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Colofon:

Secretariaat:

“de Philatelist Geleen”
Wijngaardstraat 16
6181 GE Elsloo

046-437 54 90

jean.berezinski@hotmail.com

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 € 25,00 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:
H. Creemers
J. Berezinski
A. Hurenkamp
W. van Soest
H. Reisser
W. van Kessel
G. Voesten
T. Men nens

Voorzitter
Secretaris
Bibliotheek
Penningmeester
Veiling
Veiling
Nieuwtjes
Rondzendingen
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Voorwoord door de voorzitter,
Beste medeleden,
Voor U ligt alweer het blad van onze vereniging editie tweede
kwartaal van 2010, het verschijnt vlak voor de vakantie periode
begint, dan hebt u dan ook nog leesvoer. Deze aflevering
verschijnt echter ook na onze jaarvergadering in Maart j.l. en
traditie getrouw bevat het dus ook de jaarverslagen van de
verschillende bestuursleden en commissarissen. Dat is bij
andere verenigingsbladen die rond deze tijd verschijnen
trouwens ook het geval. Ik wil langs deze weg nogmaals mijn dank uitspreken aan
mijn medebestuursleden voor het werk dat ze afgelopen jaar, belangeloos, gedaan
hebben.
In het jaarverslag wordt ook vermeld dat de Mevr.Selman wisselbeker dit jaar niet
wordt uitgereikt omdat er geen originele artikelen van filatelistische waarde zijn
verschenen. Welnu dat lijkt nu anders te gaan. In dit blad een uitgebreid artikel van
de hand van ons lid Wim Meens over zijn verzamelgebied “USA Booklets”de
postzegelboekjes van de Verenigde Staten van Amerika dus. Uitgebreid gaat hij in
op de verschillende verschijningsvormen en verschillende drukkers. Vooral het
boekje met de allerlei beroemde automodellen uit de glorietijd van Amerikaanse
automobiel industrie trok mijn aandacht. En in de tekst van het verhaal kan ik
lezen dat hij ons ook nog een deel 2 beloofd.
Het postzegelseizoen in ons land wordt afgesloten met de manifestatie Hertogpost,
die op 28,29 en 30 Mei in de Brabanthallen in Den Bosch wordt gehouden. Voor
meer gegevens verwijs ik U naar ons Maandblad van Mei. Op deze manifestatie
zullen ook weer allerlei persoonlijke postzegels het licht zien. Ja, die persoonlijke
postzegels, ze zijn niet meer weg te denken uit de filatelie, maar ook niet uit ons
dagelijks leven. Ik werd hierop attent gemaakt, afgelopen week, toen ik tijdens een
korte vakantie op het waddeneiland Vlieland, het plaatselijke postagentschap
binnenwandelde en een velletje postzegels vroeg. Zonder verdere vragen kreeg ik
een velletje persoonlijke zegels aangereikt met als afbeelding een zg. drenkelingen
huisje en de opdruk Vlieland. Als alle toeristen die een paar kaartjes willen
versturen, deze zegels toegestopt krijgen, kan de oplage flink stijgen. Op deze
manier komen de niet-verzamelaars ook met de persoonlijke postzegel in aanraking
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en wie weet worden het dan nog filatelisten. Op internet blijken de persoonlijke
postzegels behoorlijk hoge prijzen op te leveren. Dat ondervond ook onze
rondzendcommissaris, die een aantal postzegels liet maken als “voorbode” voor
onze tentoonstelling in 2011 in het Astatheater in Beek. Hij verkocht ze aan deze
en gene postzegels behoorlijk hoge prijzen op te leveren. Dat ondervond ook onze
en na enige tijd werden ze op internet al aangeboden voor een veel hogere prijs
door mind-you iemand uit Terneuzen. Ik vraag mij af op de Bond het nog lang kan
volhouden dat alleen zegels geproduceerd voor en door filatelisten verenigingen op
tentoonstellingen getoond mogen worden?
Wel nogmaals veel leesplezier met dit nummer van de “Philatelist”. Ik ga op
vakantie en hoop U in September weer te zien. De vergadering in Juni gaat
natuurlijk gewoon door zonder mij.
Met filatelistische groet uw voorzitter
Dr.Henri.M.J.C.Creemers
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De eerstvolgende vergadering is op zondag 6 Juni om 10 uur.
Agendapunten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening:
Notulen vorige vergadering:
Bestuursmededelingen:
Ingekomen post:
Gratis verloting:
Rondvraag:
Sluiting:

