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   ‘T BESTE ADRES VOOR
   EEN FIJNE VAKANTIE !

    Onze ervaren reisadviseurs informeren u graag over een:

En als u iets anders wilt, maken we het gewoon op maat!

Loop eens bij ons binnen… voor een reisgids, voor een 
gratis video met landeninformatie… en een kop koffie!

Bellen mag natuurlijk ook : 0180 – 65 44 44

 ’T BESTE ADRES VOOR
 EEN GOEDE ZAKENREIS !

Onze ervaren medewerkers van de zakenreisafdeling staan
klaar om elk soort vliegticket, naar de luchthaven(s) van uw

keuze, voor u te reserveren. Londen, Parijs, Frankfurt, Wenen,
Birmingham, Oslo, Cairo, Tel Aviv, Delhi, Bangkok, Tokyo,

Hongkong, Sydney, enz. enz. Met of zonder (luxe) hotel!

Voor een prijsopgaaf, een prijsvergelijking of een

afspraak, kunt u bellen:  0180 – 69 88 88

MIDDENBAAN 102
2991 CT BARENDRECHT

Zon-/Strand vakantie
Strand vakantie
Verre rondreis
Cruise vakantie

Auto-/Bus vakantie
Golf reis

Winter(zon) vakantie
Wintersport vakantie

Avontuurlijke reis
Fiets vakantie 

Steden reis
Skate reis



Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Strausslaan 20, 2992 PD Barendrecht  0180-613033
Secretaris:       J.W. Tavenier

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: C.W. Visser  

     Beltmolen 17, 2992 DA Barendrecht    0180-620745
Rondzendingen:    J. Visser

                 ’t Fruit 26, 2991 TR Barendrecht          0180-614932
Veilingen:              M.W. Brons,

                Giessen 1, 2991 RH Barendrecht          0180-617147 
Beurzen:               M.C. Kooiman,

                Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht   0180-618995
Jeugd:                 F. Vuyk

   Smederij 20, 2993 AS Barendrecht     0180-613484

-----------------------------------------------------
Veiling:           Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester
                         uiterlijk op de contactavond voor de veilingavond.*      
Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden aangeboden      
                         aan de leider van het rondzendverkeer.*
Bibliotheek:    Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. 
                         Deze boeken worden kosteloos uitgeleend. (tel. 0180-613033)                      
Beurzen:         Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de leider van de  
                         beurzen.
*

     Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moet voldoen aan eisen van
kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of de leider

rondzendverkeer. 
                          -------------------------------------------------------------

Het gironummer van de vereniging is: voor contributies  nr.  2907935                       
                                                               t.n.v. Penningmstr.   Ver. v. Postzegelverz  .                 

                 
                                                        voor de rondzending nr.  2252801

                    t.n.v. Rondzending Ver.v. Postzegelverz.

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. V  348153

          “robert broekers” 

                                   

 Meubel- & Woningstoffering

                                                 

voor vakkundig advies

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

tevens uw adres voor
scheeps- en projectstoffering

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137
ROTTERDAM-LOMBARDIJEN
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71

 Geopend: ma. t/m vr.
     9.00 – 17.00 uur 



       Spoorwegzegels deel 2   
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Na de oorlog werden er nieuwe treinzegels gedrukt voor frankering van trein-
en  persbrieven.  Treinbrieven  zijn  brieven  gefrankeerd  met  postzegels,  die
men op de bagageburo's van de stations kon afgeven, waar dan een treinzegel
werd opgeplakt en de brief  met de eerst  vertrekkende trein (  in de goede
richting) werd meegegeven.  Bij  aankomst werd de brief  aan de posterijen
afgegeven, die voor de bestelling zorgden.
Een treinbrief kon een flinke tijdbesparing opleveren.
Deze treinzegels, en de gewone frankeerzegels,  werden gestempeld met de
rechthoekige stempels van de bagageburo’s.
Het maximum gewicht van de treinbrieven was 500 gram.
Een andere categorie vormde de persbrieven, gericht aan de redactie van de
kranten door correspondenten of fotografen.
Deze  brieven  werden  bij  aankomst  niet  aan  de  post  toevertrouwd,  maar
werden aan de stations namens de krant afgehaald.
Het  merkwaardige  is,  dat  in  het  geval  van  de  persbrieven,  de  PTT geen
enkele bemoeienis met de brieven had.
Ze werden geheel buiten de post om afgegeven en opgehaald.
Maar  vanwege  het  postmonopolie  moesten  ze  toch  met  postzegels
gefrankeerd zijn ( fig. 5 )

