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Stamvader Nederlandsch Tijdschri ft voor Postzegelkunde, waarvan hier 
afgebeeld het fraaie titelblad waarmee werd begonnen In het zesde 
nummer ven de eerste jaargang (1885) 

INLEIDING 

Deze zomer vieren wij het vijftigjarig bestaan van ons 'Maand-
blad', dat nog steeds wordt uitgegeven door een aantal 'ver-
enigingen-eigenaren'. 
De naam 'Nederlandsch Maandblad voor Philatelie' bestaat nu 
vijftig jaar. Doch de verenigingsorganen waaruit dit Maandblad 
in de loop der jaren ontstaan is werden al veel eerder opgericht. 
Het eerste reeds in 1884. En omdat de geschiedenis van het 
hlad zozeer verweven is met de geschiedenis van de uitgevende 
verenigingen zullen wij ook die niet geheel buiten beschouwing 
laten. 

VOORLOPERS 

De eerste uitgever van filatelistische bladen in Nederland was 
zonder twijfel de Gonge) heer C. van Rinsum. Op zijn naam 
verschijnen in 1869 en 1870 de 'Continental Philatelic Magazine' 
en 'The Genera! Stamp Advertiser', terwijl hij samen met J . Chr. 
van Schaick in die jaren nog 'De Timbrophilist' - een ge-
ïllustreerd blad voor Postzegel-Verzamelaars -- uitgeeft. Deze 
bladen, met gratis postzegelbijlage, hebben echter geen lang 
be taan gekend. Er be taan nog exemplaren van ; in de 'litera-
tuurschouw' van de Amphilex in 1967 waren deze te zien. Van 
de 'gratis-zegelbijlagen' noemen we slecht de 1 cent zwart 
ongebruikt uit 1869! 
Van enig filateli tisch vereniging leven is dan, voor zover be-
kend, nog geen sprake. Daarvan horen we voor het eerst 
omstreeks 1883. Toen schijnt er in Arnhem reeds een 'Vader-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars' bestaan te 
hebben en in 1884 bestaat er een 'Nederlandschen Po tzegel-
verzamelaars Bond ', ook in Arnhem. In dat jaar is er sprake 
van dat van deze 'Bond' een 'afdeling Amsterdam' zal worden 
opgericht. Men kan het echter niet eens worden over de ver-
Jeling van de contributie tussen 'Bond' en 'Afdeling' en het 
resultaat is dat in Amsterdam een zelfstandige vereniging wordt 
opgericht. Hoe het daarna met die 'Bond' gegaan is vermeldt 
Je historie helaas niet. 
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* Het eerste nummer verscheen in augustus 1884, oog in octavo 
'autographie', met eigen handschrift en tekeningen van de 
redacteur Huart. In januari 1885 wordt het blad gedrukt. De 
abonnementsprijs is dan f 1,50 per jaar voor twaalf nummers, 
met daarin begrepen de 'gratis postzegelbijlage'. 
Dat niet iedereen in die tijd de filatelie als een serieuze zaak 
opvatte moge blijken uit een perscommentaar dat in mei 1884 
in de Veluwebode te Harderwijk zou zijn verschenen en dat als 
volgt luidde: 
,,Hoe kinderachtiger hoe mooier! Een Vereeniging van Post-
zegelverzamelaars heeft zich gevormd. President is de heer 
H11art, Secretaris de heer Kothe. ' t Zal wel moeten heeten: 
President het zoontie van de heer Huart, secretaris het zoontie 
van de heer Kothe. Of heeten knaapjes met schooltasschen op 
de rug die in postzegels 'doen' nu ook al 'heeren'?" 
De leden van de nieuwe vereniging namen de zaken echter wel 
serieus en we lezen in de eerste jaargang dan ook al "gedu-
rende de maand september (1885) zijn door de zorgen van het 
Be tuur ter voldoening aan art. 3 lid i van de Statuten een paar 
boekhandelaars binnen Amsterdam gewaarschuwd dat zij had-
den op te houden met den verkoop van valsche postzegels, 
wilden zij niet openlijk bekend gemaakt worden". 
En in 1886 - de vereniging heeft dan al zijn huidige naam 
'Nederlandsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars' aan-
genomen - lezen wij de volgende ontboezeming die eigenlijk 
in onze tijd op de "zegels" van Fujeira en Umm al Quiwain nog 
net zo goed van toepassing zou kunnen zijn: 
,,Het is mij meermalen opgevallen hoe onnadenkend beginnûs 
te werk gaa11 bij het samenstellen. hu11n.er verzameling. Begin-
selloze lieden overstelpen hen met aanbiedingen en zoeken 
hun op allerlei wijze waardeloze stukies papier op te dringen, 
die helaas maar re gretig afnemers vinden. Indien de koopers 
slechts een oogenblik nadachten zou het hun niet alleen spoe-

NEDERLANDSCH 

UITGAVE 

.DEft 

:v'Q1t.em1,gi,'l'UJ Vct1'\. 9(),)tJt~«ev= 0:11\.'l eCtaM) 
t. 

dig blijken dat zij voor den gevergden prijs zelfs niet een derde 
ECHTE postzegels zouden kunnen krijgen maar ook dat zij 
hunnen albums vullende met dit uitschot noodeloos geld weg-
werpen en bovendien de schelmerij aanmoedigen dergenen die 
hunne beurs, hunne onwetendheid, en hun goede trouw exploi-
teren. 

WETENSCHAPPELIJKE FILATELIE 
Over dit onderwerp schrijft in 1886 de heer Oskar Kausch uit 
Dresden, 'Hoe beoefent men wetenschappelijke postzegelkunde'. 
En in december van dat jaar word t er een prijsvraag uitge-
schreven met het volgende onderwerp: 
"De Vereeniging verlangt een geschiedkundige verhandeling 
over alle postzegels, briefkaarten, gestempelde couverten en 
portzegels voor het Koninkrijk der Nederlanden en zijne Kolo-
niën en bezillingen in andere werelddelen voor den lsten 
Januari 1887 uitgegeven, gestaafd door aanhaling der op die 
uitgaven betrekking hebbende officiële stukken (Kon inklijke 
Besluiten, Ministeriële R esoluliën enz.) en zoo mogelijk door 
overlegging van exemplaren." 
Het zal echter nog tot 1890 duren voor op deze prijsvraag een 
bevredigende inzending komt, die dan ook door de Vereenigiog 
gepubliceerd wordt en aan de man gebracht voor de somma 
van 25 cents. 
De eerste 'philatelistische voordracht' heeft in de veremgmg 
plaats op 18 januari 1888. Lid nr. 1 - de heer Huart -
spreekt over 'De enveloppen van Saksen' en de tekst wordt ook 
in het blad overgenomen. 

1888 'LE TIMBRE' 
Onder leiding van de heer Huart was de 'Nederlandsche Ver-
eeniging' tot grote bloei gekomen. Maar de financiële basis 
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Titelblad an binnenpagina van het eerste nummer van het Nederlandsch Tijdschrift vocw Postzegelkunde, verschenen In augustus 1884, 
dat zich bevindt In de bibliotheek van de Nederlandse Bond van Fllatelisten-Verenlglngea (Koningstraat, Arnhem). De redactie had een 
vooruitziende blik: ,.kleine beekfes worden stroomen". Het blad werd vervaardigd In octavo "autographle" met eigen handschrift en 
teken ing ven de redacteur, Armandus, Eduardus Josephus Huart, oprichter en eerste voorzitter van de Nederlandsche Vereenlglng van 
Postzegel Verzamelaars, die nog bestaat 
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Binnenpagina met mededelingen van de administratie over het abonnement en achterpagina met advertenties van het eerste nummer 
van het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van augustus 1884. Ook toen moesten niet-leden al meer betalen dan leden, 
al krijgen die het blad tegenwoordig niet meer "gratis en franco" . Adverteerders betalen nu ook wel wat meer voor een "vak van 
3 x 7 centimeter" dan f 0.35. 

was zwak en de uitgave van het Tijdschrift voor Postzegel-
kunde kostte veel geld. Door zijn Belgische afkomst wa de 
heer Huart waarschijnlijk bedreven in de Fran e taal en op zijn 
initiatief gaat men in augu tus 1888 een Franse vertaling uit-
geven, genaamd 'Le Timbre'. Dit blad heeft het tot 1894 vol-
gehouden. Toen verdween de heer Huart helaas van het toneel 
en met hem ook het Franstalige blad. 

1889 'INTÈRNATIONALE TENTOONSTELLING' 

Van 20-23 april 1889 werd in de 'Militiezaal ' (thans deel van de 
Universiteitsbibliotheek) aan het Singel in Amsterdam, een in-
ternationale po~tzegeltentoonstelling gehouden . Het was inder-
daad internationaal met inzenders uit Drammen, Londen, Mag-
deburg, München, St. Gallen en Trie t! Niet alleen postzegels, 
ook de filatelistische literatuur vormde een belangrijk onder-
deel. Volgens het ver lag waren niet minder dan 180 filatelis-
tische tijd chriften uit de gehele wereld ingezonden! Het 'Alge-
meen Handelsblad ' schreef dat deze internationale postzegelten-
toonstelling die van 1887 in Antwerpen verre achter zich liet. 
Het is niet te verwonderen dat het Tijdschrift voor Postzegel-
kunde hieraan een fee tnummer wijdde, met vele bijdragen van 
buitenlandse medewerkers. Uit de inhoud noemen wij: 
Dr. Jur. P. Kloss, De foutdrukken van Saksen. 
Dr. J . A. Legrand (dr. Magnus), Postzegels van Formosa . 
Dr. Alfred Mo chkau, Hoe ik po tzegelverzamelaar werd. 
J . B. Moens, Watermerken en variëteiten. 
J. E . Bohlmeyer, Twee Nederlandse zeldzaamheden (briefkaar-
ten) . 
Ernst D. Frank, Het Engelse couvert-s tempel à 10 d. 

1890 EEN NIEUWE NAAM: J. B. ROBERT 

Directeur za l worden de heer Joha n K. Koning (bestuurslid en 
leider rondzendverkccr van de Nederlandsche Vereeniging), 
commi sarissen : P . W. H. Provo Kluit. oud-postdirecteur te 
Oosterbeek, Carl Everts, pa rticulier te Amsterdam - dat be-
stond toen nog! - en mr. H. J . van Leeuwen, advocaat en 
procureur te 's Hertogenbo ch. Doch we horen er verder nooit 
meer iets van. Dit za l du wel een luchtkasteel gebleven zijn. 
ln deze jaarga ng lezen we iets over de postzegelbeurs op de 
Champs Elysées te Parij - die bestaat nog wel - en over de 
eerste publie ke po tzegelveilingen die in Amsterdam en Utrecht 
gehouden worden. 
Maar het belangrijk te voor ons i toch dat er een nieuwe 
auteur verschijnt, de heer J. B. Robert, die een artikelenserie 
begint over de Chinese taal en letterteken . 
Als in 1891 een afdeling te 's-Gravenhage van de Nederland-
sche Vereeniging wordt opgericht wordt deze heer Robert daar-
van voorzitter/secretaris. Hij zal in de Nederl a ndse filatelis-
tische literatuur een grote rol spelen. 

1892: VERENIGINGSNIEUWS ER UIT 

Er wordt geen reden vermeld, maar het lijkt toch wel dat er 
moeilijkheden zijn die er toe leiden dat het verenigingsnieuws 
wordt verbannen naar " Vertrouwelijke Mcdedeelingen, bene-
vens Verslagen en Handelingen van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars", een speciaal blad dat tot 
de oprichting van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
naa t het Tijdschrift voor Postzegefkunde zal blijven bestaan, 
doch waarover wij het in het kader van dit artikel verder niet 
zullen hebben. 

