet alleen voor de PPRC, maar ook voor de
filatelie ver buiten Purmerend. De KNBF (Koninklijke Nederlandse
Bond van Filatelistenverenigingen) heeft hem geëerd met een
zilveren Bondsspeld, door zijn erelidmaatschap zal zijn naam altijd
aan de club verbonden blijven.
Frans van der Hoff herdacht op de laatste clubavond in een prachtige
toespraak Frits Zuiderduin en vroeg ons stil te staan bij het verdriet
en de pijn van vele anderen die door kanker getroffen werden.
Diezelfde avond verongelukte Albert Sack, nog maar kort lid van de
vereniging, op weg naar huis. Hij werd getroffen door een
hartaanval. Een kleine delegatie van de PPRC was bij de
afscheidsdienst aanwezig.
Bij zoveel trieste gebeurtenissen is het moeilijk om ‘gewoon’ met
postzegels door te gaan. Toch doen we dat. Er komt weer een
clubavond, misschien wordt er wel weer een record gebroken: in
januari telden we meer dan 80 bezoekers! Er komt ook weer een
heel Grote Veiling. Voor die veiling hebben we heel bijzonder
materiaal aangeboden gekregen: enkele grote verzamelingen die we
grotendeels in tact hebben gelaten. Vaak zie je in veilingen
verzamelingen langskomen waar alle ‘leuke dingen’ uitgehaald zijn
en dat is bij ons niet het geval, al belandt er wel eens een zegeltje bij
de kleine kavels. De kleine kavels worden schriftelijk geveild, de
albums, stockboeken, mappen en dozen doen we in de zaal. Bij al
die aangeboden dozen en kratten zaten ook enkele bijzondere
muntencollecties.
Op woensdag 12 maart is onze volgende clubavond in Zuiderhof, op
zaterdag de 22e hopen we u allen in de Inval te zien. Op 12 maart
kunt u ook alvast de kleine kavels inzien.
John Dehé
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Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend
tel. 0299-426287 - e-mail: hans.vaags@tiscali.nl
Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl
Coördinator Werkgroep “Thema” en van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto
Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail:
rob.grigoletto@kpnmail.nl
Bibliothecaris: Juan de Groot - Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend tel. 0299-777161 - e-mail: j.groot89@chello.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek, Ron
Versteyne en Nic ter Hofstede†. Leden van verdienste: John Dehé, Piet Struik,
Joop de Groot, Cor Boon en Rob Grigoletto

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren
van kopij voor het april nummer uiterlijk donderdag
20 maart bij mij thuis, of per e-mail naar: hans.vaags@tiscali.nl
OP HET OMSLAG
Op 22 September vorig jaar werd dit velletje met daarop de “Inverted
Jenny” door de USPS (United States Postal Service) uitgegeven..
Op de illustratie rond de postzegels is het volgende zichtbaar: Het
National Postal Museum in Washington, D.C., de route van de eerste
luchtpostvlucht tussen Washington, Philadelphia en New York.
Links onder is luchtvaartpionier Rueben H.Fleet afgebeeld die leiding
had over de eerste groep luchtpost piloten.
Veel meer over de “Inverted Jenny” leest u op pagina 17, 19 en 21.
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Woe. 12 mrt Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster
De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze 277ste
veiling, de kavellijst staat op pag. 22, 23 en 24.
Vrij. 14 en za. 15 maart Filafair 2014. Een Nationale postzegelbeurs met
een propaganda postzegeltenoonstelling in de Maaspoort
Sports & Events, Marathonloop 1 te 's-Hertogenbosch. Open
op vrij. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Entree € 4,00,
gratis parkeren. Meer info op www.filafair.nl
Za. 15 mrt
PV ”IJmuiden” organiseert haar halfjaarlijkse postzegelruilbeurs van 11.00 tot 15.00 uur in buurtcentrum “De Spil”,
Frans Halsstraat 29, 1971 VZ te IJmuiden. Er is volop
gelegenheid om te ruilen en tevens zijn een aantal
handelaren aanwezig. De toegang en parkeren is gratis.
Za. 22 mrt
De jaarlijkse Grote Veiling van de PPRC. Deze veiling mag
u beslist niet missen! Alle informatie staat op pagina 5.
Ma. 24 mrt
Dag van de Jeugdfilatelie 2014: postzegelvel met 10 zegels
waarvan 2 verschillend (zelfklevend)
200 jaar Koninkrijk: Nieuwe Grondwet: postzegelvel met 10
postzegels waarvan 2 verschillend (gegomd)
Do. 10 april Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst met de jaarlijkse
algemene ladenvergadering van de PPRC in Wooncentrum
Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster
De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met de naverkoop
van overgebleven kavels van de grote veiling.