Van 1 april 1924 t.m. september 1944 bestond al de regeling dat brieven per
trein konden verzonden.
Dit gold tot 15 mei 1927 alleen voor expresse brieven, na die datum ook voor
gewone brieven.
Het tarief was 10 cent, het spoorwegvrachtzegel moest op de achterzijde van
de brieven worden geplakt.
Na  de  oorlog  op  1  mei  1946  werden  eerst  de  persbrieven,  op  dringend
verzoek van de pers, weer in ere hersteld.
Er werd op die datum tevens een tariefsverhoging ingevoerd, 15 cent
 

de laptop onder zijn beheer zal krijgen, maar dat ook denkbaar is dat een
ander bestuurslid de laptop  ter beschikking zal krijgen. De heer Lagendijk
merkt op, dat hij eventueel ook de aankoop kan verzorgen. Na alle discussies
wordt door de vergadering het besluit genomen het voorstel van het bestuur
te accepteren en de laptop met toebehoren aan te schaffen. Hierna wordt de
begroting goedgekeurd en zal de jaarcontributie over 2004 wederom € 7,--
bedragen.
 Punt 9 van de agenda betreft de bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren
J.W.  Tavenier,  M.  Kooiman  en  M.W.  Brons,  die  zich  allen  herkiesbaar
hebben gesteld.  Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, worden de 3 heren
opnieuw benoemd voor een functie in het bestuur. Voorzitter bedankt de 3
genoemde bestuursleden voor hun inzet de afgelopen jaren en voor het zich
opnieuw herkiesbaar stellen.
Bij  de diverse mededelingen geeft  de secretaris  een uiteenzetting over het
verspreiden  van  ons  2  maandelijkse  verenigingsblad  “Franco”.  Diverse
vrijwilligers  brengen  kosteloos  een  gedeelte  in  een  bepaalde  wijk  rond
(Heerjansdam, Carnisse, Oranjewijk). Barendrecht zelf wordt bezorgd tegen
een  kleine  vergoeding,  terwijl  de  leden  in  Ridderkerk,  Rotterdam,  Oud
Beijerland, Olst, Waddinxveen, Rhoon, Zwijndrecht en Ruurlo het blad over
de post krijgen toegestuurd. Diverse leden melden zich om in noodgevallen
ook een gedeelte van Franco te bezorgen, o.a. de heren Vink, Notenboom,
Slager en Vlasblom (Ridderkerk) 
Om  20.25  uur  sluit  de  voorzitter  de  vergadering,  waarbij  hij  alle
bestuursleden, de dames van de keuken en verder iedereen, die iets gedaan
heeft voor de vereniging bedankt. 

Barendrecht, 21 maart 2003
  
                                                                         De secretaris, J.W. Tavenier


    
        

Klantenkaart

De  klantenkaart  2004  van  Postzegelhandel  Van  Mastrigt  in  Rotterdam  is
weer beschikbaar. U krijgt als lid van onze vereniging 10% korting op alle
opbergsystemen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cor Brons.



  Een nieuwe koningin?

Je kunt het je haast niet voorstellen, maar er
zijn in Engeland mensen die kritiek hebben op
de prachtige zegels in het type-Machin, die al
sinds het eind van de jaren '60 in gebruik zijn. 