1894: VERENIGINGSPROBLEMEN 

Het jaar 1890 is een bewogen jaar gewee t. Het begint al io Moeilijkheden leiden tot het aftreden van de heer Huart als 
januari met een merkwaardige advertentie. Namelijk dat opge- voorzitter. Deze is teleurgesteld en trekt zich geheel terug. 
richt zal worden de N.V. Handelsvereniging Philatelia , met Robert wordt dan hoofdredacteur en als redacteur treden op de 
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namen die voor iedereen die met de geschiedenis van de Ne-
derlandse filatelie op de hoogte is een zeer bekende klank heb-
ben. 
De in 1890 aangevangen loopbaan van de heer Robert als fila-
telistisch auteur za l voortgaan tot en met 1921. Meer dan dertig 
jaar lang heeft hij , zowel zelf auteur als in de functie va n 
hoofdredacteur, het ederlandsch Tijdschrift voor Postzegel-
kunde geleid. 

1897 HET 'POSTZEGELBLAO' 

We zagen reeds dat te 's-Gravenhage een afdeling van de 'Ne-
derland che Vereeniging' werd opgericht. Dat was een echte 
vereniging van volwassen verzamelaars. Doch er waren ook in 
Den Haag jongelui die, om met de Veluwebode te spreken ' in 
po tzegels deden'. Een aantal leerlingen van de handel dag-
school had zelfs een 'naamloze vennootschap tot den handel in 
postzegels' opgericht. Hoewel er aandelen waren van vijf cent, 
gaven ze een hoog dividend. Toch had men al gauw door dat 
er met po tzegels meer te beleven wa dan geldelijk gewin: 
Men besloot een vereniging op te richten: de 'Haagsche Ph ila-
telisten Vereeniging' . En ook deze jonge verenigi ng begon ter-
stond met een blad: ,,Het Po tzegelblad". De eerste jaargang 
- 1897 - werd nog met de hand geschreven en op de bijeen-
komsten voorgelezen. 
De tweede jaargang werd al gecyclo tileerd en van de vierde 
jaargang af werd het blad gedrukt. 

ln het Tijdschrift voor Postzegelkunde van maart 1901 lezen wij 
hierover: 
,,Het blaadje ziet er wel aardig uit. De heer C. M. Dozy redi-
geert het blad, dat we in welwillendheid van allen aanbevelen 
die deze jeugdige bevorderaars onzer liefhebberij een handje 
vooruit willen he/pe11, zoomede in de aanäacht van eerstbegin-
nende jongelingen en jongedames. Op de Vereeniging komen 
we later wel eens terug." 
U ziet, er was echt een groot 'leeftijdsverschil' tussen de twee 
bladen en de twee verenigingen. Het Postzegelblad gaf ook 
besli t in het begin minder 'gedegen' artikelen dan het Tijd-
schri ft voor Postzegelkunde en er werden meer grapjes gemaakt. 
Aan een erva n werden we onlangs door een tekening van Heinz 
Thien weer herinnerd: 'Een Idee' . Onder dit opschrift stelt een 
van de leden voor op een onbewoond eiland een staat te stich-
ten die postzegels kan uitgeven, waarmee een hoop geld te ver-
dienen zou zijn. Het idee wordt behoorlijk op de hak genomen. 
Op een gegeven ogenblik verschijnt er zelfs een 'musical ' over: 
"Hoe of de srnat " Postzegel/and" gesticht werd en hoe of zij 
tenie1ging" . 
of 'Een schoon idee' 
13/ijspel met zang in twee bedrijven. 
Personen: Jan , Piet, Klaas, Har1s10chte/ijke Postzegelverzame-
laars. Een inboorlingen Hoofdman en voorts: In.b oorlingen, 
schepelingen enz. 
Voo rspel: Stem achter de schermen: 
Jun, Piet en Klaas hadden een prachtig idee 
Zij zouden stich ten een srnat, op een eiland in zee. 

Met de hand in een cahier geschreven werd het Postzegelblad, orgaan van de Haagsche postz. vereeniging, waarvan het eerste nummer op zondag 
24 oktober 1897 werd ingeboekt. Waren de redacteuren dat nog niet, de Illustraties waren al wel volwassen 
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Titelblad van het Postzegelblad waarop de naam van de vereniging, nu gestempeld en juist, Is weergegeven. Het hoofdartikel en de rest van het blad, 
zijn nog steeds handwerk. Advertenties worden Ingeschreven tegen een tarief van vijf woorden voor één cent. In het hoofdartikel een ongezouten afwijzing 
van "den geweldenaar" Louis Napoleon, door wiens toedoen, ,,na een aanslag op de vrijheid", de beeltenis van de geliefde vrijheid op de postzegels 
moest wijken voor "de kop van den neef van den groeten Imperator". 

Zij bereiken dan inderdaad het eiland, hebben enige moeilijk-
heden met de inboorlingen, die met kralen tevreden gesteld 
worden, doch dan komt er een noodlotstijding: Jans moeder 
schrijft dat ze strafport heeft moeten betalen op een door hem 
verzonden brief met een getekende 'postzegel'. Piet zingt dan: 
" Och hemel, nu moeten we hier dus hebben een drukkerij 
Want anders denken de lui, dat is verneukerij 
En dan moet onze staat nog worden erkend 
Want anders is de waarde onzer serie geen halve cent." 
Men besluit zich dan tot Koningin Wilhelmina te wenden, doch 
het antwoord is teleurstellend: 
,,/ k krijg een schriji·en van haar Secretaris 
Potverdomme, kijk zelf of 't niet waar is 
Er staat daar te lezen: Met de volgende boot 
Komt alles waarover U zit in nood 
Namelijk een dokter die Uw hersens onderzoeken zal 
En verder een goed aantal 
Hollandsche postzegels en een paar personen 
Die de inbezitneming van het eiland aan U zullen vertoonen 
Wij lijven Uw land bij onze kolonies in 
Wij, Hollanders, hebben daarin wel zin ." 

perken, was er toen nog niet bij. Men verzamelde zegels van 
alle landen en al werd er wel ge- en verkocht - de firma 
Keiser uit de Passage in Den Haag adverteerde van het begin 
af aan in Het Postzegelblad - toch werd er ook heel veel met 
buitenlandse verzamelaars geruild. Het gevolg daarvan was dat 
het toch wel een zekere 'elitaire' liefhebberij was. Wie geen 
vreemde talen kende kon er eigenlijk niet mee overweg. 

1904 DE NEDERLANDSCHE PHILATELIST 

Onder deze naam verscheen een 'Maandblad voor Postzegel-
kunde met uitgebreid Philatelistisch Persoverzicht , Officieel 
Orgaan van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 'Hol-
landia' te Amsterdam.' Uitgever was N. Yaar & Co., redacteur 
Leon de Raay. Dat achter de eerste firmanaam de tweede 
persoon stond zal ook toen wel algemeen bekend zijn geweest. 
Eigenlijk was dit niet het allereerste begi n. De eerste nummers 
werden nog geredigeerd door B. Halberstadt en Erwin Donath 
& Co. trad nog als uitgever op, maar dat was slechts heel 
korte tijd zo. 
Ook hier is kennis van vreemde talen wel een noodzaak om 
het blad te kunnen lezen. Donath schrijft in het Duits over de 

Opvallend van dit blad i ook het grote aantal buitenlandse poststempels van Nederland en Koloniën vanaf de tweede helft 
advertenties. Het huidige 'specialiseren op Nederland en ge- der 18de eeuw en Leon de Raay in het Engels over het New-
biedsdelen overzee, in fe ite zich tot dit verzamelgebied be- yorkse postal system en later over Oranje Vrij Staat. Men 
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* zoekt ook abonnees en adverteerders uit het buitenland en 
heeft daartoe 'Generalvertretungen' in Duitsland, Oostenrijk 
maar ook in Argentinië en Paraguay! 
Heel korte tijd is dit blad ook nog het 'officieel orgaan' van de 
'Internationale Vereniging van Ansichtkaartenverzamelaars Uni-
versum te Leiden', doch die gaat in maart 1905 al een eigen 
blad uitgeven. 

1909 DRIE VERENIGINGEN BIJ ELKAAR! 

Het uitgeven van een eigen orgaan is een dure aangelegenheid 
en ook in die jaren zag men al in dat bij stijging van de oplage 
de kosten relatief geringer werden. In het jaar 1909 wordt op 
deze wijze De Nederlandsche Philatelist achtereenvolgens ook 
'officieel orgaan' van de Postzegelvereniging 'Breda' (opgericht 
in 1893) in januari en van de Utrechtsche Philatelisten Vereeni-
ging in september. Aan deze laatste samenwerking was wel enige 
concurrentie met 'Het Postzegelblad' vooraf gegaan. De Haagse 
scholieren waren langzamerhand student geworden en zo waren 
er contacten met de Utrechtsche Pbilatelisten Vereeniging die 
ook als studentenvereniging begonnen was. Doch Het Postzegel-
blad was te duur en ·de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging 
koos De Nederlandsche Philatelist. 

PHILATELISTISCH RAADSEL: 
GEHEEL VEL VAN f 10,- GESTEMPELD 

Omstreeks oktober 1910 kwam in de handel een geheel vel 
postzegels van / 10,- netjes gestempeld in Roozendaal (N.Br.) 
en met volle gom. Hoe was dat mogelijk? 
Volgens De Nederlandsche Pbilatelist was het volgende ge-
beurd. Een inwoner van Roozendaal had gebiecht dat hij de 
belastingdienst voor f 500,- had benadeeld. In die tijd een heel 
bedrag! De pastoor gaf hem de raad een geheel vel zegels van 
f 10,- te kopen en deze te laten afstempelen. Op die wijze had 
hij dan de Staat der Nederlanden f 500,- geschonken. Het 
gestempelde vel moet hij dan aan de pastoor geven die wel zou 
zorgen dat de gestempelde zegels voor een goed doel verkocht 
werden en hij op die manier ook nog een 'goed werk' deed. 
Het zou op zichzelf interessant zijn om te weten of een derge-
lijk geheel vel, afgestempeld in oktober 1910, nog ergens in een 
verzameling aanwezig is en op die manier de geloofwaardigheid 
van dit verhaal getoetst kan worden. 

191 2 HET PHILATELISTISCH MAANDBLAD 

De heer Leon de Raay was postzegelhandelaar, auteur en uit-
gever, dat werd op den duur te veel. Hij stopte met de uitgave 
van De Nederlandsche Philatelist, doch de drie verenigingen, 
Hollandia, Breda en de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging 
gaan dan bun samenwerking voortzetten in de uitgifte van 'Het 
Philatelistisch Maandblad'. Administrateur wordt de heer L. C. 
A. Smeulders van 'Breda', ook iemand die vele jaren zijn werk-
kracht in dienst van de filateli tische verenigingspers heeft ge-
steld. Aanvankelijk is dit blad nog geheel een verenigingsblad 
met uitvoerige verslagen van vergaderingen en weinig filatelis-
tische lectuur. 
Al in de loop van 1912 komt er een vereniging bij. ,,De Globe", 
uit Arnhem, ook al in 1897 opgericht, is de eerste 'toegetreden 
vereniging', per 1 januari 1913 gevolgd door de 'Pbilatelisten-
club Rotterdam'. 

1913 FUSIE POSTZEGELBLAD EN HET PHILATELISTISCH 
MAANDBLAD 

Al eerder was er sprake van samenwerking tussen Haagsche 
Philatelisten Vereeniging en Utrechtscbe Philatelisten Vereeni-
ging. Dat ging toen niet door, maar toch bleef ook de Haagscbe 
Pbilatelisten Vereeniging naar aansluiting bij een groter geheel 
zoeken daar de uitgave van het blad financieel toch wel een 
zware last begon te vormen. Per 1 januari 1913 treedt de 
Haagsche Philateli ten Vereeniging als mede-eigenaar tot het 
Philatelistisch Maandblad toe en wordt de beer Dozy hoofd-
redacteur. 
Des structuur van het nieuwe blad is in grote lijnen dezelfde 
als nog bij het Nederlandscbe Maandblad voor PhiJatelie be-
staat: een Raad van Beheer bestaande uit afgevaardigden van 
de verenigingen-eigenaren. De eerste Raad van Beheer die voor 
het jaar 1913 werd samengesteld, bestond uit de heren: 
W. S. Wolff de Beer te Utrecht, Tb. H. Klinkhamer te 's-Gra-
venhage, P. J. H. Kuyper van Harpen te Amsterdam, Job. H. 