12 en 13 april REGIO 3 onder aanvoering van 3 postzegelverenigingen t.w.
de Beverwijkse KPC 46, Castricum en Heemskerk gaat
weer groots uitpakken met een prachtige
Filamanifestatie 2014.
Er komt een grote tentoonstelling met cat. 2, cat.3 en
propaganda. Een enorme hoeveelheid goede
handelaren met prachtig materiaal is aanwezig en
zaterdag is er de Dag van de Jeugdfilatelie. Kortom, de
echte filatelist mag dit evenement beslist niet missen.
Waar? In dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, Wijk
aan Zee. Voor meer informatie zie www.filamanifestatie.nl
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie, maart-nummer.
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U komt dit jaar toch
ook naar onze negende

GROTE VEILING
van POSTZEGELS,
MUNTEN en papiergeld

OP ZATERDAG 22 MAART
in “Wijkcentrum De Inval”
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
BEZICHTIGEN VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR
AANVANG VAN DE VEILING OM ± 13.15 UUR
Dit keer geen taxatie en ook geen stuiverboeken.

Kavellijst staat in ook op www.pprc.nl
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
In de vorige aflevering had ik het over december, dat
we de koudste december hadden in 80 jaar. Hier
nog een iets over het weer. Gemiddeld heeft Winnipeg
113 dagen per jaar dat de temperatuur beneden
het vriespunt is. Nu we het toch over winterse
omstandigheden hebben is het een mooie
gelegenheid om de volgende 3 zegels aan u te
melden die op 3 februari in Canada verschenen.
Alle drie hebben te maken met de wintersport.
En wel Barbara Ann Scott bekend als "Canada's
Sweetheart' zij is bekend geworden net als
Sjoukje Dijkstra in Nederland met figuur
schaatsen. Waarmee ze in 1948 een gouden
medaille won tijdens de Olympische winterspelen.
Sandra Schmirler bekend als skip (aanvoerder)
van een van het succesvolste team in de curling
geschiedenis. Haar team won o.a. in 1998 goud
bij de Olympische winterspelen in Nagano.
Als derde hebben we Sarah Burke bekend van
freestyle half-pipe wereldkampioen. Zij was de
eerste vrouw die landt na een 180 graden spin in
een competitie. Zij heeft in 2007 de ESPY Award
gewonnen voor de Best Female Action Sports
Athlete, en won vier gouden medailles bij de
winterspelen in 2011 en een meer bij de Europese
winterspelen. Op 10 januari 2012 raakte Burke
zwaargewond tijdens een training in Park City,
Utah. Tijdens het oefenen van een nieuwe truc viel
ze, na een succesvolle landing, op haar hoofd.
Alhoewel haar verwondingen eerst gering leken
kreeg Burke even later een hartstilstand, waarna
ze overgebracht werd naar het University of Utahziekenhuis in Salt Lake City. Daar belandde ze in een coma; op 19
januari 2012 overleed ze aan haar verwondingen
Dit was het voor nu, de volgende maand een nieuw stukje.
Trudy en Pieter Farenhorst
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ELEKTRISCH AANGEDREVEN POSTVOERTUIGEN,
ZWITSERLAND BEGON ER AL MEE IN 1904
Met de nieuwe Europa-zegels, thema postvoertuigen, laat
Zwitserland zich zien als een vooruitstrevende natie op dit gebied,
want al in 1904 werden er twee elektrisch aangedreven trucks in
bedrijf genomen in Zürich voor het vervoer van post. In die tijd lag de
nadruk natuurlijk nog op door benzine aangedreven motoren en het
duurde tot 1913 voordat de elektrische voertuigen algemeen werden
ingevoerd.
In 1913 werd de post vervoerd door elektrisch aangedreven
voertuigen die gemaakt werden door de fa. Tribelhorn & Co. Het
waren 4-wielige voertuigen, elektrisch aangedreven en ze werden
gebruikt voor het vervoer van pakketten. Het volgend jaar werden er
proeven gehouden met een kleinere, beter manoeuvreerbare,
elektrische driewieler die door dezelfde firma werd gemaakt. Het
duurde echter tot 1919 voordat de firma Tribelhorn in staat was 30
elektrische driewielers af te leveren voor het bezorgen van post en
het verzamelen daarvan in stedelijke gebieden.