In Juli en Augustus zijn er geen vergaderingen.
Notulen ledenvergadering 07-03-2010 (jaarvergadering).
Aanwezig:
Afgemeld:

43 leden
mevrouw Kisters, de heren Genders, Groen en Satijn.

Er wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden van
Pierre Kerkhofs. Pierre was één van de regelmatige bezoekers van onze
vergaderingen en zal in onze herinnering blijven als “de man van de plaatfouten”.
De voorzitter schetst vervolgens het ledenverloop in het afgelopen jaar. We zijn
gestart met 111 leden, 2 leden hebben bedankt, in de loop van het jaar zijn er 3
overleden, we kregen 4 nieuwe aanmeldingen, wat het actuele ledenaantal op 110
brengt. Het aantal bezoekers aan de maandelijkse bijeenkomsten bleef redelijk
constant en schommelde rond de 40.
1.
Jaarverslagen, kascommissie:
-De diverse jaarverslagen worden voorgelezen, er zijn geen opmerkingen.
-Namens de kascommissie rapporteert Hai Webers dat de boekhouding van de
penningmeester en de commissaris Rondzendverkeer in orde is bevonden. Op zijn
verzoek wordt aan beiden décharge verleend.
Nieuw lid voor de kascommissie is de heer Nieskens, hij zal de heer Geurts
assisteren.
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2.
Bestuurszaken:
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Berezinski, van Kessel en Voesten. Er zijn
geen andere kandidaten, de 3 bestuursleden worden herkozen.
3.
Huldiging jubilarissen:
We hebben dit jaar vier jubilarissen. 40 jaar lid zijn de heren Adriaans, Groen en
Voesten, 25-jaar lid is de heer Ritzen.
4.
Mevrouw Selman wisselbeker:
De wisselbeker wordt uitgereikt aan het lid dat in ons kwartaalblad een originele
filatelistische bijdrage heeft geleverd. De commissie was van mening dat in het
afgelopen jaar geen van die gepubliceerde artikelen uitreiking van de wisselbeker
rechtvaardigt.
De vergadering wordt besloten met een gratis verloting van een aantal
filatelistische benodigdheden en het overhandigen van een enveloppe met inhoud
aan de dames van de sociëteit, dit voor hun werk achter de bar.

Notulen ledenvergadering 11-04-2010.
Aanwezig:
Afgemeld:

36 leden
de heren Berezinski en Harst.

Na de opening van de vergadering wordt er stilgestaan bij het overlijden van ons
lid Elly Stevens, echtgenote van Harry Stevens, die jarenlang onze secretaris is
geweest.
Mededelingen:
Onze voorzitter heeft de afgelopen maand de COLF vergadering in Kerkrade
bijgewoond. De voornaamste punten hieruit zijn:
-een lichte verhoging van de COLF contributie omdat men anders de financiën
niet rond krijgt.
-het Maandblad zal een dubbeltje meer gaan kosten
-De Bond heeft een eigen persoonlijke postzegel uitgebracht, die men primair wil
gaan gebruiken bij de correspondentie met de leden.
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-Tenslotte werd er aandacht gevraagd om elkaar te informeren over eenieders
activiteiten, enerzijds is dit een vorm van PR, anderzijds wordt voorkomen dat
men in elkaars vaarwater terecht komt door op dezelfde datum iets te organiseren.
Na de gratis verloting wordt gestart met de veiling.

Notulen ledenvergadering 02-05-2010.
Aanwezig:
Afgemeld:
Satijn.