.,rnmulclijksch .:,uppil'lllCnt ,·nu 
Hlstorr 01 the Poi;:.tnul' strunp ... Cl l ~' 1n 111hre 

,~ree ~Uttc nnd 1), H. r·_" 

l'nr1.-,1m111lf'111w,h1'1l'kro, 11j1J1tchrliwn,"mu~rlwoo_rlll'l•li111! 
{"nrr,•,.p11ntl,111rl·, !)(tol. .. , jn1tf!rnl11 &.r Mr r1•,·•"" : 

Lhml\t'lllo))llrkwl'; li", \\ J\l('t~'1111\1:-IIIN'r. 

Rt:IMCTE l' lt: 
l ,EO N DE IL\\ Y. • 

ÜITGE\•P.11.~: 
N.YAAR,trn .. 

WA'l'EllOIIAAF.' m :1m . 

Pas Ver s chenen. 

Postzegels die Vermogens Vertegenwoordigen 
DOOR FRED. J . MELLVILLE 

VERTAAL D DOOR LÉON DE RAAY 
ia ,•cr!'ichenen, en verkrijgbaar gesteld bij de uitgeve rs van dit tljdschrih , 

Aangezien de oplaag slechts 
500 exemplaren 

groot is, waarvan ruim 300 ex. voor de leden der drie Vereenlgingen beschik-
baar zijn gesteld, verzoeken wij beleefd spoedige aanvragen, daar bijna alle 

overigen uitverkocht zijn. 

Prijs f 0.45 franco 
Voor leden van de Posh.cgct-Vercenigingcn " Hollandia'', .,Breda" en "Utrecht " s lecht s 

f 0.35 franco 
U itg e vers: N . Y aar & Co. Waterg r aafsme er. 

Men wordt er op a ttent gcmARkl dat de voorrand bljnu geheel uiwcrkocht is. 
De boekjes 1.Jjn niet in den handel gebracht, ald us niet anders verkrljgbnur don bij 
de uitgevers en bij de firma ~OOTUEB &: Co., Ro ,in "• Amsterdam. 

Tltelblad van het laatste nummer van De Nederlandsche Phll atellst, 
december 1911 waarin Leon de Raa lj met diepe spijt afsche id neemt van 
zijn geachte lezeressen en lezers, zonder te verte ll en dat " Het Ph lla-
tellstlsch Maandblad" op komst Is 

De Globe Is de eerste " toegetreden veren iging" bij Het Ph llatel lsll sch 
Maandblad, nog In het Jaar van zUn geboorte: het contract Arnhem, 
30 december 1912 
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* Lirnper te Amsterdam, H. C. Milius te Utrecht, L. C. A. 
Smeulders te Breda, H . J. Spitzen Jr. te Ginneken, H. de Wijs 
Sr. te 's-Gravenhage. 
Van al dezen is alleen de heer Wolff de Beer, toen nog 'Jur 
Stud', thans Mr. , in leven. Gezien de rol die hij bij de voor-
bereiding van deze fusie gespeeld zal hebben kunnen wij · ons 
voorstellen dat wij naar zijn mening niet thans het vijftig jarig, 
doch op 1 januari 1973 het zestig jarig bestaan van het Maand-
blad moeten vieren, want het blad dat in 1913 begon werkte 
geheel volgens het systeem dat wij thans nog kennen. 

1913 NAAMSVERANDERING I.V. PHILATELICA 

E r was in Den Haag naast de Haagsche Philatelisten Vereeni-
ging nog een vereniging, genaamd 'Hollandia '. Deze vereniging 
wenste ook het Maandblad als officieel orgaan aan te nemen, 
doch dat gaf moeilijkheden in verband met de gelijknamige 
vereniging-eigenaar te Amsterdam. Het was deze vereniging 
evenwel toch veel waard om tot het Maandblad te kunnen toe-
treden en aldus werd de naam veranderd in 'Internationale Ver-
eniging Philatelica' . Met een korte onderbreking in de jaren 
1920/1921, toen de vereniging het blad 'Wereldpost' van K. A. 
Heymans als 'officieel orgaan' had, is de I.V. Philatelica, later 

Belangrijk Bericht. 
Wij maken hierbij bekend , dat de geadverteerde zegel s van 

,,LEVANT" (Saloniki) en "LONG ISLAND" 
doo r de BRITSCHE POST -ADMINISTRATIE als wettige postzegel s 

niet erkend 
zijn geworden , en bij haar ala officitcl N J f:. T in aanmerking komen . 

Verzamelaars, die zich deze zegels reeds aangcachaft hebben door 
onze bemiddeling. verzoeken wij beleefd deze terug te zend en aan hunnen 
Handelaar, die zich onmiddellijk bereid verklaren zal het vcrkoch1c terug 
te nemen . 

N. Y AAR & Co., 
Watergraafsmeer, 1 September 1916. Dir.: LEON DE RAAY. 

p;:!f' Catalogus Yvert & Tellier-Champion 1917, slechts Fr. 5,00. 

Ondergeteekenden, Postzegelhandelaren, beri chten 

door deze voorhanden te hebben en Ie leveren 

OORLOG-POSTZEGELS 
en wel door rechtstreekschen import. Nimmer 

hebben zij éénig oorlog-zegel betrokken van de 

Firma N. YAA R & Co ; zij treden niet op als 

Agenten dezer Firma. Zij belasten zich niet met 

eventueele bestellingen voor deze Firma bestemd. 

In alphabetlsche volgorde : 

Firma M. Z. BOOLEMAN, Amsterdam. 

J. L. VAN DIETEN Jr., Rotterdam. 

Firma W. HOUTZAMER, 's-Gravenhage. 

Firma G. KEISER & ZOON. 's-Gravenhage. 

als mede-eigenaar, steeds het Maandblad trouw gebleven. 

MEI 1913: ALLE BEKENDE VERENIGINGEN AANGESLOTEN 

Als op 1 mei 1913 'Op Hoop van Zegels' zich bij het Maand-
blad aansluit wordt vol trots verklaard : Thans hebben alle ons 
bekende Nederlandsche vereeniginen zonder eigen orgaan zich 
bij ons Maandblad aangesloten. Alleen de 'Nederlandsche Ver-
eeniging' - met eigen orgaan - gaat nog rustig door met de 
uitgave van het Tijdschrift voor Postzegelkunde, doch stemmen 
die op 'fusie' aandringen worden al gehoord . 

EERSTE WERELDOORLOG: 
OORLOGSNIEUWTJES EN ADVERTENTIE-OORLOG 

Censuurstempels en andere 'oorlog varia' zijn voor een verza-
melaar interessant materiaal. Het is de verdienste van de heer 
H . J. Spitzen geweest dat hij deze onderwerpen in de eerste 
wereldoorlog zeer uitvoerig heeft behandeld. Met zuidelijke 
hoffelijkheid ving hij zijn berichten steeds aan met 'Lieve leze-
res!' Of, en zo ja wie, er ooit a ls speciale ' lieve lezeres' de 
bijdragen van de heer Spitzen las is niet vermeld. H ij is echter 
altijd de enige medewerker gebleven die zich zo specifiek tot de 
dames-lezeressen richtte! 

Afscheidsgroet aan N: Vaar & Co. 
Vaartwel, N. VAAR & Co.; Uw lamp heefl uilgesc.henen, het tijdperk van Uw roem en grootheid 

is voo rbij, Uw leYensgcesten tijn uilgedoofd en slee.hls de sini tere donkerte van den dood. de 
lugubere akeligheid van het duis1ere on bekende, grijns1 U tegen. De sier van Uw eenmaal zoo 
luisterrijk bes laan is vernederd 101 een spullerend nachtpltje, dat door de onbenulligheid van zijn 
schijnsel slech ls rouw uits traalt en donkere schaduw werpt op Uw besmeurde banier 

Hoe koude! gij ook zoo dom, zoo onbegrijpelijk dom zijn, om terwille Uwer reputatie, die loch 
sleeds onaangetast was, het publiek, de verzamelaars, eerlijk, volgens plicht en geweien voor te 
lich ten in zaken, die ze anders nooit vernomen zouden hebben ! Hoe waan ge toch zoo onvergeef-
lijk ,,unkaufmän nisch" , zoo onzakelijk om de als wetti2 verkochte zegels van Satonlkl en Long l1land 
te willen terugnemen, toen U gebleken was, dat deze niel erkend werden door de Britsche Post• 
adminis tratie? 

Dat was toc.h dom van U, niet waar ? Oe zult moelen toegeven, clál hadl ge niel moeten doen 
Al was dil nu wel in het belang van de Philatelie in hel algemeen: in ' t belang van den handel, 
van zekere groote rechtstreoksche lmporteura was dal loch zeker niet. Neen , heeren VAAR &. Co , 
ge moet bekennen zooals elk verstandig Droogstoppel . . . . . pzrdon - zakenmensch , dal de 
importa ncc van dergelijke gewichtigheden verre overduislerd wordt door de schade, die daaruit 
11 oodz.1kelijk moet voortspruite n voor de rechtalreeklche lmporteun . 

Denk U eens even in, dat die geweldige recht1treeklche Importeur,, zooals b v. (om alphabe--
lisch te blijven} 11rma's B00LEMAN, VAN DIETEN, H0UTZAMER en KEISER & ZOON, zoodra gij die 
dwaze eerlijkheid beging! om Ie pubJiceeren dal gij die, zooats later gebleken was, onwettige zegel s, 
wilde t terugnemen, toen moesten die recht1lreek1che Importeur, onmiddellijk rechl1treeklche lelegram-
men verzenden naar hun Speciale Agenten over de hcele wereld, zoowel naar Tlmbuctoo als 0ubangui 
Bushlre als Nlemand1land , tol zelfs naar Noord• en Zuldp ool, Greonland1 Lapland en Nergeuhuben. 

Neen, overigens respectabele heeren YAAR & Co , dal was een groote foul , doch nog niel de 
ergste. Uw ergste en mees t ondoordachle flate r was , dat gij die eerlijkheid niel alleen voor Uw 
firma be1racht, doch ook fatsoenlijke, rus tige, niets kwaad vermoedende agenten er bij wilt sleepen 
Dal is niet de: manier, hceren YAAR & Co , en het is nie:I Ic verwonderen , dat er groole rech1ltreek-
1che Importeur, zijn, zooals b . v (om alphabetisch Ie blijven) llrma 's B00LEMAN, VAN DIETEN, 
H0UnAMER en KEISER & ZOON, die onmiddetlljk stelling nemen , desnoods verbonden tol één groote 
s trijd macht , legen deze door U gevolgde handelwijze. 

Zonder dralen bcslislen zij te: an nonceeren, dat zij gelukkig niet tol die categorie: van rnenschen 
behooren, die Agenten van Uw firma zijn. 

Weest gij nog zoo fair, zoo eerlijk als gij will in Uw zaken , wij hebben onze eigen methode 
va n zaken doen en zullen daarom bij deze zoo vrij zijn, aan wie het maar lezen wil, te doen bekend 
maken, dal wij Uw Agenten niet zijn en nimmer ecnig Oorlogpostzegel van U betrokken hebben , 
zoo redeneere.n zij . 

