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ZESTIG JAAR NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD VOOR PHILATET,TE 
Inleiding 
Een jubileumnummer zonder enige 
vermelding van wat zich in deze zestigjarige 
periode heeft afgespeeld lijkt onvolledig. 
Maar anderzi jds werd tien jaar geleden reeds 
een art ikel van vele pagina's gewijd aan de 
toen vijftigste verjaardag van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. In 
het bijzonder aan de ' voorlopers' van het 
Maandblad werd toen veel aandacht besteed. 
Het werd daardoor meer of minder een 
geschiedenis van de fi latelistische 
verenigingspers in Nederland . W ij wi llen nu 
proberen deze voorgeschiedenis wat korter en 
de geschiedenis van de laatste jaren wat 
ui tvoeriger te behandelen. Een zekerê 
herhaling zal onvermijdelijk zijn . 
Geïnteresseerden in de voorgeschiedenis 
mogen wij -voor een meer uitvoerige 
beschrijvi ng verwijzen naar het 
jubileumnummer van juli/augustus 1972, dat, 
naar wi j hopen, in de meeste 
verenigi ngsbibl iotheken nog wel aanwezig zal 
zijn. 

1884 Nederlandsch 
Tijdschrift voor 
Postzegelkunde 

Dit blad , uitgegeven door de toen nog maar 
net opgerichte 'Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars ' te Amsterdam, is 
de oudste 'wortel' van het huidige 
Maandblad . De ' Nederlandsche Yereeniging' 
bestaat nog steeds en zal met zijn eeuwfeest in 
1984 tevens 'Honderd jaar georganiseerde 
fil atelie in Nederland ' herdenken. Het blad 
heeft het achtendertig jaargangen 
volgehouden, waarin 446 nummers 
verschenen. In december 192 1 schrijft het 
Bestuur van de ' Nederlandsche Yereeniging' 
bij het afscheid van het blad : 'Het is u, als 
belanghebbenden bij 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 ligt, vooral in een 
klein land als het onze, aanleiding is 
geworden tot de fu sie van ons blad met het 
'Philatelistisch Maandblad. ' 
Het 'N ederlandsch Maandblad voor 
Philatelie ', waarvan u het eerste nummer in 
januari 1922 zal bereiken, is voortaan ons 
orgaan niet alleen, maar het postzegelkundig 
tijdschrift voor - we mogen wel zeggen - alle 
Nederlandsche verzamelaars. Moge het 
voldoen aan de hooggespannen 
verwachtingen en u naast het ve(e dat onze 
'Nederlandsche Vereeniging' in hare 
rondzendingen, afdeeling aankoop, 
vereenigingsleven in hare afdelingen, met 
leescirkel en bibliotheek verschaft, 
bevrediging blijven schenken '. 

1897 Het Postzegelblad 
Dit was het blad van de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging, die begon als 
schooljongensvereniging, bestaande uit 

leerlingen van de eertijds bekende 
'Handelsdagschool' in de residentie . De eerste 
nummers - nog steeds aanwezig in het archief 
van de Haagsche Philate listen Yereeniging-
werden met de hand geschreven en op de 
vergaderingen voorgelezen. Dit blad hield het 
aanmerke li jk korter uit . De laatste jaargang is 
van 19 12 en op I janua ri 19 13 treedt de 
Haagsche Philate listen Yereeniging als mede-
eigenaar toe tot het 'Philatelistisch 
Maandblad ' waarover we het straks nog 
zullen hebben. 

1904 De Nederlandsche 
Philatelist 

Dit was het blad van de in 1902 opgerichte 
'Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
" Hollandia " te A msterdam '. Uitgever was de 
'Firma N. Yaar en Co. ', zijnde de 
postzegelhandel waaronder de redacteur Léon 
de Raay handel dreef. In het jaar 1909 wordt 
het ook 'officieel orgaan' van de 
'Postzegelvereniging " Breda"' (opgericht in 
1893) en van de 'Utrechtsche Phi/atelisten 
Vereeniging' (opgericht in 1906) . 
Ook dit blad was geen lang eigen leven 
beschoren. De combinatie 
postzegelhandelaar, uitgever en redac teur 
werd de heer De Raay te veel en in decenber 
19 11 beëindigt hij de uitgave van het blad . 
Maar de basis waarop het hu idige 
' Maandblad ' groot zou worden was gelegd 
door de samenwerking van de drie 
verenigingen. Zij gaan met zijn drieën door 
met : 

Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, 
mei 1893 

2 Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, 
mei 1902 

3 Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, 
juni 1911 
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1912 Het Philatelistisch 
Maandblad 