Die dingen werden gebruikt tot omstreeks 1950 en werden toen
vervangen door voertuigen die op benzine liepen. De aflevering van
pakketten gebeurde vanaf 1940 ook elektrisch. In het midden van de
jaren 50 waren er 200 elektrische voertuigen in dienst, maar in 1960
waren dat er veel minder en in 1984 werd de laatste buiten gebruik
gesteld.
Het gebruik van elektrische voertuigen was niet beperkt tot het
afleveren van de post. In 1920 werd er een prototype in dienst
gesteld van een elektrisch soort platform en dat werd gebruikt voor
railvervoer. In 1924 werden ze algemeen gebruikt . De maker was
Elektrische Fahrzeuge. Deze tractordienst bewees het grote voordeel
van elektriciteit als aandrijving kracht. Ze waren uitstootvrij en in dit
geval was het gewicht van de batterij geen nadeel.
Vandaag de dag hebben elektrisch aangedreven voertuigen hun nut
wel bewezen in het Zwitserse postwezen en deze technologie heeft
een grote toekomst.
In 2009 kochten de Zwitserse posterijen 250 elektrische driewielige
scooters voor de postbezorging, gemaakt door een Italiaanse
►
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firma, Oxygen. Er werden ook experimenten gedaan met driewielige
scooters die werden gemaakt door de Zwitserse firma Kyburz. De
positieve ervaringen daarmee maakten dat de door benzine
aangedreven voertuigen in de loop der tijd allemaal werden
vervangen door elektrisch aangedreven exemplaren. Aan het eind
van 2012 waren er ongeveer 4000 twee- en driewielige scooters en
het is de bedoeling dat in 2016 alles elektrisch wordt aangedreven.
De voertuigen zijn geluidloos en stoten geen gevaarlijke gassen uit.
Ze hebben een grote laadcapaciteit en liggen goed op de weg. Ze
schijnen minder gevaarlijk te zijn in bergachtige gebieden. Ook
vierwielige voertuigen worden steeds meer gebruikt.

Op de eerste zegel staat de afleveringswagen, gemaakt door
Tribelhorn, Het model stamt uit 1921, bruto gewicht 1325 kg,
maximumsnelheid 25 tot 27 km per uur, capaciteit 6 PK. In gebruik
van 1920 tot 1950 in verschillende steden.
Op de tweede zegel vindt u een afbeelding van een Kyburz DXP
elektrisch aangedreven driewieler. Het afgebeelde model stamt uit
2012 en is zeer efficiënt dank zij de grotere laadcapaciteit en de
automatische parkeerrem. Hij weegt maar 420 kg en beschikt over
3,3 PK, laadcapaciteit 200 kg.
De zegels werden uitgegeven op 7 mei 2013. Druktechniek 4 kleuren
offset door Gutenberg, Liechtenstein, op wit papier met een optische
witmaker met matte gom. Tanding 13 ¼ en de ontwerper heet Peter
Hummel in Bazel.
Luc van Veen
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 27)
Buitenkozijnen.
In het verleden had de woning niet zoveel buitenkozijnen en waren
ze ook mindergroot. De kozijnen werden van grenenhout gemaakt.
De afmetingen van het kozijnhout werd toen veel zwaarder
uitgevoerd dan tegenwoordig het geval is.

Het gebruik van tropisch hardhout is sinds 2009 aan banden gelegd.
De bouwwereld wil meer duurzaam hout toepassen. Bij Bouwend
Nederland leefde het FSC hout ( internationale organisatie, die
verantwoord en duurzaam bosbeheer stimuleer ) in een kleine kring
van de hout leveranciers en daar buiten eigenlijk nauwelijks.

De vraag gaat steeds meer de kant op van duurzamer en
onderhoud vrij materiaal zoals aluminium en kunststof kozijnen.

Sinds de jaren zestig worden de buiten kozijnen steeds groter.
Men wil onder andere meer licht, een andere rede was toentertijd dat
de vierkante meterprijs van kozijnen lager lag dan die van het
metselwerk.
Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 126
KRITISCHE GELUIDEN
In de vorige aflevering beschreef ik hoe de hoogste legerleiding tijdens de
Eerste Wereldoorlog voortdurend op zoek was naar al te
kritische geluiden en berichten. Naarmate de oorlog
maar voortduurde, klonken die geluiden steeds harder.