Vu rlwet dus, heeren VAAR & Co., gij hebt U zelf den strop om den hals gedaan e:n nu moet 
gij onverbiddelijk slerve:n. Men kan ook te OJlrechl zijn . Gij hebt nu eenmaal gepubliceerd, dat de 
zegels van Long l1l1nd en Salonlkl achteraf gebleken zijn niel erkend Ie worden. en daarmede Uw 
eigen doodvonn is geleekend, daar wij, de reoht1treek1che Importeur, , met o nze wijdvertakle eigen 
filialen lol zelfs in Durgrrdam, o nmiddellijk, fli nkweg, kordaal gunnonceerd hebben, dat wij met een 
dusdanige firma liefs! zoo weinig mogelijk te doen willen hebben , en zelfs eve nlueele bestellingen 
voor haar niet zullen accepleeren 

R. 1. P. 

Advertentieoorlog In Het Phllatellstlsch Maandblad In de herfst van 1916. 
Leon de Raay biedt in een " BELANGRIJK BERICHT" aan de niet-erkende 
zegels van Levant (Salonlkl) en Long lsland vla de handelaren terug te 
nemen (september 1916). De "rechtstreeksche Importeurs" Booleman, 
Van Dieten, Houtzamer en Kelser, verklaren in een pagina grote adver-
tentie dat zij geen zaken doen met de Firma N. Vaar & Co., van wie zij 
nimmer énige oorlogzegel hebben betrokken (oktober 1916). Leon de Raay 
publiceert daarop een sarcastisch gestelde Afscheidsgroet aan N. Vaar & 
Co., met R.I.P. er onder over een volle bladzijde (november 1916) 

* 

Vele 'oorlogsnieuwtjes' verschenen ook, en het was niet altijd 
eenvoudig het kaf van het koren te scheiden. Bepaalde 
'nieuwtjes' bleken soms gewoon fantasieprodukten te zijn zon-
der enige filatelistische waarde. 
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* De firma N. Yaar & Co (Leon de Raay) merkte op een ge-
geven ogenblik dat ook zij dergelijke produkten in de handel 
gebracht had. Het pleit voor de filatelistische standing van de 
heer Leon de Raay dat hij besloot de geleverde zegels zonder 
meer terug te nemen. Hij deelde dit per advertentie mede, 
waarin hij ook de 'wederverkopers' insloot. Daar hij echter niet 
vertelde welke postzegelhandels als 'agenten' door hem geïm-
porteerde 'nieuwtjes' verkochten, kwamen klanten ook bij ande-
re postzegelhandelaren deze zegels terugbrengen, doch die waren 
niet bereid ze terug te nemen. 
Een aantal handelaren - in alfabetische volgorde Booleman, 
Van Dieten, Houtzamer en Keiser - plaatste een grote adver-
tentie waarin zij verklaarden uitsluitend rechtstreeks zelf ge-
importeerde oorlogspostzegels te leveren en niet als agent van 
de firma N . Yaar OJ.l te treden. 
In november 1916 plaatste Leon de Raay toen ook een adver-
tentie van een gehele pagina waarin hij aankondigde dat een 
firma die een zo verderfelij ke zakenmoraal aan de dag legde 
als N. Yaar en Co. het wel spoedig geheel zou afleggen. 

1920/1921 FUSIE DER MAANDBLADEN: 
NEDER"ANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

In januari 1920 wordt door de, sinds 1908 bestaande, 'Neder-
landsche Bond van Verenigingen van Postzegelverzamelaars' 
een belangrijk besluit genomen. Het Philatelistisch Maandblad 
wordt als "officieel orgaan" aangenomen. Mede op instigatie 
van het Bondsbestuur worden de reeds begonnen fusiebespre-
kingen voortgezet en in het nummer van 15 juni 1921 wordt 
bericht dat deze verzekerd is. De Nederlandsche Philatelist -
waarin opgenomen Het Postzegelblad - en het Nederlandsch 
Tijd chrift voor Postzegelkunde worden verenigd tot één nieuw 
blad, het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, het blad 
dat nog steeds bestaat onder deze naam. 

HET EERSTE UUR 

De heren J. B. Robert en H. J. Spitzen Jr., de beide hoofd-
redacteuren van de fuserende bladen, worden benoemd tot ere-
leden der redactie. Hoofdredacteur wordt de heer J. D. van 
Brink, redacteur Nederland wordt de heer F . H . M. Post en 
voor poststukken tekent de heer W. P. Costerus. 
De administratie blijft in vertrouwde Bredase banden bij de 
heer L. C. A. Smeulders Jr. De abonnementsprijs bedraagt 
f 5,- per jaar voor het binnen- en / 6,- per jaar voor het 
buitenland, advertenties f 30,- per gehele pagina. De mede-
deling van de fusie staat ook in het Duits, Engels en Frans 
vermeld. 
Behalve van de "Nederlandsche Bond van Verenigingen van 
Postzegelverzamelaars" is het Maandblad dan reeds 'officieel 
orgaan' van tien verenigingen, de vijf 'eigenaren' die hun bladen 
hebben ingebracht en bovendien als ' toegetreden' verenigingen: 
De Globe, de Philatelistenclub Rotterdam, I.V. Philatelica, Op 
Hoop van Zegels en 'Groningen'. ln de loop van 1922 treden 
dan 'Zuid-Limburg' en 'Apeldoorn' toe. 
Het 'Verenigingsnieuws' neemt nog ee11 grote plaats in . De 
eerste jaargang telt 218 pagina's teh~ en advertenties en 70 
pagina's 'verenigingsnieuws'. Advertenties komen niet alleen uit 
Nederland. Postzegelhandelaren in Keulen, Frankfurt, Londen, 
Triest, Wenen, Budapest, Poznan, Helsingfors en Berlijn bieden 
hun waar aan. Een Nederland e firma offreert in Marken, die 
dan ongeveer één cent per stuk waard zijn (maart 1922). 

1924: INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
TE '$-GRAVENHAGE 

Aan de 'Nederlandsche Vereeniging' komt de eer toe vele decen-
niën de organisator van de in Nederland gehouden internationale 
postzegeltentoonstellingen te zijn geweest. Wij noemden reeds de 
tentoonstelling bij het eerste lustrum in 1889 te Amsterdam. In 
1896 te ' -G ravenhage en in 1898 te Utrecht werden in het 
kader van het tienjarig bestaan van de plaaselijke afdelingen 
ook weer ' internationale' tentoonstellingen gehouden. 
Van de Haagse tentoonstelling in 1896 wordt vermeld dat het 
de enige was die géén nadelig aldo op leverde. Onder de inzen-
ders was toen onder anderen de Vorst van Saksen, wiens ver-

Titelblad van hel laatste nummer van het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde, december 1921 , vóór de fusie met Het Phllatellstlsch 
Maandbad, onder hoofdredactie van J. B. Robert, ,.de man van het Neder-

* Het Philatelistisch Maandblad. 
Waarin opgenomen HET POSTZEGELBLAD (25• Jaargana), 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 
de Postuge.lverecniging "Breda" te Breda ; de Verecniging van Postzegelverzamelaars "Hollandia" te 
Amsterdam ; de Utrechtsche Philatelistcn-Vereeniging te Utrecht ; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
te 's-Oravenhage ; de Verecniging van Postzegclverzamelaars "de Globe'' te Arnhem; de Philatelisten. 
club "Rotte rdam" te Rotterdam ; de Internationale Vereeniging " Philatel ica" te 's•Oraven hage ; 
de Nedcrlandsche Philatelistischc Vereeniging "Op Hoop van Zegels" te Haarlem ; de Phila telisten• 
Vereeniging "Groningen" te Groningen : de "Onderlinge Postzegelverzamel -Club" te Amsterdam en 
den "Nederlandsche Bond \'an Vereenigingen van Postugelverza~m~e~l•::ars~·:::··~===-----
i11, 1h1kk u tl bUd r-.u Uli •tltll• Tot liet plaal•n UI 11durtullh, bu btktlllfl , •• 
•cliapptlUku H urd, buttHI t t'nl 1n11 ta 1oor alle• wat dr allfnt', kei fttlleer ta 11 1 adialal•t,-.Ur 
••• H lfNitrt urua lrla r •berldatu lt lH• bfi lttrt. 11,11 lt ll'HIIH ltl L. r . A. t,XEULDt:11s. bt.llot l• !~:::.!:~ y'! ~•;~~e::~:;~ ll . J , ~l'IT"lf. ~ Jr" l'rla.t• ~;:: ::•, u::~»:~:,:~:•~:::,~~;·~::;:~~•~8~0~1::'::: 

AJIOS NE.\1 1::.'l!TSl'IUJ:i tb~ •ocnuubctalmi; A.0 \ 'ERTENTIÊN jbij .-001u1tbrialmi;1 
hlnncnlud. per Jur, fnll..., p-er potl • / 3.50. •11 p.111n1 / is,- •, pacm• • / 6.- 1 11 p,11ru.. / 1,-
H11ucnllnd, , , • 4,SO.. • 1 , 1s,- 1 , s,- 11, , J 50 
Af1ondrrl~li " n11mmr11. , . , , ) •11 • 10. 11 • ,t.JO • ~ • • f " iz aul i lnl· 

OratJ1 .,-d,lcdrn.-:.nbo>tn11mtld,.\"ncc111r1n.,e 11, , l",JJ • 11 • , • J,S., ... l.llRIP , u4abt 

IOe Jura:ang:. BREUA, 15 OECt- MBER 1921. No. UO. 

J. MEBUS, 
POSTZEGELHANDEL, 
korte lljnb11n1teeg 4, bij den N. Z Voorb11rgw1I, 

Pottbox 883, Te lefoon 3473 C, 
--- AMSTEADA• ---
VllAA.OT PIIIJSCO HANT " U~l \' EHR l lll " 
EN PitJJNt OUltA?\T ,,N EU E 111, AN U". 

OHATIS OP .AANrtUAU 
IH§I 

Nethirl•utf"ebe Hund h n \ Hl!flnh;i11gl' II 1'111 
1•11s11ei;l' lu r u m"1u r11 

In •trio ,nd mt'I hr1 bt-puldt ,n .ut 4 ..,.n ht• lhMho.id Il 
R1cltn1cl'II, • ,11d1 .,1n Je \"c,ccn,i:,nt••M:C!CIU"l>t" ""imul• 
btlcdd "er,"<ht, .. oo,,.,. .. e,dc,c,,hend.u,.unl'l<>t&ccn,cr •ollf 
m<>rhl&lfllncn11Jfl ,.,.1,,.,,,.-,,1,11,, ... ,1•l,o1ann11d1rc1cc 
kende opi:•" •r J..,r, r,111 hrt ,:ttal lt,lea. V•lltll.ch,du l!ond 
••n11ct\olfn \'cr<en,a.,n& np I UttemMr ll es, ,,.n dt' na..-n 
rn adrcucn nn h1re ~ctltl(enll'OO!d,11r1• .-UOI hr\ .. o1,.:cndr 
,t,cnHJUr JO \4' Ulll!>• 1,1 ~r,1 ..... 

Il,· '" i, • 1/.1//,111,I, u Pcc~mbtr 1v:1 

Aan de ltit t ! 
l'nl.tlt' fflalfn ontun.:rn •• n"mm," .. an on• lllad tf'llll 

,.,ren• •dubbelt 1r1td1ni:, lnd1tn11<hhr1,:cwal,nnrh1,no11h,rn, 
da1 lT l:..w c,tmpt,11rn unhll'lli:I, 1u)Tdl l' btlct'ld oc11, hl un~ 

n f n.ln lc111g lt' 1rnl!u. \lrn llflll(t dUtt()(' hruelfdr :u!ro 
•1tOC1l.jc. lunl.ct1c ,11! n1r1, tlorh M""h11Jvr 11011: , rc,u,: •ri.en 
1luhl.c:l(1rn1hn1 • 

J/,,,(,1, q llcct ntbct 1v:1 UI i'\ll\ll'l~lll.11111 

In n1b1nd meldt 111,11 der li)d..chr1flcn, ., tle 1 f>hUat,ll •t l, ch 
Mundblld" rn hcc " Ned11l1nd1eh Tljd1chr h vw r l'ot1 n1ct 
~undr ", op I J1n111rl tli .11 1111 n11mm11 het lnlllc, dit ondtr 
den ouden, eigen mei U betrlli:1 . 