Dit blad van de drie verenigingen, Breda, 
Hollandia en de Utrechtsche Philate listen 
Yereenig ing ging al ras zijn vleugels verder 
uitslaan. Op I januari 19 13 brengt de 
Haagsche Philatelisten Vereenig ing het reeds 
genoemde ' Postzegelblad ' in en wordt mede-
eigenaar. Op diezelfde datum worden er ook 
de eerste ' aangesloten' verenig ingen bi j 
betrokken, die niet delen in de explo itatie 
doch wel het blad als hun 'officieel orgaan' 
aannemen. Het zijn achtereenvolgens 'De 
Globe ' te Arnhem, en de 'Philatelistenc/ub 
Rotterdam '. Beide verenigingen zijn 
sindsdien onafgebroken aangesloten geweest, 
eerst bi j het Philatelistisch Maandblad en van 
1922 af bij het Nederlandsch Maandblad voor 
Philate lie . 
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De structuur van het ' Philate listisch 
Maandblad ' was in grote lij nen al dezelfde als 
deze ve le jaren bij het Nederlandsch 
Maandblad voor Philate lie ook nog bestaan 
heeft : een Raad van Beheer , samengesteld uit 
afgevaardigde n van de verenigingen-
e igenaren . 
De eerste Raad , d ie voor het jaar 19 13 werd 
samengeste ld , bestond ui t de heren: W . S . 
Wo lff de Beer te Utrecht , Th . H. Klinkhamer 
te 's-Gravenhage, P. J . H . Kuiper van Harpe n 
te Amsterdam , Joh . H . Limper te 
Amsterdam , H . C. Milius te Utrecht , 
L. C. A . Smeulders te Breda , H. J. Spitzen 
jr. te G inneke n en H . de Wijs sr . te 's-
Gravenhage . 
Van al dezen is thans a lleen nog M r. Wolff de 
Beer - toen nog ' jur.stud . ' - in leven. 
Volgens zijn opvatting is 19 13 het beginjaar, 
zodat de ' Raad van beheer ' pe r I januari 1983 
zijn zevent igste verjaardag zou moeten vieren . 
W ij zijn echter steeds uitgegaan van het jaar 
1922 , waarin dit Philatelistisch Maandblad 
met het in de aanvang genoemde 
' Nederlandsch T ijdschrift voor 
Pos tzegelkunde' fuseerde en ontstond : 

1922 Nederlandsch 
Maandblad voor 
Philatelie 

Dat de fusie die tot de eenheid le idde nie t 
hele maal vanzelf ging moge wel bli jke n uit 
het eerste hoofdartikel : 'De wensch, voor vijf 
jaren op den Philatelistendag te Utrecht geuit, 
om te geraken tot één postzegelkundig 
tijdschrift voor Nederland, is thans in tastbare 
vervulling gegaan. Wij hebben het genoegen, 
den lezers hierbij aan te bieden het eerste 
nummer van het nieuwe blad, dat een 
eersteling moge zijn van een talrijke reeks. 
Mogen de moeite en de zorg, die alle 
medewerkenden aan de samenstelling 
besteden, beloond worden door een 
op wekking van hen, die tot het leveren van 
interessante bijdragen in staat (zijn), om mede 
hun pennevruchten in te zenden aan de 
redactie, waardoor dit nieuwe blad mag 
worden wat de ware voorstanders van de fusie 
beoogden: een tijdschrift, de Nederlandsche 
Philatelie waardig.' 
Het blad is dan officieel orgaan van tien 
verenigingen, waaronder de dan nog vijf 
'e igenaren ' en van de 'Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars '. 
Tien jaar later zijn het reeds achttien 
verenigingen geworden , alsmede de ' Bond ' 
en de N ederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren. 

1926 De Philatelist 
Dit was het blad van de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging. 
Hoofdredacteur was de heer P . C. Korteweg , 
een zeer bekend filatelist , wiens initialen we 
nog altijd terugvinden in de 
' fbstzegelvereniging Contact schept Kracht' . 
In 1939 trad de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging toe tot de ' maatschap ' van de 
eigenaressen en werd het blad opgenomen in 
het Maandblad . De vermelding ' waarin 
opgenomen ' ' De Philatelist ' ' herinnert nog 
heden ten dage aan deze overname , waarbij 
dit een uitdrukkelijk beding was. 
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4 Het Philatelistisch Maandblad, 14 mei 1912 
5 Het Postzegelblad, 15 mei 1912 
6 Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, mei 

1922 
7 De Philatelist, mei 1933 
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8 Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
Postzegelkunde en Postwezen, mei 1932 

9 Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, mei 
1942 
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10 Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, mei 
1952 

11 Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, mei 
1962 

12 Nederlandsch Maandblad voor Phi latelie, mei 
1972 

13 A/B/C Leon-de-Raaymedaille voor- en 
achterzijde/De Nederlandsche Philatelist 
december 1911 (laatste nummer vóór de fusie 
met het Philatelistisch Maandblad) 

14 P.C. Korteweg, hoofdredacteur van 'De 
Philatelist' 

1937 Léon de Raay-
medaille ingesteld 

In 1936 overleed de heer Léon de Raay , 
zeventig jaar oud . Hij was eens de 
hoofdredacteur van 'De Nederlandsche 
Philatelist ', maar ook daarna publiceerde hij 
heel veel, ook in het Engels over Zuid-Afrika . 
Te zij ner nagedachtenis werd toen door de 
Raad van Beheer de Léon-de-Raay-medaille 
ingesteld , een zi lveren medaille 'ter 
bijzondere waardering van de beste, 
wetenschappelijke bijdrage op philatelistisch 
gebied, welke in de laatste afgelopen 
jaargang van het Maandblad is verschenen '. 
Een lijst van de begiftigden mag in dit 
jubileumnummer niet ontbreken. 