Sommige  Engelsen  willen  kennelijk  wel  eens
iets anders. Het feit dat de Engelse koningin dit
jaar  precies  een  halve  eeuw  regeert,  was
natuurlijk een mooie gelegenheid geweest om
een nieuw ontwerp te lanceren, maar die kans
grijpt Royal Mail toch maar niet. Voor diegenen
die  op  de  Machins  uitgekeken  zijn  gloort  er
echter  hoop:  op  2  juni  kwamen  zegels  van  de  landen  van  het
Gemenebest uit die een nieuwe beeldenaar laten zien (zie hierboven).
Als u 't ons vraagt: wij houden het eerlijk gezegd liever bij die oude
Machins...

New Zealand Post heeft een slechte beurt
gemaakt.

In  zijn  opgetogenheid  over  het  nieuwe  beeldmerk  van  de  Nieuw-
Zeelandse posterijen (een varenblad) heeft het bedrijf  een gedeelte
van  de  nieuwe  landschapszegels  in  een  alternatieve  versie
uitgebracht. De eerste vijfhonderd vellen van de zegel van 50 cent en
de eerste honderd vellen van de zegels van 1.00, 1.50, 2.00 en 5.00
dollar zijn genummerd verschenen. Bovendien is bij deze vellen het
beeldmerkje in zilver (in plaats van in zwart) aangebracht. De vellen,
die alleen schriftelijk konden worden besteld, waren binnen korte tijd
uitverkocht. Die komen te zijner tijd tegen fors hogere prijzen weer op
de markt, denken wij.



Van de voorzitter.

aargang  4  alweer.  Ik  weet  nog  heel  goed,  dat  het  eerste  nummer
geschreven  werd.   Wij  stelden  ons  de  vragen  of  we  financieel  wel
zouden uitkomen en op de long run voldoende te melden hadden. Die

“zorgen”zijn gelukkig voorbij. Financieel kunnen we het blad met bescheiden
kosten draaiende houden, dankzij onze adverteerders, die er ook het eerste
uur bij waren en er nog zijn. Veel dank daarvoor. Aan copy hebben we nooit
gebrek gehad en nu we in het vierde jaar zitten, hebben we er een tweede
man bij, die voor de nodige inbreng zorgt. Al met al mogen we tevreden zijn
met  deze  ontwikkeling.  Het  is  ook  een  teken,  dat  onze  vereniging
springlevend is en wij hopen, dat dit nog lang het geval zal zijn.

J

Tot slot eindig ik met een tekst, die in het eerste nummer ook voorkwam, n.l.
dat ik U een gezond, goed filatelistisch jaar met veel leespleizier toewens.

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

Overige ledenavonden in 2004:
19 maart jaarvergadering met veiling
16 april
21 mei met veiling alle avonden

18 juni altijd aanvang (19.30)
17 september met veiling veiling (21.00)
15 oktober
19 november met veiling
17 december

Beurzen in het Kruispunt
20 maart 
16 oktober (dit is een correctie op een eerder vermelde datum)!!!!!!!!!

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 16 januari en 20

februari 2004.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



                                                   
Contributie 2004

De contributie over 2004 bedraagt € 7,--. Wij verzoeken alle leden dit bedrag
nu of binnenkort  over te maken op:

girorekening 2907935
t.n.v. Penningmstr. Ver. v. Postzegelverz. te Barendrecht
onder vermelding van contributie 2004

Nieuwe  leden  worden  verzocht  dit  bedrag  te  verhogen  met  €  2,50
inschrijfgeld (zo nog niet betaald).

Doet U allen dit meteen, dat bespaart ons veel administratieve rompslomp.

Het Bestuur

               
                 Nieuwe uitgiften 2004

TPG heeft alleen de eerste helft van de emissies in 2004 vrijgegeven. Zodra 
we de overige uitgiften weten, zullen wij die in Franco publiceren. 

