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Secretariaat:

“de Philatelist Geleen”
Wijngaardstraat 16
6181 GE Elsloo

046-437 54 90

jean.berezinski@hotmail.com

dephilatelistgeleen@kpnmail.nl

Opgave adreswijzingen / nieuwe leden / opzeggingen:
Will van Soest
Berloherhof 15

046-451 85 76

wvsoest@hetnet.nl

6132 SN Sittard

Redactie:

Ger Nelissen
Pastoor Welschstraat 11
6161 VS Geleen

06-46652573

ger.nelissen@gmail.com
Opzeggingen van het lidmaatschap (schriftelijk) voor 1 november.
De contributie bedraagt € 27,50 per jaar, inclusief abonnement “Filatelie”
Maandelijkse bijeenkomst als regel 1e zondag van de maand.
Aanvang 10 uur in K.B.O Sociëteit St. Augustinus
nabij de brandweerkazerne Molenstraat 42 te Geleen

Bestuur:

W. van Kessel
J. Berezinski
A. Hurenkamp
W. van Soest
H. Reisser
G. Voesten
T. Men nens
Wim Meens

Voorzitter / Veiling
Secretaris
Bibliotheek
Penningmeester
Veiling
Nieuwtjes
Rondzendingen
2e secretaris
2e penningmeester
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046-4749943
046-4375490
046-4377423
046-4518576
0049241-83443
046-4750267
046-4375051
06-15150581
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ASTA-PHIL 201
“De Philatelist” Geleen organiseert ter gelegenheid van haar 80 jarig
bestaan een postzegeltentoonstelling categorie 3.
Deze tentoonstelling vindt plaats op 29 en 30 oktober 2011 in het
ASTA Cultuurcentrum Markt 6 Beek.
41e Limphilex.
Jeugdhoek, Snuffeltafel, Handelaren.
Toegang gratis.

Hulppostkantoor Beek aan de Markt, thans Burg. Janssenstraat, omstreeks 1910.
Inlichtingen: Tom J.J Mennens Maastrichterlaan 104 6191RT Beek Lb.
Tel.0464375051 e-mail t..mennens1@kpnplanet.nl
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Verslag Rondzendverkeer 2009/2010 “De Philatelist”Geleen.
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Na drie dagen dollen, laten we de postzegels weer rollen. De “Vastenaovend” ligt
weer achter ons en nu kunnen we ons weer in de wereld van de postzegels storten.
Het rondzendverkeer had het afgelopen jaar een negatief resultaat van -€ 104,04
Dit is teruggebracht tot een bedrag van -€ 14,04 doordat de rondzendcommissaris
heeft afgezien van de jaarlijks onkosten vergoeding van € 90,00. De omzet van de
uit de boekjes genomen postzegels bedroeg € 1373,06. Aan de inzenders van
boekjes is een bedrag van € 1314,16 uitgekeerd. Kosten Postbank € 32,00.
Portokosten € 15,94. Terugbetaling van € 25,00 aan onze penningmeester van een
verkeerd gestorte contributie. De totale uitgaven bedroegen in 2010, € 1387,10 met
als resultaat een negatief saldo van -€ 14,04. Dit bedrag is aangevuld uit de centrale
kas van de penningmeester. We zullen naar een oplossing zoeken om in de
toekomst weer positief te eindigen. De behaalde omzet van het afgelopen jaar was
de laagste sinds 1994, het jaar dat ik de rondzenddienst van dhr. Geert Voesten
heb overgenomen. De hoogst behaalde omzet was in 1998, namelijk € 7398,00
bereikt door 76 deelnemers aan het rondzendverkeer met een gemiddelde
uitnamen van € 97,00 per persoon. Het afgelopen jaar namen 34 verzamelaars
deel aan de rondzendingen met een gemiddelde uitnamen van € 40,00 per lid. In
1994 waren dit nog 91 deelnemers met een gemiddelde uitnamen van
€ 46,00.
Per lid van het rondzendverkeer ligt de uitnamen thans ongeveer gelijk: € 40,00
tegen € 46,00. Het aantal beschikbare rondzendboekjes bedroeg het afgelopen
seizoen 183, aangevoerd door 8 “boekjesmakers”. Momenteel is het een groot
probleem om aan “goede” rondzendboekjes te komen. Het aantal
“boekjesplakkers”wordt steeds minder. We zullen ons best doen om boekjes te
kunnen blijven leveren voor het rondzendverkeer.
Tenslotte wil ik allen bedanken voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar.
Beek 10 maart 2011.
Tom Mennens.
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Verslag jaarvergadering Postzegelvereniging.
“De Philatelist”Geleen, gehouden op 13 maart 2011.