LÉON DE RAA Y-MEDAILLE 
Chronologische lij st van medewerkers van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie aan wie in 
de loop der jaren de Léon de Raay-medaille werd 
toegekend : 
1938 L. van Essen, Hilversum . t 
1939 J. Deggeler, 's-Gravenhage . t 
1940 J. Poulie, Aubonne . t 
1941 Adr. J. Hoek, Rotterdam . t 
1948 A. M . Benders, Odijk . 
1949 ir H. J . W . Reus, Arnhem . t 
1955 J. Eygenraam, Schiedam. t 
1956 drsA . M . A. van der Willigen. 

's-Gravenhage. 
1957 W . B. Brocx. Soestdijk . t 
1959 D. J. G. Verzijden , Naarden. t 
1961 J. P. Jordens, Antwerpen. 
1962 G . J . Scheepmaker, Voorschoten. t 
1964 Jan Dekker , Amsterdam. 
1966 A. Boerma, Heemstede . 
1968 J . F . Cleij, Vught. 
1969 J. Th . A. Friesen. Goor (Ov. ). 
1970 mr A. van der Flier , ·s-Gravenhage . 
1971 C. H. W . Heusdens. Rotterdam. 
1973 mr F. W. Bolk, Voorburg . 
1974 G. Holstege , Rotterdam . 
1975 D. W . de Haan , Aerdenhoul. t 
1978 mr M . Vermeer , Amstel veen. 
1981 F . J . van Beveren, Heeze (N.Br. ) 
1982 D. Hille Ri s Lambers, Bennekom. 
Het jaartal is het jaar waarin de toekenning 
geschiedde. 

1957 Medewerkers-
plaquette ingesteld 

Het Maandblad is altijd geweest het blad 'door 
verzamelaars - voor verzamelaars'. De Léon 
de Raay-medaille was echter uitsluitend voor 
wetenschappelijke bijdragen bedoeld . Daarom 
werd in 1957 de 'medewerkersplaquette ' 
ingesteld voor allen die, hetzij op 
redactioneel, hetzij op bestuurlijk terrein , zich 
voor het Maandblad verdienstelijk hebben 
gemaakt. Deze plaquette kan in drie graden 
verleend worden, brons , zilver en verguld 
zilver (ten onrechte vaak als 'goud ' 
aangeduid) . Het is dus zelfs mogelijk er in de 
loop van de jaren drie te verwerven, maar 
daarvoor moet men dan wel tien jaar deel 
uitgemaakt hebben van het Dagelijks Bestuur 
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en na 1957 begonnen zijn. Want zij die in 
1957 bij de instelling reeds 'goud' kregen 
konden de ' lagere ' onderscheidingen nooit 
meer verwerven ; ook al waren ze veel langer 
in functie dan degenen die dat wel ontvingen . 

MEDEWERKERSPLAQUETIE 
Alfabetische lijst van medewerkers van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatel ie aan wie in 
de loop der jaren de in 1957 ingestelde 
·Medewerkersplaquette ' is toegekend: 