Er kwamen relletjes tegen de belabberde voedselsituatie
in ons land, het aantal dienstweigeraars groeide. We
beleven in deze jaren ook de opkomst van politieke
partijen die kritische kanttekeningen plaatsten bij ‘het
systeem’. De socialist Troelstra meende zelfs dat het tijd
was voor een revolutie in Nederland. Hij vergiste zich.
In de Zaanstreek hadden ze van 1914 tot
1937 een burgemeester, Klaas ter Laan, die
iets te vaak (vond de legertop) met
uitspraken kwam die men niet in de haak
vond. Ter Laan combineerde zijn
burgemeesterschap met een lidmaatschap
van de Tweede Kamer. Daar verdedigde hij
de ideeën van de SDAP.
De SDAP (na de Tweede Wereldoorlog - de
Partij van de Arbeid) was een gematigde
progressieve partij en werd gedurende de
20ste eeuw verreweg de grootste politieke
stroming in de Zaanstreek.
Ter Laan was ook actief als raadsman van
militairen en gaf hun daarbij adviezen die
volgens de legerleiding ‘lijnrecht in strijd zijn
met de door hoogerhand gegeven bevelen’. Dat werkte ‘verderfelijk op de
goede geest onder de soldaten’ en kon leiden tot het ondermijnen van de
krijgstucht, waardoor het ‘zoo noodzakelijk vertrouwen in de officieren
ongemotiveerd wordt geschokt’. De opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht vroeg aan de Minister van Oorlog maatregelen te treffen tegen
Ter Laan, zodat deze geen adviezen meer zou geven over militaire
kwesties.
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Naast alle geleerde studies over
dit onderwerp is er één boek dat
ik iedereen van harte kan
aanbevelen: Frank van Wezels
roemruchte jaren.
Het boek is geschreven door A.M.
de Jong, die het verhaal
baseerde op zijn eigen
ervaringen.
Het geeft een prachtig,
humoristisch beeld van het
uitzichtloze niets doen van ‘onze
mannen’, maar is ook een
aanklacht tegen de manier
waarop veel Nederlandse
officieren meenden te kunnen
omgaan met hun
ondergeschikten. Frank van
Wezel is een onderwijzer
in Amsterdam. Hij is tien jaar
geleden uitgeloot voor
zijn dienstplicht en het is dan ook
een onaangename verrassing als
hij op zijn 29e alsnog wordt
opgeroepen. Samen met de andere ongelukkigen van de Lichting
Bosboom, genoemd naar de minister die de uitgelote soldaten alsnog heeft
opgeroepen, gaat Frank in opleiding.
Al snel blijkt dat er een tekort aan officieren is en elke rekruut met meer
dan lagere school gaat vrijwillig of verplicht naar de officiersopleiding. Ook
Frank van Wezel. Inmiddels is hij begonnen met het schrijven van
anonieme cursiefjes over het leven van een dienstplichtig soldaat onder de
titel Dagboek van een landstormman. Een socialistische krant plaatst de
stukjes die zeer kritisch zijn over het Nederlandse leger. Het leger ziet de
humor er echter niet van in en speurt naarstig naar de schrijver.
Intussen wordt Frank bevorderd tot korporaal en vervolgens, ondanks zijn
sabotagepoging op het onderofficiersexamen, tot sergeant. Als hij ervan
wordt verdacht de schrijver te zijn van de cursiefjes, wordt hij getreiterd
door de dienstdoende officier. Ik zal u de afloop niet verklappen.
►
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Onlangs verscheen een
alleraardigst boekje over Fort
Spijkerboor, waarin ook de rol van
dit fort als strafgevangenis ter
sprake komt. Vanaf maart 1918
werd Spijkerboor een ‘Militair huis
van bewaring’. Hier werden
dienstweigeraars vastgezet. Ook
het Fort aan de Nekkerweg
(tegenwoordig vooral bekend als Wellnesscentrum) heeft als zodanig
dienst gedaan.

Juli 1919, port verstuurde kaart vanuit de ‘Inrichting voor het bewaken van Krijgsraadarrestanten te Fort a/d Nekkerweg. Kortebalkstempel Purmerend .

Toen Troelstra in 1918 meende dat behalve in Rusland ook in Nederland
de tijd van de revolutie was aangebroken, roerden de dienstweigeraars in
Fort a/d Nekkerweg zich flink. De soldaten zongen socialistische en
anarchistische strijdliederen en eisten de vrijheid. Het liep met een sisser
af, de revolutie ging niet door.