Aanwezig: 41 leden. Bericht van verhindering ontvangen van mevr. Kisters en de
heren Creemers, Berezinsky, Groen, Steine, Satijn, Son en Arnoldts.

Verslag ledenvergadering 6 februari 2011:
Dit verslag wordt door onze vice-voorzitter voorgelezen en door de aanwezigen
goedgekeurd.
Ingekomen post:
Het clubblad van de postzegelvereniging Gelre-Gulick ontvangen met de
activiteiten agenda van deze vereniging.
De nieuws brief dd 14.02.2011 ontvangen, maar hier zijn geen bijzondere
mededelingen te melden.

Herdenking van onze ontvallen leden in het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar hebben we van de volgende leden afscheid moeten nemen, te
weten mevr. Steevens-Starmans en de heren Nijssen, Kerkhofs en Schreurs.
Afgelopen week hebben we nog het bericht van overlijden ontvagen van dhr.
Huub Bours uit Geleen. De uitvaartdienst vindt plaats a.s maandag 14 maart in de
Augustinuskerk in Lutterade. De heren Voesten en van Soest zullen deze
kerkdienst bijwonen. Onze overleden leden worden met een minuut stilte
herdacht.

Jaarverslag secretaris.

Dit verslag wordt voorgelezen door dhr. Van Kessel en door de aanwezigen goed
gekeurd. Hij maakt nog melding van de 45e Limburgse Filatelistendagen die op 27
maart in Reuver worden gehouden met een grote ruilbeurs.

Jaarverslag Nieuwtjesdienst.

De heer Voesten geeft een uitgebreid verslag van de nieuwe postzegels die
wereldwijd zijn uitgegeven in het afgelopen jaar. Dit verslag is te lezen in ons
volgende clubblad. Van de aanwezigen krijgt hij een verdiend applaus voor het vele
werk dat hij hieraan ieder jaar maar weer besteed.

Jaarverslag Rondzendverkeer.
 Blad 168 42e jaargang
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Dit verslag wordt voor gelezen door dhr. Van Soest, omdat dhr. Mennens kampt
met een keelontsteking en niet goed van “stem” is. Dhr. Van de Berg geeft de
rondzend commissaris een compliment voor het gedane werk. Het
rondzendverkeer heeft dit jaar een negatief resultaat van
€ 104,04, maar
doordat de commissaris afziet van de onkosten vergoeding van € 90,- is dit
negatief resultaat teruggebracht tot € 14,04. Dhr. Genders is van mening dat dhr.
Mennens toch de €90,00 verdient voor het vele werk dat hieraan besteed wordt.
De commissaris ziet er dit jaar echter vanaf.

Jaarverslag van de Penningmeester.

Dhr. Van Soest geeft een uitgebreid verslag van de inkomsten en uitgaven van het
afgelopen jaar. Helaas hebben we weer een tekort van € 915,98.
Dhr. Van de Berg vraagt hoe we dit tekort aanvullen. Dit wordt overgeboekt
vanuit de “Risico Kas “. Dhr. Genders stelt voor om de contributie met € 10,00 te
verhogen, zodat het jaarlijks tekort wordt opgeheven. Dit zal in de volgende
bestuursvergadering besproken worden.
Dhr. Genders mist de kosten van de tentoonstelling ASTA-PHIL 2011 bij de
begroting van 2011. Voor deze tentoonstelling is een aparte begroting, die hier los
van staat. Dit jaar zullen er 3 clubbladen en de catalogus van ASTA-PHIL 2011
verschijnen. Verslag van de kas controle. Dhr. Geurts doet het woord namens de
commissie, waar dhr. Niesten ook deel van uitmaakt. De controle heeft plaats
gevonden op 4 februari in Beek. De boeken van de penningmeester en rondzend
commissaris waren in orde, er was niets op aan te merken. Zij willen de penning
meester, bestuur en rondzend commissaris decharge verlenen. Dhr. Geurts is
aftredend en mevr. van Thiel stelt zich beschikbaar als nieuw lid van deze
commissie.

Bestuurs verkiezing.