verguld 
brons zilver zi lver 

P. L. Backer t 1957 
A. M. Benders 1980 
Frans Blom t 1969 
A. Boerma 1971 
Boom Ruygrok NV 1958 
Jhr G. A. de Bosch Kemper 1959 
W. B. Brocx t 1960 
J. H. Broekman 1957 1965 
C. A. N. Crandel 1960 
W. J. A. F. R. v.d. Clooster 
Baron Sloet tot Everlo 1968 1973 
J. Dekker 1965 
W. Dekker 1977 
J. C. A. M. Dellenbag t 1957 
W. F. K. Engelbrecht 1977 
J. A. Eygenraam t 1957 1958 
H. Fierst van Wijnandsbergen 1981 
mr A. van der Flier 1962 1965 1970 
J. Th . A. Friesen 1966 1971 
J . de Graaf t 1962 
Bsse M. J . van Heerdt-Kolff t 1957 
C. H. W. Heusdens 1962 1965 1970 
ir A. van der Heyden 1979 
P. Th . van der Heyden t 1963 1972 
J. J. Jonker t 1963 1973 
drs H. C. Kruidenier 1977 
A. van Laer 1974 
J. Ph. deLeeuw 1975 1980 
H. P. van Lente t 1957 1959 
L. C. Mademan t 1969 
M. de Meijer t 1977 1979 
Professor dr F. G. E. Nilant 1966 1971 1981 
J . C. Norenburg 1957 
J. Poulie t 1957 1959 
W. baron Six van Oterleek 1965 
dr E. A. M. Speyer 1957 
A. Smit 1980 
Joh . Spoorenberg t 1957 1959 
ir C. Stapel 1980 
mrA . W. L.TalmaStheeman t 1957 1966 
L. H. Tholen 1957 
R. Tocila 1966 1970 
G. C. Tops 1971 
A. J . Uylen t 1957 1959 
P. J . A. Varekamp 1971 1976 
ir E. J. de Veer t 1964 1974 
D. J . G. Verzijden t 1957 1958 
D. de Vries 1967 1977 
H. L. J. Weidema t 1966 
H. G. van de Westeringh t 1957 
drs A. M. A. van der Willigen 1957 1965 
P. Wittkämper jr. t 1957 1958 
mr W. S. Wolff de Beer 1957 1963 
H. Zwijnenburg t 1957 

Jubileumvieringen 
Het is wel merkwaardig nog eens na te gaan 
hoe verschillend de achtereenvolgende jubilea 
gevierd zijn. Het eerste decennium werd 
afgesloten met een zeer uitgebreid 
gedenkboek 'Postzegelkunde en Postwezen '. 
Dit jubileumboek herdacht zowel '80 jaar 
Nederlandse Postzegels ( 1852-1932)' als 
'Tien jaar Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie ( 1922-1932)' . Het bevatte 452 
pagina's en hel werd aan alle abonnees in 
gebrocheerde vorm gratis verstrekt. Wie een 
gebonden exemplaar wi lde hebben moest de 
meerkosten (f 1,50) zelf betalen. De 
verenigingen ontvingen ieder één gebonden 
exemplaar voor hun bibliotheek. Om de 

kosten te dekken werd er een inzameling 
gehouden, die bijna f 1500,- opbracht. 
Een enkele keer komt dil boek nog wel eens 
op veilingen ten verkoop, maar de prijs is nu 
wel iets hoger dan vijftig jaar geleden! Om de 
portokosten - 30 cent per exemplaar - wat in 
de hand Ie houden werden in de meeste grote 
plaatsen leden van verenigingen aangezocht 
een aantal exemplaren 'in depot ' te nemen , 
waar de leden dan het hun toekomende 
exemplaar konden afhalen . 
Wij kunnen wel vaststellen dat de uitgave van 
een dergelijk boekwerk bij het huidige 
kostenniveau onze mogelijkheden verre te 
boven zou gaan . 
In 1942 en 1952 wordt wel aandacht 
geschonken aan de 'verjaardag' van de 
emissie 1852 , maar niet aan de verjaardag van 
hel Maandblad . Ook in 1947 is van een 
viering van hel 25-jarig bestaan geen sprake, 
al wordt het fei l wel vermeld in hel 
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hoofdartikel van december 1946. In 1952 
werd alles overschaduwd door de ITEP 
(Inte rnationale Tentoonstelling Eeuwfeest 
Postzegel) , maar die had zelfs geen afdeling 
' literatuur '. 
Pas bij de 'veertigste jaargang ' ( 1963) werd 
weer aan jubileumviering gedacht. In het 
meinummer werd een - op beter papier 
gedrukte - bijdrage van Christiaan de Moor 
opgenomen: 'de permanente postzegels '. 
In hel hoofdartikel wordt een bijzonder woord 
van dank aan de hoofddirectie van PTT 
opgenomen, die hierbij een zeer belangrijke -
niet alleen ' technische ' - steun verleende. De 
jubileumviering viel toen samen mei de 
Bondsdagen in Breda , de nationale 
tentoonstelling 'Bretep' en de zeventigste 
verjaardag van de 'Postzegelvereniging · 
'Breda". Een receptie in Breda bood ons de 
gelegenheid aan Mr. W . S . Wolff de Beer als 
' Medewerker van het eerste uur ' alsnog de 
verguld zi lveren medewerkersplaquette aan Ie 
bieden . 
Het vijftigjarig bestaan tenslotte werd in 1972 
gevierd mei de uitgave van een dubbeldik 
juli/augustusnummer met een gouden omslag . 
In de 'gelukwensen' waarmee dit nummer 
begint is er ook een van de heer S . Rietveld , 
voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren, die daarin een 
pleidooi houdt voor het in de kiosken 
verkopen van het Maandblad, mei een 
kleuriger omslag dan het toen nog had. 