2 januari: 2 nieuwe waarden in de tweekleurige Beatrixreeks, n.l. € 0,57 en €
0,72 beide in een zelfklevend velletje van 5 stuks.
2 januari: Oude meesters, priorityzegel van € 0,61 en € 0,77 beide in een 
velletje van 5 zelfklevende zegels.
2 januari: Courzegels € 0,39 en € 0,61 beide in een velletje van 10 zegels.
31 januari: 150 jaar KNMI een velletje van 10 gegomde zegels van € 0,39
2 maart: Zakelijke postzegels € 0,39 en € 0,78
6 april: Zomerzegels 6 verschillende zegels in een velletje van 10 gegomde 
exemplaren € 0,39 + 0,19
1 mei: Uitbreiding EU, 10 gegomde verschillende zegels in een velletje.
15 mei: Jeugd Filatelie, 2 zegels € 0,39 in een velletje van 10 stuks.
1 juni: Persoonlijke zegels, 1 zegel € 0,39 in een velletje van 10 stuks.

Er komen in 2004 nog verrassingszegels uit. De data worden pas op het 
allerlaatst bekend gemaakt. 

Nog een nieuwe uitgifte

Ter gelegenheid van de geboorte van ons nieuwste prinsesje is er in december
een uitgifte geweest. Waarschijnlijk weet U dit allang, maar voor de goede
orde vermelden we het toch in Franco.

  Contributie 2004

Vergeet U de contributie niet, zie elders in dit blad. Doe het meteen s.v.p.,

want anders dreigt  U het  misschien te vergeten.  euro overmaken en U
bent klaar.
Bij voorbaat dank.

                                                                                         namens het bestuur

Overleden

De heer J.H. Kleinschmidt

Nieuwe leden

Mevrouw G. Stolk
De heer A.J. van Dommelen

De heer G.B. Steijn

                                 Allen van harte welkom



Notulen  van  de  jaarvergadering,  gehouden  op  vrijdagavond  21  maart
2003 in de Aula van het “Trefpunt”, Dr. Kuyperstraat 4 te Barendrecht.

Aanwezig zijn 44 leden, waaronder 4 dames en het voltallige bestuur, t.w.:
C.J.  Brons,  voorzitter,  J.W.  Tavenier,  secretaris,  C.W.  Visser,
penningmeester,  J.  Visser,  leider  rondzendingen,   M.W.  Brons,
veilingmeester,  M.C.  Kooiman,  organisator  beurzen  en  F.  Vuyk,  ass.
rondzendingen.

Om enkele minuten over acht opent de voorzitter de vergadering met een
hartelijk welkomstwoord. 
Na deze opening meldt de secretaris geen ingekomen stukken te hebben.  
Op punt 3 van de agenda: Notulen van de vorige vergadering, gehouden op
15  maart  2002  heeft  niemand  op-  of  aanmerkingen,  zodat  deze  notulen
worden goedgekeurd. 
Ook op punt 4 van de agenda: het jaarverslag van de secretaris heeft niemand
op- of aanmerkingen, zodat ook dit verslag is goedgekeurd. 
Het  jaarverslag  van  de  penningmeester,  punt  5,  wordt  vervolgens
goedgekeurd evenals het jaarverslag van de leider rondzending.
Dan komt de kascommissie aan het woord bij monde van de heer P.M. van de
Graaf.  Hij zegt samen met de heer A. Brons de financiële administratie te
hebben gecontroleerd en deze in orde te hebben bevonden. De administratie
is dit jaar volgens een nieuw systeem opgezet  en komt zeer  positief over.
Voorzitter bedankt de kascommissie voor bewezen diensten. 
Het  bestuur wordt  gedechargeerd  voor het  gevoerde  financiële  beleid.  De
kascommissie van het verenigingsjaar 2003 zal bestaan uit de heren A. Brons
en J. Ouburg met als reserve kascommissielid de heer H. v.d. Pols. 
Hierna wordt de begroting voor 2003 besproken.  De voorzitter stelt voor een
laptop met een portable printer aan te schaffen.  Deze zou kunnen worden
gebruikt  voor  de  financiële  administratie,  de  correspondentie,  de
ledenadministratie, het bestuursverloop enz. Verder kan de laptop dienst doen
bij  de  administratie  van  de  veilingen,  zodat  m.b.v.  de  printer  direct  de
rekeningen voor de kopers en de verkopers kunnen worden aangemaakt. Op
de  contactavonden  en  op  infodagen  en  beurzen  kan  op  de  laptop  een
diapresentatie worden gemaakt. Na het pleidooi van de voorzitter komt er een
discussie  opgang.  Het  is  n.l.  de  grootste  uitgave,  op  de  vijfjaarlijkse
feestavonden na, die de vereniging ooit heeft gedaan, voorlopig begroot op €
1700,--. De heren v.d. Graaf, Notenboom en v. Dijk blijken voorstander van
de aankoop te zijn. De heer Vreezen merkt op, dat het gehele bedrag op de
voorlopige begroting staat, terwijl dit bedrag toch over meerdere jaren kan
worden afgeschreven. Zodoende zal de begroting over 2003 er toch anders
uitzien en niet zo’n groot nadelig saldo te zien geven. Naar aanleiding van
vragen van de heren Kalis en Schemkes zegt de voorzitter, dat hij voorlopig