36 leden
de heren Berezinski, v. d. Berg, Hurenkamp, van Kessel, Reisser en

De lezing over „Plaatfouten‟ kan helaas niet doorgaan omdat de diaserie vandaag
niet beschikbaar is. Wij hebben het verhaal nu gepland voor de novemberbijeenkomst.
Mededelingen:
-De Bondscontributie wordt met € 0.25 verhoogd tot € 4.60 per jaar.
-Albert Haan ontving met Koninginnedag de onderscheiding „lid van de Orde van
Oranje Nassau‟ voor zijn 40 jaar actief zijn binnen de postzegelclub Kerkrade.
Traditiegetrouw wordt de vergadering besloten met de gratis verloting.
w.g. Jean Berezinski, secretaris

Verslag rondzendverkeer 2008/2009.
Ondanks de recessie hebben we het afgelopen jaar het rondzendverkeer positief
kunnen afsluiten. Dit is weer te danken aan de gulle uitnamen van postzegels, door
de 37 deelnemers van het rondzendverkeer.
De tijd is weer aangebroken om de gebeurtenissen van het afgelopen jaar op papier
te zetten. Het “rondzend jaar” loopt iets afwijkend namelijk van 1 september 2008
tot en met 31 augustus 2009.
De inkomsten van de verkochte postzegels, verminderd met de 5 % korting voor
de leden, bedroeg € 2256,74. Dit is een toename van € 356,23 t.o.v het vorig jaar.
(2007/2008)
Aan de inzenders van de boekjes is een bedrag van € 2096,11 uit betaald.
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De totaal gemaakte onkosten bedroegen € 132,94, betreffende de kosten van de
Postbankrekening € 20,00, porto kosten € 22,94 en de onkosten vergoeding voor
de rondzendcommissaris € 90,00. Na aftrek van deze kosten was het netto resultaat
€ 27,69. Dit resultaat is niet al te groot maar nog altijd positief.
De rondzenddienst is een service voor onze leden en wanneer we hier iets aan over
houden is dit mooi meegenomen voor onze vereniging.
We hebben momenteel een gebrek aan “goede Rondzendboekjes”. Dit komt
doordat het afgelopen jaar, helaas weer twee inzenders van rondzendboekjes zijn
overleden. We zullen proberen om nog enkele nieuwe inzenders van boekjes te
vinden.
Tenslotte wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking in het
afgelopen jaar.
Beek 24 februari 2010.
Tom Mennens.
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Financieel jaarverslag boekjaar 2009.
Inkomsten
Contributies
Advertenties
Rondzendverkeer
Veiling
Zegelverkoop
Diversen
Subtotaal
Te kort
Totaal
Uitgaven
Maandblad
Clubblad
Bondscontributie
Colfcontributie
K. v. Koophandel
Kosten jaarverg.
Kosten bondsverg.
Kosten best/leden
Bestuurskosten
Bibliotheek
Verzekering Rdz
Diversen
Totaal

Begroting 2009
Resultaat 2009
Begroting 2010
€ 2.450,00
€ 2.547,65
€ 2.750,00
€ 400,00
€ 462,50
€ 400,00
€
0,00
€
27,69
€
25,00
€
60,00
€
99,81
€
35,00
€ 290,00
€ 290,00
€ 290,00
€
0,00
€
36,45
€
0,00
€ 3.200,00
€ 3.464,10
€ 3.500,00
€ 1.200,00
€ 649,11
€ 1.350,0
€ 4.400,00
€ 4.113,21
€ 4.850,00
Begroting 2009
Resultaat 2009
Begroting 2010
€ 1.875,00
€ 1.914,25
€ 2.000,00
€ 800,00
€ 749,27
€ 475,00
€ 450,00
€ 464,80
€ 475,00
€
20,00
€
16,65
€
25,00
€
25,00
€
26,14
€
25,00
€ 250,00
€ 253,50
€ 250,00
€ 150,00
€
0,00
€ 150,00
€ 450,00
€ 457,10
€ 750,00
€ 150,00
€ 134,26
€ 150,00
€ 200,00
€
65,45
€ 200,00
€
30,00
€
30,79
€
30,00
€
0,00
€
1,00
€
0,00
€ 4.400,00
€ 4.113,21
€ 4850,00