Internationale waardering 
Vrijwel meteen in 1922 begon het Maandblad 
zich te presenteren op internationale 
postzegeltentoonstell ingen. In de eerste 
jaargangen wordt zelfs in elk nummer de 
gehele lijst van a lle behaalde bekroningen 
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vermeld . Dat ging door tot de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak . 
Merkwaardigerwijze heeft hel daarna heel 
lang geduurd vóór men er weer toe kwam zich 
in het buitenland Ie laten zien. Reeds in 1947 
werd in New York al weer een internationale 
postzegeltentoonstelling gehouden. De heer 
Wolff de Beer had lid van de internationale 
jury zullen zijn, doch kon helaas niet naar 
Amerika reizen . De heer Poulie was er als 
inzender en van hem plaatsten wij een 
uitvoerig verslag. 
Maar het duurde toch tot 1957 voor het 
Maandblad weer op een buitenlandse 
postzegeltentoonstelling ingezonden werd . 
Een lijst van alle bekroningen wordt nu nog 
eens afgedrukt. 
Men moet er daarbij wel aan denken dal als 
regel op tentoonstellingen waar 
functiona rissen van hel Maandblad deel 
uitmaakten van de internationale jury het 
Maandblad 'buiten mededinging ' werd 
ingezonden . Te zien was het Maandblad dus 
op heel wat meer tentoonstellingen dan 
waarop hel bekroond werd . 

Lijst van sinds 1922 door het Maandblad 
verkregen onderscheidingen 
1922 Luxemburg . Brons. 
1923 Brno. Brons. 
1923 Wenen . Zilve r. 
1924 ·s-Gravenhage . Verguld zilver. 
1925 Parijs. Zilver. 
1926 Frankfurt am Main. Goud . 
1926 New York . Brons. 
1927 Straatsburg. Verguld zilver. 
1927 Neu Titschein (C.S .R.) Diploma. 
1927 Amsterdam . Verguld zilver. 
1927 Luxemburg. Verguld zi lver. 
1928 Monaco. Zil ver. 
1928 Trencine (C.S .R.). Diploma. 
1928 Durban. Zilver. 
1928 Londen . Zilver. 
1929 Le Hävre . Zilver. 
1929 Danzig. Zilver. 
1930 Malang. Zilver. 
1930 Hamburg (Mophila). Zilver. 
1930 Algiers . Verguld zilver. 
1930 Rotterdam. Verguld zilver. 
1930 Berlijn (lposta) . Zilver. 
1930 Parijs. Diploma. 
1931 Soerabaja . Verguld zil ver. 
1932 Straatsburg. Brons. 
1933 Wenen (Wipa). Zilver. 
1934 Amsterdam. Verguld zilver. 
1935 Koningsbergen (Ostropa). Verguld zilver. 
1936 New York . Brons. 
1937 Parijs (Pexip). Zilver. 
1937 Beograd (Zefib). Verguld zilver. 
1938 Praag . Zilver. 
1957 Keulen (Fauna und Philatelie). Zi lver . 
1959 Hamburg (lnterposta) . Zilver. 
1963 Luxemburg (Melusina). Verzilverd brons. 
1964 Parijs (Philatec). Zilver. 
1965 Wenen (Wipa). Zilver. 
1965 Aken (Aquisgrana) . Zilver . 
1965 Essen (Assindia) . Verguld zilver. 
1966 Washington (Sipex). Verguld zilver. 
1967 Wattenscheid (Waposta). Verguld zilver. 
1967 Amsterdam (Amphilex). Verguld zilver. 
1968 Praag (Praga). Verguld zilver. 
1969 Dortmund . Verguld zilver. 
1970 Londen (Philympia). Brons . 
1970 Sydney (Anpex). Zilver. 
1970 Saarbrücken (Sabria). Verguld zilver met 

ereprijs. 
1971 Budapest. Verguld zilver. 
1971 Kaapstad (R.S.A. 10). Brons. 
1974 Basel (lnternaba) . Zilver. 
1974 Stockholm (Stockholmia) . Zilver. 
1975 Wenen. Zilver. 
1976 Philadelphia (lnterphi l). Zilver . 
1977 Lugano (Regiophil). Zilver. 
1980 Buenos Aires (Prenphil) . Verguld zilver. 
1981 Tokio (Philatokyo). Zilver. 



394 / 1982 philatelie / mei 

1981 'Stichting 
Nederlandsch 
Maandblad voor 
Philatelie' 