T ltit jatrn linrn 1ch111 oru, l"en vin hud rn unhoudrnd 
wt1krn woor hu, dcr lit ld tvfll hun 1oen 1n d1co1 1\e ld"n nn 
hel bl1d, dal 'hun itHlo• lnd h 1e11o ordtn, Men ondr •1ch1ne 
de M t 1urcn en mochen nlrt, 11n r,n rter lnia tl11, ~.,11,hl1n,ne 
nn HII t>l1d tcrtktndcn, •r mee, nitt . lnll it n mtn 11o·r fl dal ~u, 
de -crl1nede w11h.11mheden dlendr n 1r webtwen 11ehetl be· 
l1n11 rluo, t'n mrt upolle1 ln11 vi n all~n •r lJ r n lljd. • 

Oen belden m.nnrn, H J Sr1n.o , en L C A. S"ltULDHI, 
dit dut tien jaren trouw op h1111 po11 lleboen 1e •111n 111 
ttooldrcdu:teur en 111 4 dm1n111r1ttur, komt durwoor h•e "" 
hallth)~ a:cmu ndt d• n~t-ru, J1ln11 

0c Kud on lkhur hreh 11e111e1nd de w1d,enurn nn drn 
t thc1dcndtn ltooldfrd1c11111 trnautn, lt ~unncn bcn1dc11n 
do-,, htm un crir,pluu In tt , ulmen 111 de .,, d1cu1 Hopt"n 
" 11 en vrr11 011 wen • IJ, dat de hec, Srn U J,t roch no1 ta l, vu 
malen &trOC'ptt 111 &t'l'OCltn, dt liolommt'n van ht l nieu we 
blad lt ~111 lrn rul 11j11 penne"r11ch1rn 

De \Wtcdt' •tle111n de hctt S/oltULDU$. ii nor "lf l " 11 llj fl 
ruu lft11t ld I Mee de bc-1lc voo1111n1en1 bt1ield. &Mdt hll akh 
Hn om ook hrl n1r11wc blad d /n hul t 11 1u1n 
hl11m1dt lt&cmoclliomend un een "uro1en w1n1ch van den 
Rud un Br h,cr 

,,:~~,~~~';,~lr~~'/:.:u!~~· :rd~!\,nl(!: !d:~::ï ,!tbl!!i 
van ,1111 Phlla1t1111l1ch Mundbl1d " 

llu, Srlîl lN, htl 11• u wel! ' .. 
Titelblad van het laatste nummer van Het Phllatel lstl sch Maandblad, van 
15 december 1921 , vóór de fusie met het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde, met een kiekje van hoofdredacteur H. J. S'pitzen 
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Aan de leden der Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 

Met dit 446•t• nummer van het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, sluit de 
38"• jaargang van ons otficiëel orgaan, maar het is tevens het laatste nummer van ONS "Tijdschrift"! 

Het is U, als belanghebbenden bi j het wel en wee van onze Vereeniging allen bekend, hoe 
de drang der omstandigheden niet in de eerste plaats, maar de kracht die In eenheid liet, vooral 
in een klein land al& het onze. aanleidin& is geworden tot de fusie van ons blad met het Philate--
listisch Maandblad. 

Het "Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", waarvan U het eerste nummer in Januari 1922 
zal bereiken, is voortaan ons orcaan niet alleen, maar het postzegelkundig tijdschrift voor - we 
mogen wel zeegen - alle Nederlandsche verzamelaars. Moge het voldoen aan de hoo11espannen 
verwachtin&en en U naast het vele dat onze "Nederlandsche Vereeniglng'' in hare rondzendlngen, 
afd. aankoop, vereenigingsleven in hare aldeelingen, mei leesclrkel en bibliotheek verschaft, bevre-
diging blijven schenken 

Op dit gewlchtie tijdstip In ons vereeni&in&sleven past het ons, een blik terua: te werpen 
tot dat verre verleden, waarin J. 8 . Robert de man van het " Nederlandsche Tijdschrih" werd. Wat 
hij daarvoor sedert het m idden der neeentiger laren heeft aedaan, mag ik bij U bekend onder-
stellen. Hij is als het ware samenge&roe1d met ons blad en is alom bekend in de philatellatische 
wereld van binnen- en buitenland. Hem moge ook hier een woord van hartelijken dank worden 
gewijd voor alles, wat hij voor ons Tijdschrift heeft gedaan ! 

En voorts gedenken wij onze vaste medewerkers Bohlmeljer en Costerus, Voss voor zijn 
administratieve hulp en allen die verder nog meer of minder ons oreaan steunden. 

Wij hopen en verwachten dat. waar er ena:e banden bll1ven tusschen ons nieuwe tijdschrift 
en onzen ouden hoofdredacteur, als zi1n eere-redaeteur, wij ook in de loekoms·t van tijd tot tijd 
mogen profiteeren van zijn onuitputtelijke phllatellstlache kennis 1 

DE NEDERLANDSCHE VEREENIOING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

G. V. VAN OER SCHOOREN, Voorzitrtr. 

A. VAN DAM, Sttretoris. landsch Tijdschrift" 
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NEDERLANilS~H MAANDBLAD V~~R PHILATELIE 
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J . MEBUS, 
P05':rZEGELHANDEL, 
Korte 4, blJ dtn N Z VoorbUr\lWII, 1 

P0ttbox 883, T1l1roon 3473 C, • 
--- AMSTEADA~ ---
VIIAAOT PHIJSCOflllANT " mnurnsU>f" 
EN L'ltlJS1 OUH..AN'r ,,NEO E Il 1, A N U". 

OIUTIS or A.lS\' IUAO "l5ll 
(10) 

Knd on Jlehe" r. 
Tt1 kt'n111, •All dt' l.,.,t .. n d•r •e:•l<h1llt'nJ" Vt'ft'fn•rmrt'n :::.:~t~:,• 1 hl~ '1Î!1,j~II~~-~ •~n ~~~h;:!~ ";;lJh:! 

1n1dcht"e:1e11 
dr I' H \'AN CITTI KT, 11 f'1J.'Ft.'JIT. 
W I' CO~Tl-.l(llS I' '", lt f./1,4.1/ 
J C. CRA:'>IHtlS, te l,'Pl:11.-1 
dr A VAN IIA~1, IC 111 fRI f.JI 
J, A. KAST! 1:-., IC A.lf.,1'}.fUJA.1/. 
Il C Mlut:, lt' I nu; 11r. 
A C. MISUHt~. 1t ' 1-11/0 ,f 1·1 VJl.li.;f 
L C, A. ~MF.t.;LOFïh, tt" /IGF.JJ, / 
A I' W .!JolK()<l, Ic ',-CR.41'F.\'IIA11F 1 
I' VkEln'NDl'lN, Ie A,'I.\Tf.G() I 1/ 

A lil111m1 111•.u, ... , 
1 ( A SIIHU'fll._ 

11 1' 1 fll!J"lfe llU H1ffll'r 
Or •l'ntrh, .,,..,_, ,,if JUt'n tip d"n Pbd•1cl 11,r.1bc IC l r,-,.Ar 

11011. l'lffl te lfl"\iU 1111 ,..-n potllrte:ku~d,c 1~d1d1111! •oot 

~",t:;1•:.,dbi:r'11'hh;,~ ~~:!;~~1•1 :::.•~!1::,.:. \~::~"·••n IC b11d1n 
hti ""'" n11mtrHr un hri "'"••e bta,I dl\ dt" ttUltli"IC moa• 
ujn Uli trn orek• lt r1 •lt'ffll 1t"dac111 tn mtdr•t1lit1t 
Uli bl1jhr,d dt wtlCM(hJtp H hthbcn, ,111 <111 bl•.t 111 •"men, 

~-~;.'•:O:"~';d:; ~!n;::;.~ lr:;~• ~:;, l;f,~ 
.,.,umJ hle.,.t'l'I Mo,:cn tic mOtltt en dt 111111:, d,11 •lle mede 
•tr•rndro ••n de ••mcn\ltlllnJ tic~trdrn, btlCl(lnd •1>nlr111!1111• 
et"nc opwtlo.lunr un h,n, die 101 htl lor1en nn 1n1trt'1"n11 

=;11;:J:~,t :!;j,:~1 d~?~:::tt';:3":n".c:'!:rd~~.t ~::~:".::: 
•00flland11•dr1(11u1\,c1>111(dt"n un11JJ~hnf1, dr :,.r,tt1l•ndc 
whc l'h,hucltt ••••J•1 

ll rt ,, de rt•lu1,e 101 op heden morrn 1elw••rn t1(h de 
mc-dtw11••11a. lt' nntkr1en un •rt1,·h1llclldf. bclirr.<tr ttri,n,t• 

~,•~o:"1:~~a1;;':,:P,fua;d~~~:~7~1~, ~'i!'d~ owTr;~~1:h~ 
1.11111 •rit. de Ui,.,, ,kn bno111 1e •11ken A.111 J,c t•~ftlun 
«n ni•d b1h1 l{e 1111 du,•tllt n,rl allr Hrtr11u,..tn In hrl 
n1r11we blad, "''Il 1l•n d<>01 w•t mt"dr•rrlunr. d•t her 11ch 
beierde l•n!.• banrn, ,1" de uwr ,.,., rr 111,111, df'>t:.11 11• lnitr,• 

~.~":,~:Il ccÎ, ~t":~:e 1na~:'~;•l:~,~~1nr1:1,.~P ,l~: di:~ IJ /,:;;:~c~:: 
rrn •~•<1ld11t IK- hu, rn lf'1d!n1 wan he1 h!td, 11nt op dt' 'fho~ 
dru lr;:acn \\"st h Mn1tumtr om n1dtrlland h11 •tl 
Il ku11nr11 1r1:rrn lol olrh rt'1~111. ,. hrb lfthn •lfr111Jr blJlt· 

dr11J.•,~ ":1~~f~~"~;.•~,~•:f~':~'~::-:~:1r:~1~rl::11!:~11t>• 
m,vh. b1111j OCI pc,l111rll lfN(ln f..n H'fll Uli .. ,.. '"" op 
dil IPfl tln •h'f'ltti. 1110<rolt' tl M• wan ,die '""'lf..-t,u,f. J.11 
de ffl(M(hfll lflb<llrtl en •e1ilrf'h. lhcr, In he1 b!~d u•rr 

.. ~!:d••~•n c:~ ~~1:d~t':!:• ,:11!~:,::,t.~~~:: ••::~ 
!:~11u:~•~e:•~• .. i~t:;;:~;::;";1r:~dch1 ,n urm dat ,-.. 1o 

Titelblad van het eerste nummer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Phllatelle " dat de eersteling moge zijn van een talrijke reeks": Breda, 
16 januari 1922, onder hoofdredactie van J. D. van Brink 

zameling nimmer daarvoor in het buitenland te zien was ge-
weest. 
In 1901 in de Dierentuin te 's-Gravenhage en in 1909 in Belle-
vue te Amsterdam hadden wederom internationale tentoonstel-
lingen plaats. Op de laatste waren collecties van Duveen - met 
de beide Mauritius Post Office - Waller - basis van de col-
lectie Nederland van het Postmuseum - en Warren, de En-
gelsman die 'positief wetenschappelijk' ook met de 'bewijzen' 
van de tandingvariëteiten kwam. 
En zo werd bij het veertigjarig bestaan wederom in Den Haag, 
maar nu in 'Pulchri Studio' een internationale tentoonstelling 
georganiseerd. Deze tentoonstelling is nog bij alle Nederlandse 
verzamelaars bekend door de hiervoor uitgegeven 'tentoonstel-
ling zegels'. Bij de voorbereiding lezen we "Op den Händlertag 
te Hamburg worden geen Fransche of Belgische handelaren 
toegelaten. Op de tentoonstelling te Brussel kunnen geen Duitse 
verzamelaars exposeren. Op onze tentoonstelling zijn philate-
listen van de gehele wereld welkom." 
Toch gaf die uitgave van speciale zegels wel problemen. Men 
vreesde dat de 'Nederlandsche Vereeniging' er beter van zou 
worden en op 15 februari 1924 schreef het Maandblad 'Bij 
velen van ons, die sympathiek tegenover de tentoonstelling 
staan, zijn die speciale zegels evenwel een groot bezwaar om 
mede te werken'. Pas toen de voorzitter van de ederlandsche 
Vereeniging de uitdrukkelijke toezegging had gedaan, dat als 
er een batig aldo zou zijn dit voor algemene filatelistische of 
filantropische doelen gebruikt zou worden, kon de hoofdredac-
teur van het Maandblad schrijven 'Steunt de internationale ten-
toonstelling 1924 te 's-Gravenhage zoveel gij kunt' . 
Aan de tentoonstelling werden vele pagina's gewijd. Alle rede-
voeringen werden volledig in het Frans en in het Nederlands 
opgenomen. Het Maandblad was ook ingezonden en ontving 
een verguld zilveren medaille. 