De heren Reisser en Mennens zijn aftredend en stellen zich weer herkiesbaar. Dhr.
Wim Meens stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. Afgesproken wordt dat hij in de
“wachtlijst” staat. Voor de vacature van voorzitter is de kandidaat stelling mogelijk
tot 23 maart a.s. Dhr. Creemers is 22 jaar voorzitter van onze vereniging geweest
en zal worden benoemd tot ere-voorzitter.

Huldiging van de Jubilarissen.

50 Jaar lid dhr. Steine, hij wenst niet gehuldigd te worden daar hij alleen” lid op
papier” is. 40 Jaar lid onze voorzitter dhr. Creemers de felicitatie en attentie zullen
 Blad 168 42e jaargang
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bezorgd worden. 25 Jaar lid dhr. Van Son, heeft zich afgemeld. 25 jaar lid dhr. Van
Ool, die wel aanwezig is en gehuldigd wordt met attentie.

Mevrouw Selmans beker.

Deze beker wordt uitgereikt aan dhr. Wim Meens voor zijn artikel over de USA
booklets – “Convertible Booklets”. Dit artikel wordt ook overgenomen in het
maandblad Filatelie, dit is wel een compliment waard!!!!!!!!!!!!!!!!

Rondvraag.

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Verloting.

Tot slot van de jaarvergadering wordt de “Grote Verloting” gehouden met dit maal
23 prijzen.
De winnaars zijn:
Hermse,
Zelis,
van Ool,
Ramakers,
Ritzen,
Stevens,
Eijwoudt,
Hurenkamp, Smitz,
Genders,
van der Pas, Vrehen,
Kirkels,
Meens,
Kerkhofs,
Meerten,
van Thiel,
Nelissen,
Nieskens,
Webers,
Rutten,
Heuserr,
Harst.
Volgende vergadering zondag 3 april met een grote veiling.
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Jaarverslag Nieuwtjesdienst 2010.
Voorzitter, dames en heren,
In 2010 maakten gebruik van de nieuwtjesdienst 49 leden, het aantal
abonnementen bedroeg 407 waarvan 43 buitenland. In Nederland werden
uitgegeven 28 zegels, 9 vellen cq. blokken, abonnementen vellen 18x. Ook werden
uitgegeven de persoonlijke postzegels jaren 50, 60 en 70, kunst, kastelen, vlinders
en Donald Duck dit is in het kort een overzicht van wat er uitgegeven is. Het
resterende heeft u kunnen lezen in de Collect van TNT Post en het maandblad
Filatelie. De voornaamste verandering is dat TNT Post het frankeren heeft
veranderd, voortaan geen euro aanduiding, maar een waardeaanduiding met het
cijfer 1,2 of 3, dit geeft ook aan de hoeveelheid nieuwe zegels. De nieuwtjesdienst
heeft per 1 januari 2010 ook een nieuwe leverancier van buitenlandse nieuwtjes
gekregen ivm het faillissement van de vorige uitgever. Ook is de nieuwtjesdienst er
niet aan ontkomen dat het aantal leden is teruggebracht en er helaas geen nieuwe
leden zijn bijgekomen. De buitenlandse abonnementen hebben ook veranderingen
ondergaan, op 10-10-10 zijn de Nederlandse Antillen opgegaan in 3 nieuwe landen
te weten Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en
Saba) Dit heeft een aantal leden doen besluiten om het abonnement Nederlandse
Antillen op te zeggen. Verder is ook het BTW tarief van buitenlandse zegels buiten
de Europese Unie verhoogd van 6 naar 19%. Van de leden van de nieuwtjesdienst
heb ik ook in 2010 weer positieve reactie gekregen. Alles werd op correcte wijze
afgehandeld en alle nieuwtjes werden keurig op tijd opgehaald c.q. bezorgd. Ik heb
dan ook dit werk met veel plezier gedaan. Ik dank, alle leden in het mij gestelde
vertrouwen en voor de prettige samenwerking. Ik hoop dan ook, ieder weer in
2011 van nieuwtjes te mogen voorzien.
Uw commissaris nieuwtjesdienst Geert Voesten.
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USA booklets, “MDI booklets” (deel 4 van 4)
Gebruikte literatuur en websites:
- The United States Stamp Society, Research Paper Nr. 2 ( 13e edition),
style booklet checklist.
- Scott, Specialized catalogue of US stamps and covers 2010
- Durland, Standard Plate Number Catalog 2005
- http://booklets.pnc3.org
- http://glossary.usstamps.org