De rechtsvorm van het Maandblad was tot dan 
nog steeds die van een 'maatschap' waarin de 
acht eigenaren - zeven verenigingen plus de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen - hoofdelijk voor het geheel 
aansprakelijk waren . De groeiende oplage en 
de daarmee ook steeds toenemende fi nanciële 
verplichtingen deden echter deze rechtsvorm 
langzamerhand ongewenst voorkomen . Het 
was daarom dat de eigenaren besloten alle 
activa en passiva van de exploitatie over te 
dragen aan een daartoe opgerichte stichting . 
Hierdoor kreeg het Maandblad een eigen 
rechtspersoonlijkheid , los van de 
'verenigingen-oprichters '. 
Het Bestuur wordt weliswaar nog steeds door 
deze verenigingen aangewezen, maar verder 
leidt het Maandblad ook financieel een geheel 
eigen leven. Over de van de oprichters ter leen 
ontvangen gelden wordt (a ls de resultaten dit 
toelaten) een - beperkte - rente betaald maar 
een eventueel overschot blijft in de stichting . 
Overigens vermeldt artikel 2 van de 
stichtingsakte uitdrukkelijk : 
'De Stichting zal dit tijdschrift aan de leden 
van de bij haar aangesloten verenigingen van 
postzegelverzamelaars, die zich verbonden 
hebben al hun leden daarvoor aan te melden, 
ter beschikking stel/en tegen een prijs die niet 
hoger mag zijn dan de werkelijke kostprijs . ' 

Het advertentiebeleid 
Bij de advertentietarieven wordt uitdrukkelijk 
vermeld dat het Maandblad zonder opgaaf van 
redenen advertenties kan weigeren . 
Dat kan op twee gronden gebeuren, hetzij 
omdat er over een adverteerder zodanige 
klachten komen dat wij het niet verantwoord 
achten zijn advertenties verder te plaatsen , 
hetzij omdat wij uit eigen beweging de 
advertenties als misleidend beschouwen. 
Er moet daarbij uitdrukkelijk op gewezen 
worden dat de netto-opbrengst van de 
advertenties - dus na aft rek van de druk- en 
verzendkosten - zo weinig tot de 
exploitatieresultaten bijdragen dat de 
financiële factor geen rol speelt . 
Het is dus zuiver een kwestie van 'grenzen 
trekken'. En iedereen weet dat dat een 
bijzonder moeilijke bezigheid is waarbij men 
altijd wel van tenminste één zijde bekritiseerd 
wordt. 
Soms zijn er duidelijke indicaties. In de tijd 
van de ' stadspostzegels' nam de 
Nederlandsche Vereniging van 
Postzegelhandelaren het standpunt in dat haar 
leden deze plakplaatjes niet mochten 
verkopen. Het was duidelijk dat wij er toen 
ook geen advertenties voor opnamen. Ook de 
zogeheten 'errinofilie' hebben wij steeds 
geweigerd op te nemen. 
En verder dient u er bij het beoordelen van 
het advertentiebeleid aan te denken dat u wel 
ziet wat wij toelaten, maar niet wat wij 
weigeren . 
Een onderwerp van uitvoerige discussie in het 
Bestuur waren de particuliere 
'eerstedagbladen ' en 'eerstedagkaartjes ' die 
op een gegeven ogenblik op de markt 15 

verschenen. Soms met een gewoon 
dagtekeningsstempel, soms met afstempeling 
door de Filatelistische Dienst van PTT in 
Groningen . Door speculatie werden er soms 
vreemde prijzen voor betaald , maar die 
werden niet geadverteerd. Zuiver financieel 
gezien kon verwacht worden dat de laatste 
eigenaar wel het gelag zou betalen. 
Maar als iemand die dingen nu leuk of mooi 
vindt, waarom zal hij ze dan niet mogen 
kopen . Met mensen die alleen maar dingen 
kopen 'omdat ze zullen stijgen ' hebben wij 
weinig medelijden . Wie speculeert moet wel 
rekening houden met de mogelijkheid van 
verlies . De enige voor wie de winst zeker is is 
de 'fabrikant ' . En ook PTT is inmiddels al op 
deze markt verschenen - nadat vele 
buitenlandse postadministraties reeds 
voorgegaan waren . Wie gewoon als 
verzamelaar van elke emissie één zo ' n ding 
koopt kan er nauwelijks een buil aan vallen . 
Besloten werd dan ook de lezers niet te 
'betuttelen' door dingen die ze in elke (ook 
N.V. P. H. -) postzegelwinkel voor het raam 
zagen liggen als 'verboden waar' te 
beschouwen . 
Een matig mens is zijn vrijheid waard, ook als 
hij dingen wil kopen die hij leuk vindt, ook als 
het geen 'filatelie' is . 