TWINTIGER JAREN: GROEI EN BLOEI VAN DE FILATELIE 

De internationale tentoonstelling is beslist een stimulans ge-
weest voor de Nederlandse filatelie: in de jaren daarna ge-
beurt er veel. In 1926 wordt de Rotterdamscbe Pbilatelisten-

* Vereeniging opgericht en begint de bekende filatelist P. C. 
Korteweg met de uitgave van 'De Philatelist' - een blad waar-
van u nog altijd in het Maandblad vermeld ziet dat het er 
sindsd ien in opgenomen is - maar dat geschiedde veel later. 
Victor Gisquière en Stephane Strowski schrijven over 'Christe-
lijke Inspiratie in de Philatelie' - het thematisch verzamelen 
begint te komen . 
In 1927 heeft het Maandblad 3000 abonnees. Administrateur 
Smeulders viert zijn zilveren jubileum en ontvangt een 'radio-
ontvang-inrichting'. Wij herdenken het 75-jarig bestaan van de 
emissie 1852, Vellinga begint aan de publikatie van zijn levens-
werk over de afstempelingen van Nederland. 
De collectie Waller is aan de Staat vermaakt om er een Post-
museum mee op te zetten. In 1929 mogen de deelnemers van 
de Bondsdagen er voor het eer t een kijkje nemen, het is dan 
nog niet open voor het publiek. Op een andere dag mogen de 
leden van Haagsche Philatelisten Vereeniging en I.V. Phila-
telica, die dan weer niet in de Bond zijn, ook een kijkje komen 
nemen. Het duurt echter nog tot 12 november 1930 voor het 
Postmuseum officieel voor het publiek opengesteld wordt. 

1932 - 10 JARIG BESTAAN : JUBILEUMBOEK 

In 1932 overleed, 84 jaar oud, oud-hoofdredacteur en erelid 
van de redactie J. B. Robert. Voor zover bekend de enige 

ederlander die internationaal zo zeer bekend was dat hij de 
Duit e 'Lindenbergmedaille' op zijn naam had taan . 
In 1932 verschijnt ook het jubileumboek 'Postzegelkunde en 
Postwezen, Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van de 
tachtig-jarige invoering van de Nederlandse Postzegels en het 
tien-jarig be taan van het Nederland ch Maandblad voor Phila-
telie'. Dit boek, meer dan 300 pagina's, is nog steeds gezocht 
en wanneer er eens een exemplaar van ten verkoop komt zijn 
er altijd liefhebbers voor. 
Dat het niet allemaal zakelijk was moge blijken uit de adver-
tentie die wij in het oktobernummer van dat jaar aantroffen : 

,,Oproeping". De jongedame die op vrijdag 7 October in den. 
trein van Amsterdam naar R otterdam van 12,15 ter hoogte van 
Den Haag in een brochure "Postzegels als Beleggingsobject" 
zat te lezen wordt beleefd verzocht lzaar naam en adres op te 
willen geven onder nr. 144 aan de administratie van dit blad. 
Strenge discretie verzekerd. 

Of het om de charmes van de jongedame ging dan wel een 
zeer geraffineerde manier vormde om de brochure aan de man 
te brengen zal wel niet meer bekend zijn! 
In dat jaar 1932 is het Maandblad officieel orgaan van achttien 
verenigingen van postzegelverzamelaars, alsmede van de Neder-
landsche Bond van Verenigingen van Postzegelverzamelaars en 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
In die eerste tien jaar is het op 24 verschillende tentoonstel-
lingen ingezonden, met als hoogste bekroning een gouden me-
daille in Frankfurt am Main in 1926 en als laagste een 'eervolle 
vermelding' in Parij in 1930. 
De heer Van Essen procedeert tot voor de Hoge Raad met de 
Belastingdienst over de vraag of een postzegelverzameling we-
tenschappelijk kan zijn - wat ten gevolge beeft dat er geen 
vermogensbelasting over betaald behoeft te worden. Gesteund 
door zijn advocaat Mr. W. S. Wolff de Beer weet hij zijn 
proces te winnen. 

1935/1936 PERSONALIA 

In 1935 overlijdt de heer H. J . Spitzen Jr., 77 jaar oud, op-
richter van Het Philatelistisch Maandblad, erelid van de re-
dactie van het Nederlandscb Maandblad voor Phila telie, ere-
voorzitter van 'Breda'. 
Ook in 1935 begint de heer R. E . P. Maier met zijn publikaties 
over 'De Indische zeebriefstempels'. In 1936 wordt hij zelfs als 
'vaste medewerker' genoemd. De klank die zijn naam later zal 
krijgen is nog niet vooruit te zien. 
In 1936 overlijdt de heer Léon de Raay 70 jaar oud , waarvan 
bij 52 jaar lang verzamelaar en 43 jaar lang postzegelhandelaar 
was~ Te zijner gedachtenis wordt door de Raad van Beheer dan 
de Léon de Raay-medaille ingesteld - de lijst van begiftigden 
daarmee is hierbij afgedrukt. 
In 1938 overlijdt de heer L. C. A. Smeulders, administrateur 
van het Maandblad en 32 jaar lang secretaris van 'Breda'. 
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Leon de Raay (186&-
1936) In zilver. Mede-
werkersp laquette In 
brons, zilver en goud 

LEON DE RAAY-MEDAILLE 

Chronologi che lij t van medewerker van het Neder-
land ch Maandblad voor Philatelie aan wi e in de loop 
der jaren de Léon de Raay-medaille werd uitgereikt : 
1938 L. van E ·sen, Hilversum t 
1939 J. J. Deggeler, 's-Gravenhage t 
l940 Jan Poulie, Amsterdam 
1941 Adr. J. Hoek, Rotterdam t 
1948 A. M. Bender , Maurik 
194\1 lr. H. J. W. Reus, Arnhem t 
1955 J . Eygenraam, Schiedam t 
1956 Drs. A. M. A. van der Willigen, ' -Gravenhage 
1957 W. B. Brocx, Soestdijk t 
1959 D. J. G . Verzijden, aarden t . 
1961 Julien P. Jordens, Antwerpen 
1962 G. J. Scheepmaker, Voorschoten t 
1964 Jan Dekker, Amsterdam 
1966 A. Boerma, Heemstede 
1968 J . F. Cley, Vught 
1969 J. Th. A. Friessen, Goor (Ov.) 
1970 Mr. A. van der Flier, 's-Gravenhage 
1971 C. H. W. Heusdens, Rotterdam 
Het jaartal is het jaar waarin de uitreiking geschiedde. 

In maart 1939 tenslotte overlijdt de hoofdredacteur, de heer 
J. D. van Brink, die sinds de oprichting in 1922 deze functie 
vervuld had. 
De mensen die het Maandblad opgericht en de eerste jaren 
geleid hebben zijn dan allen heengegaan, maar gelukkig waren 
er opvolger die de taak konden overnemen. 

1939 "WAARIN OPGENOMEN 'DE PHILATELIST'" 

Deze vermelding in de kop van ons Maandblad zal wel eens 
bevreemdi ng gewekt hebben. Wie, of wat, was deze 'Philatelist' 
die in het Maandblad werd opgenomen. Het was een postzegel-
blad, reeds in 1926 opgericht en van het begin af aan 'officieel 
orgaan' onder meer van de Rotterdamsche Phil atelisten-Ver-
eeniging. Hoofdredacteur was de bekende filatelist P. C. Korte-
weg, uitgever de heer K. A. Heyman te Rotterdam. Deze uit-
gever bood zijn blad aan het Maandblad ter overname aan en 
te zelfder tijd uitte de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
de wens zich bij het Maandblad aan te sluiten. Na lange on-
derhandelingen kwam men tot een akkoord, de Rotterdam che 
Pbilatelisten Vereeniging betaalde een ' inkoopsom ' en werd 
mede-eigenaar van het Maandblad. Voor dit bedrag werd de 
heer Heymans als uitgever 'uitgekocht ', terwijl als conditie 
werd gesteld dat te allen tijde de vermelding van 'De Philate-
list' in de kop van het Maandblad aan deze transactie zou 
herinneren. 

1939 W. G. ZWOLLE HOOFDREDACTEUR 

a het overlijden van de heer Van Brink in maart 1939 werd 
deze als hoofdredacteur opgevolgd door de heer W. G. Zwolle. 
Helaas heeft deze bekwame en erudiete filatelist deze functie 
slechts zeer kort kunnen uitoefenen. Bij de verdediging van 
het vliegveld Ypenburg in de meidagen 1940 oeuvelde bij , a ls 
kapitei n der infanterie, reed op de elfde mei . Zijn heengaan 
wa een groot verlies voor de Nederlandse filatelie. Hij was 
niet alleen hoofdredacteu r van het Maandblad maar ook eerste 
secretari van de Bond en secretaris-generaal van de Fédération 

In de zomer 1940 wordt het hoofdredacteurschap dan tijdelijk 
waargenomen door de heer Deggeller, voorzitter van de Haag-
sche Philatelisten Vereeniging, waarna in de najaarsvergade-
ring 1940 de heer W. G. de Bas, voorzitter van de Utrechtsche 
Philatelisten Yereenigiog, als definitieve hoofdredacteur wordt 
benoemd. Ook deze was toen tegelijkertijd bondssecretaris. 

1940/1943 OORLOGSOMSTANDIGHEDEN 

We kunnen eigenlijk wel stellen dat er tot einde 1941 relatief 
normaal kon worden doorgewerkt. Doch dan begint de over-
heid en wel de 'Commissaris voor de niet-commerciële vereni-
gingen en stichtingen' zich met de filatelie te bemoeien. 
Op 2 oktober 1941 ontving de hoofdredacteur/bondssecretaris 
bezoek van een afgezant van deze functionaris , aan wie hij 
'gehouden is alle gewenste inlichtingen te verstrekken' . Het 
komt er op neer dat de overheid de filatelie als een 'cultuur-
object' beschouwt en deze wil 'zuiveren van alle verkapte han-
del elementen'. (Ze hadden het toch zo goed met ons voor en 
we wilden er maar niet aan!). En bovendien was het nood-
zakelijk dat er 'eenheid' kwam in de Nederlandse filatelie. (Dan 
konden ze ons beter in de gaten houden!) . De Bond werd al 
officiële fil atelistische organisatie aangewezen en de losse ver-
enigingen hadden de keus: aansluiten bij de Bond of opheffing. 
Voor de Bond betekende dit een toewa van 18 tot 28 aange-
sloten verenigingen met in totaal 7500 leden, tegen 4000 vóór 
deze gedwongen aansluiting. 
Een artikel 'Overheidsbemoeienis', waarvan we thans zouden 
zeggen dat het de gang van zaken nogal nuchter en meegaand 
bekeek bleek bij de betrokken autoriteiten heel lecht aan te 
komen: de hoofdredacteur die dat ge chreven had moest meteen 
verdwij nen. Hij bleef echter op zijn po t en er gebeurde uit-
eindelijk niets, nadat op verschillende plaat en was 'geïnter-
veniëerd ' . 