Geldmiddelen 01.01.2009
Geldmiddelen 31.12.2009
Kasgeld
31.12.2009
Bankgiro
Subtotaal
Te kort 2009 spaarrekening
Subtotaal
Overloop post (Contr 2010)
Totaal
31.12.2009
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USA booklets
“een introductie” (deel 1 van 4)
Januari 2010, Wim Meens
Gebruikte literatuur en websites:
- The United States Stamp Society, Research Paper Nr. 2 (thirteenth edition),
- Folded-style booklet checklist
- Scott, Specialized catalogue of US stamps and covers 2010
- Durland, Standard Plate Number Catalog 2005
- http://www.moneyfactory.gov
- http://booklets.pnc3.org
- http://www.usps.com
- http://www.apnss.org/PrivatePrefixes.htm
- http://glossary.usstamps.org
- http://alphabetilately.com
- http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_United_States_postage_rates
De boekjes van de Verenigde Staten van Amerika (USA) werden tot 1976 geniet.
Net als vele boekjes van andere landen b.v. Groot-Brittannië. Al deze boekjes
werden tot dan toe vervaardigd door the Bureau of Engraving and Printing (BEP),
een departement van het Ministerie van Financiën, een overheidsaangelegenheid
dus.

Fig.1. Voorbeeld van een geniet boekje (1958).

Fig. 2. Ook luchtpostzegels werden zo verkocht (1949).

De boekjes vervaardigd tussen 1900 en 1976 kennen slechts een half dozijn
plaatnummers en daarom zijn varianten vrij eenvoudig uit elkaar te houden. In
maart 1977 werden door de BEP de eerste vouwbare boekjes (folded-style
booklets) gemaakt en verkocht. Vanaf dat moment, tot op heden, zijn steeds meer
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verschillende postzegelontwerpen in boekjes formaat uitgegeven. Met een grote
variatie aan plaatnummers en productie methoden.

Fig. 3 en 4. Voorbeeld ” folded-style booklet” buiten- en binnenzijde. Deze “Flag over Supreme
Court” uitgave werd voor het eerst uitgeven in 1981. En er bestaan diverse boekjes van met
verschillende omslagen met verschillende tekst vermeldingen en postzegel inhoud. De geplakte
velletjes zitten altijd gevouwen in het boekje. De vouw zit meestal in de derde horizontale
perforatielijn.
Nu, en dit is al sinds vele jaren, gebruikt the United States Postal Service (USPS)
diverse marktpartijen om postzegels en daardoor ook boekjes te vervaardigen. Niet
dat de BEP helemaal uit beeld is verdwenen, maar tegenwoordig drukken ze veelal
in opdracht van Sennett Security Products, Inc.
Een opsomming van drukkers waar de USPS tot op heden gebruik van heeft
gemaakt:
 American Bank Note Company (ABNC)
(A)
 American Packaging Corporation.
(veelal in opdracht van Sennett)
 Ashton Potter (USA) Ltd. (van origine een Canadese drukker)
(P)
 Avery Dennison Corporation.
(V)
 Banknote Corporation of America, Inc. (BCA)
(B)
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Bureau of Engraving and Printing. (BEP)
(geen letter)
Dittler Brothers, Inc.
(D)
Guilford Gravure, Inc.
(G)
J.W. Fergusson & Sons
(in opdracht van Stamp Venturers)
KCS Industries
(K)
Manhardt-Alexander
(in opdracht van Ashton Potter)
Minnesota Diversified Industries (geen drukker, maar wel producent
boekjes) (n.v.t.)
National Label Co. (voor 3M Company)
(M)
Sennett Security Products, Inc.
(S)
Stamp Venturers (Canada)
(S)
Sterling Summer.
(veelal in opdracht van Ashton Potter)
Stevens Security Press
(in opdracht van Ashton Potter)
U.S. Bank Note Company
(U)