De hoofdredacteuren 
De eerste hoofdredacteur was de heer 1. D . 
van Brink. In het dagelijks leven 
postambtenaar was hij in de filate lie een 
bekende persoon als secretaris van de 
'Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars '. Als zodanig had hij 
ook aan de ' fusie ' vóór 1922 een werkzaam 
aandeel gehad , terwijl hij ook voordien reeds 
als 'rubriekredacteur nieuwe uitgiften' aan de 
redactie had meegewerkt. In maart 1922 werd 
hij lid van de Raad van Beheer als 
afgevaardigde van de 'Nederlandsche 

15 J .D. van Brink, eerste hoofdredacteur (1 922-
1939) van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie 

16 W.G. Zwolle, tweede hoofdredacteur (1939-
1940) van het Maandblad. 

17 J. J. Deggeler, waarnemend hoofdredacteur 
(1940) 

Vereeniging'. Dit was toen een van zijn 
voorwaarden voor het aanvaarden van het 
hoofdredacteurschap. Tot zijn dood toe in 
maart 1939 is hij q .q . lid van de Raad van 
Beheer gebleven , ook toen hij geen 
afgevaardigde meer was. 
In de Raad-van-Beheervergadering van 2 april 
1939 werd tot zijn opvolger benoemd de heer 
W. G. Zwo/Je. Hij was in het dagelijks leven 
Kapitein der Infanterie en in de filatelie 
vervulde hij zowel de functie van 
Bondssecretaris al die van secretaris der 
Fédération Internationale de Philatélie 
(F. I.P .) . Hij is helaas slechts zeer kort 
hoofdredacteur geweest. Bij de verdediging 
van het vliegveld Ypenburg sneuvelde hij op 
11 mei 1940. 
In de zomer 1940 werd het 
hoofdredacteurschap tijdelijk waargenomen 
door de heer 1. 1. Degge/Jer, voorzitter van de 
Haagsche Philate li sten Vereeniging . 
In september 1940 benoemde de Raad van 
Beheer tot hoofdredacteur de heer W. G. de 
Bas, oorspronkelijk tweede, maar na het 
overlijden van de heer Zwolle eerste secretaris 
van de Bond - en tevens voorzitter van de 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging . Ook 
hij vervulde deze functie maar kort. In 1943 
werd de uitgifte van het Maandblad door de 
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oorlogsomstandigheden gestaakt. Na de 
bevrijding werd hem op zijn verzoek eervol 
ontslag verleend, toen hem bleek dat over zijn 
houding in de oorlogsjaren verschillend 
gedacht werd . 
Zijn opvolger werd mr. H: J. van Peursem 
advocaat en procureur te 's-Gravenhage, die 
voordien reeds zeer vele bijdrage aan het 
Maandblad geleverd had en die ook 
verschillende filatelistische publikaties op zijn 
naam had staan. In tegenstelling tot zijn 
voorgangers had hij géén bestuursfunctie in de 
'georganiseerde filatelie ' vervuld. Helaas 
bleek hij tegen de cumulatie van werkkring en 
hoofdredacteurschap niet opgewassen. In 
januari 1948 moet hij op medisch voorschrift 
zijn werkzaamheden tijdelijk neerleggen . 
Als 'waarnemend hoofdredacteur ' wordt dan 
benoemd de heer J. C. Norenburg , 
commissaris van politie te Rotterdam , tevens 
tweede secretaris van de Bond en voorzitter 
van de Rotterdamsche Philatelisten-
Yereeniging . De najaarsvergadering van 1948 
maakt de benoeming van de heer Norenburg 
tot een definitieve en onder zijn 
hoofdredacteurschap komt het Maandblad dan 
weer tot nieuwe bloei. De heer Norenburg 
bleef gelukkig langer dan zijn laatste 
voorgangers in functie , maar in de loop van 
1960 gaf hij toch de wens te kennen zijn 
functie aan een jongere over te dragen . Hij 
was toen nog tegelijkertijd hoofdredacteur en 
administrateur. Deze laatste functie bleef hij 
trouwens na zijn aftreden als hoofdredacteur 
nog enige jaren vervullen . 
In 1960 nam de Raad van Beheer een 
belangrijk besluit. Tot dan toe was altijd 
gezocht naar een filatelist, liefst iemand met 
enige ervaring en bekendheid in het 
verenigingsleven, om de functie van 
hoofdredacteur te vervullen. Doch nu kwam 
men tot de conclusie dat in feite het inmiddels 
ingestelde Dagelijks 
Bestuur/Redactiecommissie wel beschikte 
over kennis van filatelie en het filatelistische 
verenigingsleven. Wat men echter miste was 
journalistieke opleiding en ervaring. 
Daarom werd nu besloten een 
beroepsjournalist als hoofdredacteur aan te 
stellen, die gevonden werd in de persoon van 
de heer A. Boerma, toen nog werkzaam bij 
het Haarlems Dagblad . Het nummer van 
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18 W. G. de Bas, derde hoofdredacteur (1940-
1943) 

19 J.C. Norenburg, vijfde hoofdredacteur (1948-
1960) 

20 A. G. C. Baert, zesde hoofdredacteur (1966-
1968) 

21 A. M. Benders, enig erelid van de redactie van 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
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november 1960 is het eerste dat zijn naam 
vermeldt. Aanvankelijk was het 
hoofdredacteurschap ook in zijn periode nog 
een nevenberoep, doch de groei van het 
Maandblad maakte dat er steeds meer tijd mee 
gemoeid was . 
In de jaren 1966 tot en met 1968 werd toen de 
oplossing gevonden dat de heer A . G. Baert 
de taken van de hoofdredacteur op zich nam 
terwijl de heer Boerma als (journalistiek) 
adviseur de redactie bleef terzijde staan. Het 
werd echter duidelijk dat er op den duur plaats 
was voor een volledige dagtaak en toen verliet 
de heer Boerma het Haarlems Dagblad om 
zich verder geheel professioneel aan de 
filatelie te wijden . 
Hij is thans in totaal meer dan twintig jaar 
voor het Maandblad in de weer en we kunnen 
zeker stellen dat de groei en bloei die het 
Maandblad de laatste twintig jaar heeft 
meegemaakt mede op zijn credit geboekt 
kunnen worden. 