NIEUWTJES VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

In Nederland waren de 'Koninginnezegels ' reeds einde 1940 
verdwenen en vervangen door de 'traliezegels' - een woord 
dat men echter officieel niet mocht gebruiken, al deden de 
adverteerder het wel! 
In februari 1942 worden echter - met afbeeldingen! - over-
genomen uit een Amerikaanse publikatie oog de nieuwe waar-
den in de Konijnenburgserie van Nederlands Indië gemeld. Er 
wordt ook geschreven over "de toeslagzegel van 10 mei 1941", 
doch daarvan wordt géén afbeelding gegeven en over het in-
schrift (' ederland zal herrijzen ') wordt alleen gezegd dat dit 
'op de toekomst van Nederland betrekking had ' . Wat dat in-
schrift in werkelijkheid was wist iedereen, maar gedrukt werd 
het toch maar niet. 

OORLOGSPRIJZEN 

Als 'nieuwtjes' worden in die jaren eigenlijk alleen nog maar 
zegel van Duitsland en bezette gebieden aangeboden . Van e-
derland worden de vier ongetande Koninginnezegels van 1940 
- waarvan de redactie toch wel durft te zeggen dat ze niet 
door PTT uitgegeven zijn - aangeboden voor ruim f 30,- per 
serie, terwijl al oplage 38.000 serie genoemd wordt. 
Oudere zegels zijn relatief nog niet zó duur we zagen de twee 
opdrukken van / 2,50 op f 10,- samen aa ngeboden voor 
f 33,- . Doch Bohemen-Moravië '3 jaar Protectoraat' was snel 
uitverkocht en 'deed' f 5,50 per serie (nu Yvert fra ncs 2,20). 

JUNI 1943 - VOORLOPIG HET LAATSTE NUMMER 

In apri l werd vermeld waar de keuri ngen voor de 'Waffen SS' 
geschieden en in mei 1943 werd zelf de bekende 'Oproep' om 
zich bij het 'Legioen' te melden geplaatst. In juni was het weer 
helemaal zonder dergelijke propaganda. Wat de reden was is 
niet meer terug te vinden, maar er kwam toen prompt een 
ver chijningsverbod. 
Alleen de Bond mocht oog een tijdlang 'Mededelingen' aan de 
leden van de aangesloten verenigingen verzenden. Aanvanke-
lijk in een oplage van 1000 tuks, doch van april 1944 af 
plot eling weer aan alle leden, tot januari 1945 toe. 

SEPTEMBER 1945 - HERREZEN! 

* 
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* blad geweest, de 'zuivering' was het ook niet en het heeft vrij 
lang ged uurd voor er weer van een normaal verschijnen sprake 
kon zijn . De eerste nummers verschenen: 
1, september 1945; 2, december 1945; 3, mei 1946; 4, juli 1946; 
5, augustus 1946 en dan verder weer gewoon maandelijks. 
Het hoofdredacteurschap werd aanvankelijk bekleed door Mr. 
J. H. van Peursem, die reeds voordien vele bijdragen aan het 
Maandblad had geleverd en verscheidene filatelistische publi-
katies het licht had doen zien. In februari 1948 werd de functie 
echter in verband met ziekte van de heer Van Peursem waar-
genomen door de heer J. C. Norenburg, die in oktober van 
dat jaar definitief als zijn opvolger werd benoemd. 

1948 - CITROENGELE PORTZEGEL EEN VERKLEURING! 

In alle oude catalogussen vindt men voor portzegels nummer 1 
van Nederland de variëteit 'citroengeel'. Het is de grote ver-
dienste van de heer P. C. Korteweg - onder andere - dat hij 
deze variëteit heeft 'ontmaskerd' als een gewone verkleuring. 
Ziende in hoeveel verschillende plaatsen deze 'citroengelen' af-
gestempeld waren kwam de heer Korteweg tot de conclusie dat 
er of een heel grote oplage geweest moest zijn - maar daar-
voor waren ze toch te zeldzaam - of dat het een verkleuring 
moest zijn . Genomen proeven bevestigden deze laatste opvat-
ting. Tn 1948 verscheen deze opzienbarende publikatie in het 
Maandblad en de citroengele portzegel verdween uit de cata-
logus! 

1949: NIEUWE VERHOUDING MET DE 'BOND' 

Vóór de oorlog was het Maandblad al sinds vele jaren 'officieel 
orgaan· van de Nederlandse Bond van Filateli ten-Verenigin-
gen. Na de oorlog was dit niet direct weer het geval , doch 
einde 1949 werd weer een overeenkomst gesloten waardoor de 
Bond - weliswaar zonder financiële deelname - in de uit-
gave van het Maandblad zou participeren en zitting zou krijgen 
in de Raad van Beheer, ingaande 1 januari 1950. Per 1 januari 
1968 werd de Bond door inkoop volledig mede-eigenaar voor 
een achtste gedeelte, gelijk met de reeds bestaande eigenaren. 

1950 'IS DE OVERHEID DE PHILATELIE WELGEZIND? 

Eindeloze moeilijkheden met douanes die postzegelzendin-
gen ter waarde van 25 cent in beslag namen en door de 'ge-
machtigde voor de inbeslaggenomen voorwerpen' lieten vei len 
en die aan het Maandblad geadresseerde eer tedagbrieven met 
stempels en etiketten vernielden leidden tot een vrij bewogen 
discussie. Terwijl men voor f 30,- per dag reisdeviezen kon 
krijgen mocht men voor f 4,- per twee maanden postzegels 
ruilen met het buitenland. 
Wat het punt 'Devisen' betreft heeft het gezonde verstand 
sindsdien wel gezegevierd en met de Nederlandse Bank hebben 
we geen problemen meer. Maar de douane is nog niets ver-
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VRIJ VAN BELASTING/GEEN INKLARING, een stempel dat strijk en zet In 
volle vetheid wordt gedrukt op fllatellstlsch gefrankeerde aangetekende 
stukken uit het buitenland, met documenten voor redactieleden, die voor 
de douane geen waarde hebben 

anderd en nog steeds worden aan het Maandblad geadresseerde 
eerstedagbrieven op een volkomen zinloze manier verpest. 
Dat 'de overheid' de filatelie niet slecht gezind is weten we heel 
zeker. Dat wordt onder meer bewezen door de vriendelijke 
geste van de Hoofddirectie PTT om in de maand juli 1972 
ons jubileum met een Haagse stempelvlag te willen herdenken. 
Maar van de kleinere overheidsdienaartjes hebben we wel eens 
het gevoel dat zij bun frustraties, dat ze in feite niets anders 
kunnen doen dan "verdachte" brieven in beslag nemen en weer 
vrij geven - de correspondentie van de 'Belgica' met de Neder-
landse juryleden werd daardoor bijvoorbeeld telkens een weel-.: 
vertraagd - niet beter menen te kunnen uitleven dan door 
lekker dikke stempels te zetten! 

1952 BOOM-RUYGROK GAAT DRUKKEN 

De eerste jaren na de oorlog hebben achtereenvolgens ver-
schillende drukkers het Maandblad voor de Raad van Beheer 
gedrukt; helaas niet altijd tot tevredenheid. Vooral het op tijd 
uitkomen kostte vaak erg veel moeite. Een aantrekkelijke of-
ferte van Boom Ruygrok leidde er toe dat deze firma met in-
gang van het meinummer 1952 het Maandblad ging drukken, 
nu al meer dan twintig jaar! En sindsdien zijn de nummers al-
tijd uitgekomen in de maanden die ook op de omslag vermeld 
stonden! 

1953: DAGELIJKS BESTUUR RAAD VAN BEHEER 

De groeiende oplage en omvang van het Maandblad leidden 
er toe dat de Raad van Beheer vaker bijeen moest komen. 
Aangezien dit lichaam da arvoor echter eigenlijk te groot was 
werd besloten de dagelijkse leiding aan een 'Dagelij ks Bestuur' 
over te laten. Sindsdien zijn de leden daarvan praktisch elke 
maand bij elkaar gekomen om het oude en het nieuwe nummer 
te bespreken en het beleid van de uitgave te bepalen. 
De 'grote' Raad van Beheer komt nu, zoals ook vroeger, weer 
twee keer per jaar - in voor- en najaarsvergadering - bijeen. 
Hierin legt het Dagelijks Be tuur rekening en verantwoording 
af en worden de lijnen van het toekomstige beleid uitgestippeld. 

1958: JUBILEUMNUMMER 50 JAAR NEDERLANDSE BOND 

Het jubileum van de Bond was aanleiding om eens iets bijzon-
ders te doen. De nummers van jul i en augustus 1958 werden 
gecombin eerd tot een extra dik jubileumnummer, met vele ge-
degen artikelen. Er werd een zeer grote oplage van gedrukt en 
vele jaren lang werden, zowel via de verkoopafdeli ng van de 
Bond als via de verenigingen, die een voorraadje daarvan had-
den aangelegd, deze nummers nog verkocht. Thans zijn ze in 
elk geval bij de Bond uitverkocht en wij vragen ons af of ze nu 
'antiquarisch' verhandeld zullen worden. Dat meer dan tien jaar 
lang dit nummer nog steeds gevraagd werd bewij t wel dat er 
voor goede filatelistische artikelen toch beslist belangstelling 
bestaat. 
Als 'beloning' voor deze geste werden in de Bondsvergadering 
van 1959 voorzitter, secretaris en penningmeester van het Da-
gelijks Bestuur benoemd als eerste 'ereleden' van de Neder-
landse Bond van Filatelistenverenigingen. 

1960: A. BOERMA HOOFDREDACTEUR 

De beer Norenburg, die reeds van begin 1948 in feite het hoofd-
redacteurschap bad waargenomen, en die bovendien de laatste 
jaren ook nog de fun ctie van ad ministrateur vervuld had, meen-
de dat hij met het oog op zijn leeftijd er beter aan zou doen 

De laatste hoofdredacteur/ 
administrateur, de heer J. 
C. Norenburg, met zijn 
vrouw nog steeds getuige 
van het goede beheer van 
zijn dubbele erfenis 

* 
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MEDEWERKERSPLAQUETTE 

Alfabetisci)e lijst van medewerkers van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie aan wie in de loop der jaren 
de in 1957 ingestelde 'Medewerkersplaquette' is toegekend 

P. L. Backer t 
A. Boerma 
Boom Ruygrok N.V. 
Jhr. G. A. de Bosch Kemper 
W. 8. Brocx t 
J. H. Broekman 
C. A. N. Candel 
W. J. A. F. R. van den Clooster, 