Folded-

In deel 1. heb ik de zogenaamde MDI (Minnesota Diversified Industries) booklets
al eventjes aangehaald. Deze boekjes, een omslag met venster en voorzien met
postzegels uit veldelen, postzegels afkomstig uit rolzegelstocks of postzegels
bedoeld voor in andere boekjes, konden uit postzegelautomaten worden verkregen
en waren voorzien van een cellofaan wikkel ter bescherming. De boekjes
bestonden uit 15 of 30 postzegels en werden tot 1999 hoofdzakelijk met de hand,
voor een gedeelte machinaal, geproduceerd.
Rectificatie:
Tijdens mijn onderzoek naar dit type postzegelboekjes kwam ik er achter dat de
afbeelding van figuur 3., zoals gebruikt in deel 1. niet klopt. Beter gezegd; dit
boekje bestaat helemaal niet. Hoewel de afbeelding een goed voorbeeld is om uit te
leggen hoe de boekjes worden betiteld, kwam ik er achter dat in geen enkele
catalogus deze variant van deze uitgifte werd opgevoerd.

Fig. 1. Inverted

Fig. 2. Normal
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Nadat ik de sluitsticker, van het desbetreffende boekje in mijn verzameling, had
verbroken bleek dat met de inhoud van het boekje was geknoeid. Vijf van de
vijftien zegels waren eruit gescheurd waarna het resterende velletje, anders
gevouwen, was teruggeschoven in de omslag. Zo zie je maar dat ook een
verzamelaar van deze boekjes op het verkeerde been kan worden gezet.
Maar we gaan verder om deze boekjes nader te bestuderen.
Je kan spreken van unieke boekjes. Want bijna ieder boekje wordt met de hand,
soms met behulp van een machine, apart gefabriceerd. Met postzegels die kunnen
variëren van postzegelstock, met een verschillende linertype, uit een andere positie
uit een veldeel, met 15 of 30 postzegels en “normal” of “inverted” ingeplakt. En
om dat alles nog interessanter te maken voor de verzamelaar werden er ook nog
eens vier verschillende achterzijden van de omslag gebruikt.

Fig. 5. t/m 8. De verschillende achterzijden die voor de omslag van het boekje werden gebruikt
Bij type I werd de informatie, die de andere types wel opgedrukt kregen, op een
sticker vervaardigd, die dan boven het blanco gedeelte van de achterzijde, op de
cellofaan wikkel werd geplakt.
De eerste uitgifte waar deze MDI-boekjes van uitkomen is de uitgifte “Pink Rose”
uit 1995. De velletjes, van 2 zegels breed, gebruikt binnen deze boekjes werden
speciaal hiervoor uit postzegelvellen gesneden, die eigenlijk origineel bedoeld
waren voor convertible booklets van 20 zegels.

 Blad 168 42e jaargang

Pagina 19

 DE PHILATELIST GELEEN,

3e kwartaal 2011

Fig. 9. Pink Rose
Reorder label in de
linkerbovenhoek. Positie 11.

Fig. 10 Pink Rose
Recorder label in de
Rechterbovenhoek
Positie 12.

Fig. 11Pink Rose
Velletje zo gevouwen dat
dat er geen reorder labels
is te zien positie 13 of 14.