John Dehé
Henk Posthumus en Rob Hogenhout, Fort bij Spijkerboor, historische feiten
en persoonlijke verhalen (augustus 2013), verkrijgbaar op het fort.
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IN MEMORIAM ALBERT SACK
Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij
kennis genomen van het plotseling overlijden van
ons lid, de heer Albert Sack op de leeftijd van 65
jaar.
Albert was op de laatste postzegelavond van de
PPRC met de fiets uit Volendam gekomen. Hij deed
dit wel meer en hoewel hij vanuit Volendam ook
met de auto kon meerijden gaf hij de voorkeur aan
een ritje per fiets. Op de terugweg naar huis is hij op de Edammerweg in de
Purmer getroffen door een hartstilstand en heeft men hem daar ’s nachts
om half drie gevonden.
Albert was sinds de oprichting lid van postzegelvereniging Evopost en
bezocht altijd heel trouw de ruilavonden in de Groene in Volendam. Hij
vond altijd iets van gading op de veiling. Hij verzamelde o.a. Duitsland en
Duitse gebieden. Hij pikte de draad ook op in Purmerend want hier bezocht
hij ook trouw al een aantal ruilavonden.
Toen wij ons wilde aansluiten bij de PPRC stond hij hier positief tegenover
en was hij bereid het ledenblad in Volendam rond te brengen.
In de rouwadvertentie stond de tekst: Opgewekt en zorgzaam, nooit
vragend, nimmer klagend. Genietend van zijn leven. Zo hebben wij Albert
al die jaren dat hij lid was van onze postzegelvereniging ook ervaren.
In een indrukwekkende uitvaartdienst in de Vincentiuskerk in Volendam
hebben wij van Albert afscheid genomen. De pastoor gaf een beeld van
Albert als een gezellige familieman en altijd behulpzaam voor anderen.
Specifiek noemde hij de postzegelclub als de favoriete club van Albert.
Hij laat een grote leegte achter. Wij wensen zijn vrouw Anneke, familie en
vrienden veel sterkte toe bij het dragen en verwerken van dit verlies.
Namens al zijn postzegelvrienden
Dik Rinkel
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“THE INVERTED JENNY” OF HOE EEN DUBBELDEKKER
DE POSTZEGELWERELD OP ZIJN KOP
Het beroemdste kleinood uit de Amerikaanse filatelie is ongetwijfeld
"the inverted Jenny", letterlijk vertaald: "de omgekeerde Jenny". Niet
alleen het ontstaan maar ook de wederwaardigheden die daarna
plaatsvonden zijn de moeite waard nog eens verteld te worden.
William T.Robey, een inwoner van Washington kon zijn geluk niet op,
toen hij op 14 mei 1918 het postkantoor uitliep met een compleet vel
van de beroemdste Amerikaanse misdruk, de 24 c luchtpostzegel
met een omgekeerd middenstuk oftewel "the inverted Jenny". In dat
jaar werden er drie zegels uitgegeven, gewijd aan de dubbeldekker
die door Curtis Jenny ontwikkeld en gebouwd was. De hoogste
waarde daarvan was de 24 c, die bedoeld was voor frankering van
luchtpost op de eerste regelmatige luchtlijnen in de Verenigde
Staten. Robey was die dag al eerder op het postkantoor geweest om
deze zegels te kopen maar kreeg toen een aantal zegels
aangeboden waarvan hij ontdekte dat ze wat gedecentreerd waren.
Die wilde hij niet. De loketbeambte stelde hem toen voor later op de
dag terug te komen als er een nieuwe voorraad voorhanden was.
Bij zijn tweede bezoek was Robey stomverbaasd een compleet vel
van 100 zegels te vinden met het vliegtuigje op zijn kop. Hij kocht
onmiddellijk het hele vel en ging meteen bij andere postkantoren
langs om te zien of daar ook dergelijke misdrukken werden verkocht.
Hij vond er geen één meer.
De “Inverted Jenny” in een blok van
vier met nummer 8493 nog deels te
zien
Het nieuws van Robey's vondst
deed natuurlijk snel de ronde en
het Ministerie van Posterijen gaf
opdracht de verkoop van de zegels
van 24 c onmiddellijk te staken om
te onderzoeken of er meer vellen
verkeerd gedrukt waren.
►
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Maar ook dat onderzoek leverde niets op. Robey
weigerde beslist het aanbod van een inspecteur
van de Posterijen om het vel voor het ministerie
terug te kopen en hield zijn vondst voor zichzelf.