   .   
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Een zegel van deze waarde verscheen in een geheel nieuwe tekening ( fig. 1).
De zegel is gedrukt door de Ned speciaaldrukkerijen te Rotterdam.
Pas op 7 oktober 1951 werd de mogelijkheid tot vervoeren van privé brieven
per  trein  weer  opengesteld.  In  tegenstelling  tot  de  spoorwegvrachtzegels
werden deze zegels aan de voorzijde van de brieven geplakt.
Op 1 maart 1964 werd het tarief verhoogd van 15 tot 50 cent, waarvoor een
nieuwe zegel werd gedrukt (fig. 2)  door de Ned speciaaldrukkerij.
Maar  omdat  de  minister  van  economische  zaken  niet  in  deze  forse
tariefsverhoging was gekend moest op 12 april 1964 het tarief weer naar het
oude peil, 15 cent. De eerste goedgekeurde verhoging ging in op 1 feb. 1965
van 15 naar 25 cent, dezelfde zegel werd gebruikt alleen in ander kleuren dan
de  ingetrokken  zegel  van  50  cent.  Op  1  juli  1966  kwam  de  volgende
verhoging, 35 cent. In afwachting van een definitief zegel van 35 cent gaf de
NS een zegel van 5 cent uit in hetzelfde model. Het oude zegel van 25 cent
en 2 van 5 cent maakte voorlopig het nieuwe tarief van 35 cent.
Eind juli 1966 verscheen het nieuwe zegel van 35 cent, ook weer in dezelfde
tekening. Op 1 oktober 1967 komt de volgende tariefsverhoging van 35 naar
45 cent nog steeds in dezelfde tekening. In april 1970 verschijnt een nieuwe
zegel in dezelfde waarde maar in een nieuwe tekening (fig. 3).
Op 1 mei 1972 komt de laatste verhoging van de treinbrief tarief van 45 naar
55 cent. Hiervoor werd een nieuwe zegel uitgegeven (fig. 4) met voor het
eerst  het woord treinbriefzegel.  Deze zegels zijn gedrukt bij de firma G.J.
Thieme.  Op 1 mei  1979 werd  het  gebruik  van treinbrieven  wegens  sterk
verminderd gebruik opgeheven.
                                                                                                         W.V. 



Wij lazen voor U.

In het KRO Magazine stond een artikel over de post naar het buitenland. Als
je op het postkantoor komt en een brief naar het buitenland wilt verzenden,
heb je 2 keuzes n.l. Standard en Priority (hoezo taalvervuiling). Het verschil
is dat Standard  wat langzamer is, 1 tot 4 dagen. Omdat Priority iets sneller is
kost het ook wat meer. Standard tarief is 55 cent en Priority 59 cent. 
Op het postkantoor krijgen de meeste klanten automatisch een Priority zegel
zonder dat er gewezen wordt op het goedkopere tarief. Bovendien zijn de 55
cent zegels nogal schaars en dikwijls niet eens verkrijgbaar. 
Nu weten we dat TPG Post tot 2007 de tarieven voor het binnenlands vervoer
niet mag verhogen, maar voor het buitenland geldt dat niet en dus zijn de
tarieven daar  al  iets gestegen. Met de verkoop van Priority kan nog beter
gescoord worden.
De TPG Post woordvoerder reageerde in eerste instantie met: “Ja dat is zeker
vreemd”en  verwijst  naar  de  postshop.  Daar  gekomen verschuilt  men zich
achter  het  argument  dat  Standard-zegels  veel  minder  verkocht  worden  en
zodoende minder verkrijgbaar  zijn.  Via  www.mailorder.nl kunt U 55 cent
postzegels verkrijgen.