Hiernaast de positie van de reorder label
in de voor de MDI-booklets speciaal
gesneden velletjes.
De figuren 9. t/m 11. laten zien hoe de
boekjes eruit zien als deze velletjes
gevouwen in de omslag zitten. In dit
geval binnen boekjes van 15 zegels met
dus één reorder label. Er worden ook
velletjes gesneden van 14 en 16 zegels
zonder reorder label.
Deze boekjes die dus uiteindelijk $ 4,80
kosten kennen dus aardig wat varianten.
Als je alle verschillende aspecten die ik al
eerder, ook in andere delen van deze
reeks artikelen, heb besproken mee in
ogenschouw neem, dan kom je op 36
fig. 12. Positie reorder label.uiteindelijk
verschillende boekjes met de inhoud van
15 zegels. De boekjes van $ 9,60 met 30 zegels, uitgevoerd met twee velletjes
kennen nog meer varianten; liefst 91 !!!!!
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Ik zet deze aspecten nog eens op een rijtje:
Positie reorder label
=> 11, 12, 13, 14
Backliner type
=> A of B
(zie deel 3b)
Backcover type
=> I, II, II-a, III
Item nr. op sticker/boekje
=> 3609, 3609X, 3610, 3610X
(alleen bij backcover type I, met cellofaan)
Wel of geen reorder label
Wel of geen “Bull’s Eye die cut” in reorder label
(zie deel 3b)
Beeld “normal” of “inverted”
Bij de $ 9,60 boekjes heb je nog het aspect van twee verschillende velletjes in de
omslag. Je kan je natuurlijk voorstellen dat de verscheidenheid aan combinaties een
grote hoeveelheid aan verschillende boekjes opleveren. Werden in eerste instantie
één velletje van 16 zegels vastgeplakt in de omslag en één velletje van 14 zegels los
erbij gedaan, later begon men ook combinaties te maken van velletjes van 15 met
een reorder label.
En hoe simpel kan men het maken; ook werden er boekjes gemaakt met een
velletje van 15 met een reorder label, met een velletje van 16, waar men dan vrij
simpel een zegel uit verwijderde. Of nog mooier; twee velletjes van 16 waar men
gewoon twee zegels uit verwijderde!
Aangezien alle omslagen werden dichtgeplakt met een sluitsticker, zal men deze
sticker moeten verbreken wilt men de variatie van velletjes in het desbetreffende
boekje te weten komen. Dan komt natuurlijk gelijk de vraag boven water
drijven…..Is het boekje nu beschadigd? Menig boekjes verzamelaar vindt van wel,
menig boekjes verzamelaar specialist, of moet ik hem “nerd” noemen, vindt van
niet.
Heb ik het nu alleen over de eerste uitgave “Pink Rose” gehad. Ik zal met de
volgende uitgaven nog meer licht in de duisternis proberen te brengen.
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Fig 13. “Love Cherub”
uitgave uit 1996.

Tabel 1. Overzicht van de “Love Cherub” boekjes varianten.
Drie aspecten spelen hier een rol; recorder label positie,
Backliner type en item nummer op de achterzijde van het boekje.
(bron U.S.S.S.)

Daarnaast is er natuurlijk een soort gelijke tabel voor de $ 9,60 boekjes. Maar er
bestaat nog een tabel met $ 4,80 boekjes. Deze hebben allen het item # 3679X en
komen ook voor in de “inverted” variant. Binnen dit boekje vindt men weer
verschillende plaatnummers en tabvarianten op de rand van het ingebrachte velletje
(zie ook deel 3a).
De combinaties van velletjes binnen boekjes van 30 zegels zijn
overvloedig. Hiernaast zie je een boekje met de uitgifte “Flag
over Porch” met als eerste velletje een reorder label op positie
12. Er zijn, alleen reorder velletjes in ogenschouw nemende, 12
varianten mogelijk.
Reorder label positie (top/bottom):
11/11 12/11 13/11 14/11
11/12 12/12 13/12 14/12
11/13 12/13 13/13 14/13
11/14 12/14 13/14 14/14
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Gelukkig niet alle boekjes zijn met dit soort velletjes gevuld. Het
aantal verschillende boekjes zou dan niet meer te overzien zijn. Later
komen er ook boekjes uit, die worden gevuld met 15 zegels of 2x 15
zegels veldelen. Veldelen gescheurd uit grotere drukvellen.

Fig. 14. Rural Free Delivery, uitgifte uit 1996.
MDI-boekje van 30 zegels met twee veldelen van 15 dezelfde zegels.

Maar zo zijn we er nog niet. Om alles nog beter te verduidelijken zullen we zo’n
boekje eens openen. Dit doe ik met de uitgifte “Classic American Dolls” uit 1997.
Fig. 15. Velgedeelte
zoals te vinden binnen
het MDI-boekje.
Plaatnummer P23333
en locatie afbeelding in
groot drukvel;
Linkerbovenhoek.