Uiteraard wilde hij zijn ontdekking wel te gelde
maken en na lang onderhandelen verkocht hij
het vel voor $ 15.000,- aan Eugen Klein uit
Philadelphia. Deze voorzag de zegels allemaal
van een nummer, zodat de plaats van de zegels
in het vel vaststond en verkocht ze toen door
aan kolonel Edward H.R.Green voor $ 20.000,--.
Eugene Klein
Green zag geen reden het vel intact te houden en
verdeelde het in blokken. Zelf hield hij een blok van acht met het
plaatnummer, 3 speciale blokken van vier en 18 losse zegels,
waarvan 13 hoek- of randstukken waren; in totaal 48 zegels. Het blok
van acht werd later verkocht en verder verdeeld net als één van de
blokken van vier dat gekocht werd door Raymond H.Weill, een
postzegelhandelaar uit New Orleans. Maar het verhaal gaat verder.
In 1955 werd één van de blokken van 4 gestolen op de
jaarvergadering van de American Philatelic Society. De dame die
eigenaresse was van het blok bepaalde in haar testament dat als het
blok teruggevonden werd, het geschonken moest worden aan de
Philatelic Research Library (de bibliotheek gespecialiseerd in
filatelistisch onderzoek, zeg maar de Amerikaanse bondsbibliotheek).
In 1977 werd één zegel van het blok teruggevonden, dankzij het
nummer die mr Klein er op gezet had. Dit zegel werd in 1981 voor
$ 115.000,-- verkocht. De opbrengst ging naar de genoemde
bondsbibliotheek. Sindsdien is ook een tweede zegel ontdekt en het
onderzoek naar de andere twee is nog steeds gaande. In 1979, aan
het begin van de investeringswoede in postzegels als
beleggingsobject, betaalde een zakenman $ 500.000,-- voor één van
de blokken van vier. Toen het weer geveild werd in 1982, dus 3 jaar
later, was de markt voor postzegels ingestort en het blok bracht nog
maar $ 175.000,-- op. Drie blokken van vier werden op 12 oktober
1989 geveild bij Christie's in New York. Het blok met het
plaatnummer bracht $ 1.100.000,-- op, twee andere blokken resp.
$ 550.000,-- en $ 528.000, --. Daarna zijn er geen "Inverted Jennys"
meer aan veilingen aangeboden. Wel kwam de zegel kortgeleden ►
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in het nieuws toen een Amerikaanse verzamelaar, die kennelijk de
kluts een beetje kwijt was, een exemplaar van de Inverted Jenny
gebruikte om een brief naar een relatie te versturen. De brief was
weliswaar correct gefrankeerd met een zegel van 24 c maar de
waarde van de postzegel, geschat op $ 100.000,--, lag wel iets
boven de frankeerwaarde!
Dus niet alleen de ontdekking van het vel met de "Inverted Jenny"
was opzienbarend, ook de zwerftocht die de zegels daarna maakten,
spreekt tot de verbeelding. Dat zullen deze zegels met hun
eigenaardige op de kop vliegende dubbeldekkertje ook in de
toekomst wel blijven doen. Al was het maar omdat ze iets laten zien
van de droom van iedere verzamelaar om op een mooie dag zijn
eigen misdruk te vinden.
John Tolsma, Centrum Philatelisten Vereniging Groningen
DE OMGEKEERDE “OMGEKEERDE JENNY”
Het souvenir velletje dat op het omslag staat,
met zes maal de twee dollar zegel, verscheen in
een oplage van 2,2 miljoen.
Slechts 100 velletjes, minder dan 0,05% van de
oplage, zijn zeer speciaal, daar staat de Jenny
namelijk goed op afgebeeld, dus niet op z’n kop. Deze 100 velletjes
worden willekeurig verkocht.
"Wij denken dat het zal leuk worden," vertelde USPS directeur
Patrick R. Donahoe. "Verpakken elke velletje apart, zodat niemand
weet wat er in het pakket zit".
Ik vermoed dat, met een kans van 1 op de 22.000 velletjes, de
omgekeerde “omgekeerde Jenny”, als deze in de verkoop komt, heel
wat dollars moet gaan kosten.
Hans Vaags
OPROEP
Oproep: ons lid dhr. Content zou zo graag af en toe eens onze
clubavond willen bezoeken, doch als dialysepatiënt is hij daartoe
helaas niet in staat. Wie-o-wie is in de gelegenheid hem dat
genoegen te verschaffen? Zijn adres is: Weidemolen 17, tel. 422713.
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