Rubriekredacteuren en 
andere medewerkers 
Het zijn ver in de afgelopen zestig jaar zo 
velen geweest dat het onmogelijk is hen allen 
met name te noemen . De langste 
medewerking is zonder twijfel verleend door 
dr A. M . Benders , thans het enige 'erelid van 
de redactie '. Samen met de inmiddels helaas 
overleden heer G . W . A . de Veer ging hij in 
1925 - beiden waren toen derdejaars student 
in Utrecht - de rubriek 'Nederland ' 
verzorgen . Ook nu nog vinden we zijn 
bijdragen 'Vijftig jaar geleden' elke maand in 
het blad. 
Mogen we in hem en met hem allen die na 
hem zijn gekomen - en hoevelen daarvan zijn 
ons inmiddels helaas al weer ontvallen - eren 
en danken voor alle zorg en alle tijd en alle 
moeite die zij zo veel jaren aan het Maandblad 
hebben besteed . Zonder al deze vrijwillige 
medewerkers zouden wij nooit een Maandblad 
hebben kunnen opbouwen zoals dat nu bestaat 
en zoals het nu 'i n de bloei van zijn leven ' zijn 
zestigste verjaardag kan vieren. 

Ook in de thans jonge generatie zullen naar 
wij hopen weer nieuwe vrijwilligers gevonden 
worden die de resultaten van hun 
filatelistische speurzin ter beschikking van het 
Maandblad willen stellen. Met hun 
medewerking zal het Maandblad nog vele 
jubilea kunnen vieren. De geschiedschrijver 
van 1972 en 1982 zal dat in 1992 niet meer 
zijn . Maar hij verwacht stellig dat er ook in de 
nu aangevangen tienjaarsperiode geschiedenis 
gemaakt zal worden waarop dan teruggezien 
kan worden. 
Mr. A. van der Flier, 
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Secretaris Dagelijks Bestuur/Redactie 
Commissie . 

Zie pag. 450 voor de L. H. Tholentrofee en 
de Thematische wisselbeker. 



(vervolg van pag. 395) 

L. H. Tholen-trofee 
In de najaarsvergadering van 26 oktober 1974 
is besloten tot instelling van deze trofee , toe te 
kennen aan de niet-filat elisti sche vakpers c.q. 
het publiciteitsmedium dat in het afgelopen 
jaar de beste filatelistische voorlichting heeft 
gegeven aan zijn lezers, toehoorders of 
kijkers. 
Sindsdien is deze trofee toegekend aan: 
1976 V.G . A . M. Hafkamp, Algemeen 

Dagblad. 
1977 F. L. Zack, Noordhollands Dagblad . 
1978 Betty Kortekaas-de Haan, Winschoter 

Courant . 
1979 J. J. M. Kiggen , Dagblad Trouw . 
1981 J . P. de Vries, Nederlands Dagblad. 

Wisselbeker voor 
thematische artikelen 
Door de Nederlandsche Yereeniging van 
Postzegelhandelaren werd bij het veertigjarig 
bestaan van het Maandblad een beker ter 
beschikking gesteld , die door de Raad van 
Beheer werd bestemd als wisselbeker voor de 
beste thematische bijdrage in een jaargang . 
Deze beker is sindsdien toegekend aan : 

1966 mr A. van der Flier , 'Een treinreis naar 
Wenen '. 

1967 Fr. Smeken , 'Uit de dode natuur '. 
1970 A. Smit , ' En de boer, hij ploegde 

voort '. 
1971 J . W . Smits, 'Schilderijen op 

postzegels ' . 
1973 R. H. Misset, ' Schepen op postzegels '. 
1975 mr A. van der Flier, 'Spoorwegen in de 

Filatelie' . 
1974 J . A. Bruijn , 'Paarden'. 
1978 L. H. Tholen, 'Tandheelkunde en 

Filatelie '. 
1980 H. van Gelder , 'Van partituur tot 

concertpodium'. 
1981 A. Smit , Bijen , Cacao, Kokospalm en 

Thee . 
1982 A . Smit - definitief. 
Het jaartal is het jaar waarin de uitreiking 
geschiedde (geschiedt). 