Het hierboven afgebeeld veldeel komt uit een groter drukvel. In de tab is te zien
waar uit het groter drukvel dit gedeelte van zegels komt incl. plaatnummer.
Het velletje hiernaast afgebeeld laat plaatnummer P23333 zien. De zegels met dit
plaatnummer zijn alleen maar te vinden binnen de uitgifte van MDI-boekjes.
Er werden verschillende veldelen gebruikt. Hierdoor ontstaan er natuurlijk
verschillende voorzijden, verschillende zegels sieren dan ook de voorzijde. De twee
meest voorkomende zegels in het venster zijn de “Maggie Mix-up doll” in de
blauwe jurk en de “Martha Chase doll” in de witte jurk. Beide “inverted”. Maar er
 Blad 168 42e jaargang
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zijn ook boekjes gevonden met een andere zegel
aan de voorzijde. Bijvoorbeeld de zegel met de
zwarte poppen, fig. 15. zegel linksboven,
“normal” of juist de zegel rechtsboven, de pop
met de rode jurk en hoed, “inverted”.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de
meest voorkomende varianten.

Fig. 16. En 17. Verschillende zegels aan de voorzijde van het boekje zorgen voor variatie binnen
het boekje.

Tabel2. Overzicht van de diverse MDI-boekjes binnen de uitgifte van “Classic American Dolls.
Het rode kruis geeft het boekje aan waar het veldeel van figuur15. uit komt. Grijze vakjes geven
aan dat dit boekje als dusdanig of niet bestaat of in ieder geval nog niet gevonden is door iemand.
Bron: U.S.S.S.
Op de volgende bladzijde nog een voorbeeld van een MDI-boekje met in het
venster verschillende zegel-afbeeldingen.
Het velgedeelte binnen de twee afgebeelde boekjes is hetzelfde, alleen op een
andere manier gevouwen.
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Uitgifte uit 1996 Folk Heroes:
Fig. 18. Paul Bunyan.
Fig. 19. Mighty Casey

Ook tabgedeelten kunnen ervoor zorgen dat men praat over andere boekjes.
Ondanks dat dezelfde zegels worden gebruikt. In de uitgifte “Fulbright
Scholarships” uit 1996 zien we hieronder een voorbeeld van een drukvel waaruit
diverse veldelen kunnen worden gehaald.

Tabel 3. Drukvel “Fulbright Scholarships” uit 1996, met daarin aangegeven de veschillende
posities waaruit veldelen werden gehaald om het MDI-boekje van deze uitgifte te vullen. Bron:
U.S.S.S.
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Binnen dit specifieke MDI-boekje verraad het tab, met
name de kenmerken op deze tab gedrukt, de positie van het
veldeel uit het complete drukvel. In totaal zijn er dus 24
posities uit zo’n drukvel mogelijk. Maar hoe de veldelen
werden gevouwen maakt hoe de veldelen in de omslagen
werden geplakt. “Inverted” of “Normal”, waardoor er
uiteindelijk 48 verschillende boekjes mogelijk zijn.
Gelukkig niet alle uitgiften kennen zo’n variatie. Neem nu
de uitgifte van James Dean. Hier bestaan slechts vier
verschillende MDI-boekjes van.

Fig 20
Andere MDI uitgiften zijn ook vrij bescheiden uitgegeven.
Zoals de in figuren 1. en 2. weergegeven uitgifte van
Humphrey Bogart, vier stuks. Of de in figuur 22. uitgifte van
“Classic Movie Monsters” uit 1997, 2 stuks. En dan moet je in
beide gevallen ook nog willen kijken naar waar binnen het
veldeel
het
plaatnummer
is
gepositioneerd. Als het je alleen om de
zegels in het boekje gaat, dan kan je
met één exemplaar volstaan.
In totaal zijn er 27 verschillende
uitgiften, over een periode van vier

Fig 21.
jaar, gebruikt om MDI-boekjes te produceren. De laatste
MDI-boekjes kwamen uit de uitgifte “All Aboard” uit
1999. Zie figuur 4.

Fig. 22
Zou men alle aspecten zoals hierboven besproken in ogenschouw nemen, dan kan
men onder de MDI-boekjes liefst 1162 varianten onderscheiden!
Fig.20. MDI-boekje “Fulbight Scholarships”, “Normal”.
Fig.21. James Dean (1931-1955).
Fig 22. Classic Movie Mosters, uitgifte uit 1997.
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In de 4 delen, verdeeld over 5 artikelen, heb ik getracht een zo volledig mogelijk
beeld te geven van de postzegelboekjes zoals uitgegeven door de Amerikaanse
Posterijen, de USPS.
De vele aspecten waar men binnen de Amerikaanse filatelie op moet of kan letten.
Ik hoop dat voor menigeen de kennis over postzegelaspecten is vergroot, in de
Amerikaanse filatelie in het bijzonder.
Wim Meens
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