Er zijn nog enkele bedrijven die postzegels voor de USPS hebben gedrukt, maar
deze zegels zijn niet terecht gekomen in boekjes.
Op het moment dat de USPS met private contractanten in zee ging vond men het
nodig dat iedere contractant een eigen letter kreeg, die een ieder voor het
plaatnummer kon zetten. Zie overzicht hierboven. Hierdoor werd de identificatie
van de verschillende boekjes en zegels vergemakkelijkt. Aangezien de BEP nooit
zo‟n letter voor zijn plaatnummers had gezet, wel erachter maar dat is voor een
andere keer, kreeg deze geen letter toegewezen.
Hieronder enkele voorbeelden:

Figuren 5 t/m 7.
De voor het eerst uitgegeven “Forever” zegels uit 2007.
Op figuurvolgorde: druk door Avery, Ashton Potter en Sennett. Dit zijn de drukkers waar de
USPS tegenwoordig het meest gebruikt van maakt.
Deze “Forever” zegels hebben de postwaarde van 1st Class. En behouden deze waarde ook na
tariefwijzigingen. Een postzegel voor “altijd”. In 2007 was dit 41 ct. In mei 2008 werden
tariefwijzigingen doorgevoerd en steeg de waarde per zegel naar 42ct. en in 2009 al naar 44ct.
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Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Daarnaast begon de USPS met het uitgeven van andere type boekjes.
Hierbij een globaal overzicht:
In 1990 komt het eerste zogenaamde self-adhesive Automatic Teller Machines
(ATM) “sheetlet” uit. Dit “velletje” met postzegels heeft precies het formaat van
een One Dollar bankbiljet en is zelfs net zo dik! De zegels zijn zelfklevend, dus je
kan je voorstellen hoe dun deze zegels wel niet moeten zijn.
Ze kunnen alleen worden “gepint” in bankpinautomaten, waarna de consument de
in het midden gesitueerde plakstrip kan verwijderen en er een boekje van kan
vouwen. Deze boekjes (ja, zogenoemd omdat ze door alle catalogi als dusdanig
worden vermeld) hebben dus geen aparte omslag. De postzegels zitten“gestikkerd”
op de omslag (meer over deze boekjes in deel 2).

Fig. 8. ATM “G” rate Old Glory Flag, uitgegeven vanaf 13 december 1994, vooruitlopend op
de nieuwe tarief-wijziging.
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Op 29 mei 1978 bracht de USPS voor het eerst zogenaamde "contingency stamps”
uit. Deze postzegels waren zonder waarde aanduiding, maar hadden een
letteraanduiding. Er zijn zegels uitgeven beginnend met de letter A tot en met de
letter H. Iedere zegel vertegenwoordigd, in letter volgorde, het nieuwe gewijzigde
First-class tarief (binnenlandse post).
De letters F, G en H kennen ook zogenaamde “make-up rate” zegels. Dit zijn
aparte zegels, met dezelfde letter aanduiding, alleen deze vertegenwoordigen alleen
het tariefverschil tussen het oude en het nieuwe posttarief.
(zie de tabel hieronder).
Zegel

Waarde

Verandering First-class
tarief
29 mei 1978
22 maart 1981
1 november 1981
17 februari 1985
3 april 1988

A
15 cent
B
18 cent
C
20 cent
D
22 cent
E
25 cent
F make-up rate
4 cent
F
29 cent
3 februari 1991
G make-up rate
3 cent
G
32 cent
1 januari 1995
H make-up rate
1 cent
H
33 cent
10 januari 1999
34 cent
7 januari 2001
Tabel 1. Overzicht van de verschillende contingency stamps, hun waarde en het tijdstip van de
First-class tariefwijziging.