 Dus de oplossing is (red.): eerst schaft U een computer aan voor laten we
zeggen € 1500,--, dan vervolgens gaat  U een computercursus volgen voor
laten we zeggen € 450,-- en dan kunt U bij mailorder zegels bestellen. Als U
te lang over de cursus doet loopt U het risico  dat het tarief is gestegen tot
€ 0,59 !

Ledenavonden

De ledenavonden worden telkens voor het gehele jaar of delen daarvan in 
Franco vermeld. Dus als U Franco bewaart, dan weet U altijd wanneer de 
ledenavonden plaatsvinden.

Bibliotheek       

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-613033.
1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger

Handleiding voor de beginnende verzamelaar
2. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis

Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.
3. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. Willigen

Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels
4. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86

Diverse verhandelingen over filatelie
5. Filatelie Encyclopedie

Duizenden vragen worden beantwoord
6. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. Jeugdwerk
7. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
     ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
8. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
9. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
10. Jaarverslag 1994 PTT Museum
11. Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
12. De ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over o.a. de 

Nederlandse zegels
 

Bovendien kunt U altijd over de 
nieuwste Yvert beschikken

. Onze 
vereniging leent  de Yvert of delen daarvan gratis uit. Onze secretaris de 
heer J. Tavenier kunt U bellen tel. 0180-612375 als U een deel  of delen 
wilt lenen. Bij de heer Tavenier is ook te leen een watermerkzoeker en 
een blauwe lamp.

Ook in  het  nieuwe  jaar  veel  leesplezier  gewenst.  Voor  velen
beveel ik nummer 9 op de lijst van harte aan. Bij de aanschaf
van een duurder zegel is het goed te weten of U met echt of vals
te maken heeft.

CB

http://www.mailorder.nl/


             Adverteerders.

Onze  trouwe  adverteerders  hebben  ons  voor  dit  jaar  weer  de  toezegging
gedaan,  dat  we  het  hele  jaar  door  hun  advertenties  mogen  plaatsen.  Dit
betekent, dat zij een aanzienlijke bijdrage leveren in de kosten van Franco.
Wij zijn derhalve onze adverteerders veel  dank verschuldigd. U kunt blijk
geven van die dank door, bij behoefte, als eerste onze adverteerders daarover
te vragen. 

De advertentie van Present is voor één keer. Nu zitten we gelukkig niet te
wachten op meer advertenties,  maar deze keer hebben wij voor het  goede
doel van Present op de regel een uitzondering gemaakt.

De redactie

Goede raad gevraagd.

De  zilveren  zegel  van  f.  12,75  is  mooi,  maar  het  blijkt  dat  veel  zegels
langzaam  verkleuren  en  een  zwarte  uitstraling  krijgen.  Ook  als  ze  in  de
originele map zijn gebleven en niet zijn uitgepakt is dat het geval. Jammer
want  het  is  een  mooi  zegel.  Nu  is  het  vreemde,  dat  ze  niet  allemaal
verkleuren. Ik bezit verschillende exemplaren in de originele verpakking, los
en ook op poststukken, en deze hebben geen verkleuring. 
Wat moet je met een verkleurd exemplaar doen om hem weer zijn oude kleur
terug te geven en die vervolgens te behouden?
Wie heeft daar een oplossing voor, behalve poetsen, want dat kunnen we zelf
ook verzinnen.  
Weet U de oplossing, dan zal ik die graag in Franco vermelden. 

Cor Brons

N.B. de f. 12,75 is nog altijd frankeergeldig, dus in het uiterste geval plakken
we het verkleurde zegel met het eerst volgende pakje of aangetekende stuk 
weg. 
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