B.iron Sloet tot Everlo 
J . C. A. M. Dellenbag t 
J. Eygenraam t 
Mr. A. van der Flier 
A. J. Th. Friesen 
J. de Graaf t 
Bsse M. J. van Heerdt-Kolff t 
C. H. W. Heusdens 
P. Tb. van der Heijden 
J. J. Jonker 
H. P. van Lente 
L. C. Mademan 
Dr. F . G. E. Nilant 
J . C. Norenburg 
Jan Poulie 
Dr. E . A. M. Speyer 
Joh. Spoorenberg t 
Mr. A. W. L. Talma Stheeman t 
L. H. Tholen 
R. Tocila 
G. C. Tops 
A. J. Uylen t 
P. J. A. Varekamp 
Ir. E . J . de Veer 
D . J. G . Verzijden t 
D. de Vries 
H. L. J. Weidema 
H. G. van de Westeringh t 
Drs. A.M. A. van der Willigen 
P. Wittkämper Jr. 
Mr. W. S. Wolff de Beer 
H . Zwijnenburg t 

brons zilver goud 

1959 
1960 

1960 

1968 

1962 
1966 
1962 

1962 
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1963 

1969 
1966 

1957 

1966 
1971 
1957 
1971 
1964 

1967 
1966 

1958 

1957 

1957 
1957 
1965 
1971 

1965 

1957 

1971 

1957 
1957 
1957 
1966 

1970 

1959 

1957 

1957 
1957 
1957 

1957 
1971 

1965 

1958 
1970 

1957 
1970 

1959 

1957 
1959 

1959 

1957 

1958 

1957 
1965 
1958 
1963 
1957 

het hoofdredacteurschap aan een jongere over te dragen. De 
Raad van Beheer nam een zeer belangrijk besluit. Was voor-
heen altijd gezocht in de kringen van de filatelisten zelf, nu 
werd via een advertentie in 'De Journalist' gezocht naar een 
professionele journalist - die uit de aard der zaak wel filate-
listische belangstelling moest hebben. 
Wij kwamen zo in contact met de heer A. Boerma die sinds-
dien - met een korte onderbreking waarin de heer A. G. C. 
Baert het hoofdredacteurschap vervulde en hij alleen als 'advi-
seur' aan het blad verbonden was - de functie van hoofd-

Vier leden van het Dagelijks Bestuur gefotografeerd op 11 mei 1963 
tijdens de receptie voor de veertigste jaargang van het Maandblad. 
De heren mr. A. van der Fller (secretaris), L. H. Tholen (voorzitter), J. H. 
Spoorenberg t (penningmeester) en P. L. Backer t (vice-voorzitter) wor-
den geflankeerd door mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-Korlf t en de 
heer J. Dekker. De namen zijn vermeld van links naar rechts 

redacteur bekleedt, en thans zelfs niet meer als 'nevenfunctie' 
naast een ander hoofdberoep, maar als 'full time' hoofdredac-
teur - met daarnaast nog enkele andere functies van redac-
tionele aard. 
Wie de groei van het Maandblad, zowel wat oplage als wat 
omvang betreft, van de laatste tien jaar beschouwt zal onze 
mening delen dat het een goed besluit was een meer profes-
sionele redactievoering te kiezen. 

1963: VEERTIGSTE JAARGANG NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

Dit jubileum werd vrij eenvoudig gevierd. Een receptie tijdens 
de Bondsdagen in Breda en een speciale bijdrage in het jubi-
leumnummer van de heer Christiaan de Moor over 'De per-
manente postzegels' was alles. Doch wel werd voor deze bij-
drage nu eens echt goed papier gebruikt, want dat was een luxe 
die we ons in de gewone gang nog niet konden veroorloven. 

1967: AMPHILEX 

Van het begin af aan heeft het Maandblad zich achter de 
'Amphilex' gesteld, ook toen van bepaalde zijde kritiek werd 
geuit op de 'koppelverkoop' van de speciale zegels met de 
entreebiljetten. Dat was nu een keer nodig om de tentoonstel• 
ling financ ieel zeker te stellen. 
Een speciale stand voor het Maandblad, vrijwel recht tegen-
over de hoofdingang, gaf ons de gelegenheid aan vele ver-
zamelaars inlichtingen te geven over ons blad en over de wijze 
waarop men zich hierop, hetzij via een van de toegetreden 
verenigingen, hetzij ' individueel', kon abonneren. 

1968 DE 'DUBBELE ABONNEMENTEN' OPGELOST 

De meeste lezers zijn via hun vereniging op het Maandblad 
geabonneerd en hun abonnementsgeld is in de verenigingscon-
tributie begrepen. 
Een probleem vormden altijd de lezers die, lid van meer dan 
één vereniging, in feite 'dubbel ' abonnementsgeld betaalden en 
toch slechts één exemplaar van het Maandblad ontvingen. 
Veel is hier in de loop der jaren over gek laagd, doch een goede 
oplossing werd nooit gevonden, daar wij het steeds van de 
kant van de verenigingen bekeken - waarvan de penning-
meesters van ons restitutie vroegen. 
Het is de verdienste van de heer H. L. J. Weidema, toen als 
bondsbestuurslid afgevaardigde in de Raad van Beheer, dat hij 
met de oplossing kwam om niet aan één van de verenigingen 
waar de betrokkene Jid van was maar aan de betrokkenen zelf 
de restitutie te betalen. De lezer betaalt twee keer, hij moet 
dus één keer terugontvangen. Over 1967 had de eerste terug-
betaling plaats en thans wordt elk jaar aan een aantal 'dubbel 
geabonneerden' restitutie verleend en zijn de klachten hierover 
gelukkig geheel verstomd. 

* 
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50 JAAR 

197NEDER LANOSCH MMi10BL 
\i O OR P H I LATE LI E 

-~_!U0~6r~ .. - L9 7}mprimé" 
Machinestempel met de tekst: 50 JAAR/NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD/VOOR PHILATELIE/ 1922 - 1972 dat van 3 tot 
en met 31 full la gebruikt In 's-Gravenhage 

BESLUIT 

Over de laatste jaren zijn wij kort geweest. Velen van onze 
lezers herinneren zich nog wel wat er toen allemaal gebeurd 

(Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, eerste jaar-
gang). 

15 Juli 1922. 

Nederlandsche Bond; dertiende Nederlandsche Philatelisten-
dag in Arnhem. Ter behandeling op het Congres zijn tot op 
heden de volgende punten ingezonden: 
2. Is het stichten van een Rijkspostmuseum in Nederland 

wenschelijk? Zoo ja, hoe kan deze stichting bevorderd 
worden? 

3. Heeft de staat recht op de frankeerzegels op postpakketten, 
postwissels en andere poststukken? 

l\ederland. Postzegels. 10 cent 1899. Onze rnededeeling in de 
vorige aflevering moeten wij nog in zooverre aanvullen, dat 
die nieuwe druk de zegels niet precies gelijk vertoont als bij 
de tegenwoordige briefkaarten van 7½ cent. Bij deze laa tste 
toch is niet alleen de arceering, die den achtergrond van het 
beeld van H.M. vertoont, grof gearceerd, doch ook het gelaat 
en de hals. Bij de 10 cent postzegel is alleen de achtergrond 
grof gearceerd . 

Portzegels. Fout bij de 4 cent 1912. Van algemeene bekend-
heid is de fout TIE BETALEN bij de portzegels van 188 l. 
Minder bekend zal zijn, dat wij een tegenhanger daarvan 
hebben bij de 4 cent van 1912 en wel TE BETAIEN. Wij 
vonden deze op zegel No. 94 van het vel zoowel op de ,·ellen 
met blanco-rand, als ook op de vellen met oplaag A. Het is 
dus zeker een plaatfout. 

Mededeeling van de Redactie. - De rubriek "Nieuwe uitgif-
ten" blijft dit maal acht~rwege, daar tot op heden een zeer 
gering aantal nieuwe zegels is verschenen. Deze enkelingen 
worden opgenomen in het Augustus-nummer. 

16 Augustus 1922. 

Philatelistisch Allerlei. - De bekende publicist op verschillend 
gebied, niet in het minst op dat der philatelie, de Franschman 
Georges Brunei, stelde een omvangrijk werk samen onder den 
titel: ,,l 'Histoire de la Poste à Pa ris depuis ses origines jus-
qu'à nos jours". Het verscheen voor eenige maanden bij de 
uitgevers Yvert en Tellier te Amiens en wekte aller bewon-
dering, zoo zelfs dat de Fransche académie besloot den 
schrijver toe te kennen een gedeelte van den "Grand Prix 
Jean J acques Berger", welke prijs elke vijf jaren opnieuw 
word t verdeeld. 
Het is de eerste keer, dat een werk op postaal en philatelistisch 
gebied op dergelijke wijze gewaardeerd wordt. 

is. Wij wilden vooral laten zien hoe door het onvermoeide 
werken van een groot aantal mensen iets tot stand kon komen 
waar zij en wij trots op kunnen zijn. Hoeveel 'vrije tijd' er in 
redactie en administratie van dit blad en zijn voorgangers is 
gaan zitten is bij benadering niet te schatten. 
Velen zijn als postzegelverzamelaars begonnen doch merRten 
op een gegeven ogenblik dat ze zoveel tijd aan hun blad be-
steedden dat ze aan de postzegels zelf nauwelijks meer toe-
kwamen. Wij brengen een eerbiedige hulde aan al onze voor-
gangers. En wij hopen dat als wij straks de tijd gekomen zullen 
achten om naar opvolgers uit te zien er wederom verzamelaars 
gevonden zullen kunnen worden met voldoende inzet om ook 
voor de toekomst de uitgave van dit blad - een van de heel 
weinige in feite ' non-profit'-organen in de filatelie - op de-
ze! fde basis voort te zetten. 

Secretaris Raad van Beheer 
Mr. A. VAN DER FLIER 

De vierde veiling der Ferrari-collectie. - Deze vierde veiling 
heeft meer dan anderhalf millioen franc opgebracht, voorwaar 
een geweldig succes én voor de philatelie én voor degenen, 
die de veiling voorbereidden. - Als curiositeit vermelden wij 
voorts nog den verkoop van een blok van 6 van de 50 cent 
goud van 1867 bevattende de beide types, voor den prijs van 
1200 francs, plus 1 7 ½ % veilingkosten. 

Vragenbus. - Herman. De briefkaarten van ederland, Su-
riname en Curaçao met rand, zonder zegel zijn wel degelijk 
officieele kaarten. Ze werden door het postbestuur uitgegeven 
voor buitenlandsch gebruik, toen het port voor deze brief-
kaarten nog niet uniform was, en werd de gebruiker dus in 
de gelegenheid gesteld ze van het vereischte porto, door op-
plakking van zegels, te voorzien. 
Uit dien hoofde moet gij gebruikte exemplaren in het buiten-
land zoeken . Die ongebruikte exemplaren van Curaçao en 
Suriname zijn niet zeldzaam, die van Nederland komen min-
der voor, daar deze later door het postbestuur van zegelaf-
drukken zijn voorzien, en hierdoor ontstaan is b.v. de kaart 
blauw zegel en bruine rand. 

Philatelistendag. Den heeren en dames bezoekers(sters) van 
den Dertienden ederlandschen Philatelistendag te Arnhem, 
die wenschen deel te nemen: 
A. het Diner in " Pays-Bas" à f 4,-, 
B. den Lunch in "Musis Sacrum" à f 2,50, 
C. den Auto-tocht à f 2,-, 
wordt vriendelijk verzocht zich daarvoor schriftelijk aan te 
melden bij den heer H . J. van Ulsen te Arnhem. 

Vergaderingsverslag Philatelisten-Vereeniging "Groningen". 
Ter sprake komt de afvaardiging naar het Philatelisten-Con-
gres te Arnhem op 16 September. Geen lid stelt zich be-
schikbaar en de vertegenwoordigers zullen vermoedelijk ook 
niet de onkosten willen dragen. De heer Van Herwerden acht 
representatie van onze Vereeniging ten zeerste gewenscht; het 
vorige jaar ontbraken we ook al in Haarlem, wat opzien 
verwekte. De heer De Vogel zou gaarne de punten bespre-
ken, welke op het Congres zullen worden behandeld. De voor-
zitter zegt dat die punten wel tijdig zullen inkomen en op 
een der eerstvolgende vergaderingen onder oogen kunnen 
worden gezien . Evenwel voegt hij er bij, dat men van re-
sultaten van dergelijke Congressen niets moet verwachten; 
daarom zijn ook zijns inziens de dure reiskosten weggeworpen, 
tenzij men van feestvieren houdt, wat toch alle Congressen 
ak hoofddoel hebben. 

)f. _______________________________ _ 
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