In 1995 besloot de USPS om alle boekjes met zegels die met gom waren voorzien
uit te faseren en te vervangen door zogenaamde self-adhesive “convertible”
booklets. Deze vellen (daar gaan we weer!) met zelfklevende postzegels worden al
sinds 1989 als velletjes verkocht, waarna de consument, de tussenliggende
plakstrips (meestal 2) kan verwijderen en er een boekje van kan vouwen. Waren ze
in het begin slechts eenzijdig voorzien van zegels (zie figuren 9 en 10), later komen
er ook dubbelzijdige varianten uit (figuren 11 en 12).
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Figuur 9, voorzijde
Figuur 10, achterzijde
Peaches and Pear uitgave 1995.
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Figuur 11. Voorzijde
Figuur 12. Achterzijde
America on the Move, uitgave van 2005.
Let op de vele verschillende zegelvarianten die je uit dit boekje kunt halen!!
5 verschillende hoekzegels. 5 verschillende zegels links ongetand, 5 verschillende zegels rechts
ongetand.
In 1996, zien we ook een andere variant verschijnen; het “fold-out vending
booklet”. De zegels in de gevouwen boekjes worden nu ook geproduceerd op de
omslag waarna de producent de plakstrips zelf verwijderd en de boekjes,
gevouwen, aan de rand dichtplakt (meer over deze en de “convertible” boekjes in
deel 3).
Ook in 1996 komen voor het eerst de zogenaamde MDI (Minnesota Diversified
Industries) booklets uit. Deze boekjes, een omslag met venster en voorzien met
postzegels uit veldelen, al dan niet vastgeplakt aan de omslag, konden uit
postzegelautomaten worden verkregen en waren voorzien van een glassine envelop
(pergamijn-achtig) ter bescherming.
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Fig. 13. Inverted

Fig. 14. Normal

Fig. 15. Inverted

Fig. 16. Normal

De boekjes bestonden uit 15 of 30 postzegels en werden tot 1999 met de hand
geproduceerd. Figuur 13 en 14 laat het MDI boekje zien van Humphrey Bogart uit
het jaar 1997 en laten zien dat de veldelen verschillend in de omslagen werden
geplakt. Zogenaamd “normal” of “inverted”, omgekeerd. Daarnaast de uitgave
“All aboard” uit 1999 met beroemde treinen. Ook normaal of omgekeerd in de
omslag geplakt (meer over deze boekjes in deel 4).
En tot slot, gaat de USPS vanaf 2000 Prestige booklets uitgeven. In tegenstelling
tot andere landen zoals Groot-Brittannië en Nederland, zijn het tot nog toe slechts
drie uitgiften geweest.

Fig. 17. U.S. Navy Submarines
Uitgave uit 2000.

Fig. 18. Old Glory
Uitgave uit 2003.

Fig. 19. Lewis and Clark
Uitgave uit 2004.

Het uitgiftebeleid van prestige boekjes is summier, daar staat dan gelijk weer
tegenover dat de USPS van andere uitgiften het wel presteert om daar dan maar
gelijk 4 verschillende boekjes tegelijkertijd van uit te geven. Meestal gedrukt door
drie verschillende drukkers en dan meestal ook nog met de nodige variaties!!!
Meer detailinformatie over bovenstaande boekjes in de volgende drie delen.
 Blad 164 41e jaargang
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Bij het nakijken van mijn verzameling België, viel mij deze zegel op. Eerst dacht ik
dat het een Griekse zegel was, maar komt
echt uit België. Deze zegel is uitgegeven op
13 juni 1963 ter gelegenheid van de tiende
verjaardag van de ministers van verkeer.
Links staat het symbool van de
spoorwegen, een vliegend wiel. Rechts er
van een stuurwiel van een schip,dit is het
embleem van de scheepvaart en er onder
een verkeersbord (voorrangskruising), dat
het wegverkeer vertegenwoordigd. Het
hoofd is opgebouwd uit zeshoekige hokjes
met de vlaggen van de aan de conferentie deelnemende landen. De tekening is van
Lauwers en de gravure is van J. de Vos. Er werden 3.000.000 exemplaren van
gedrukt.
Ger Nelissen
 Blad 164 41e jaargang
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