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e twee samensmeltende tijdschriften 
waren: het Nederlandsch tijdschrift 
voor postzegelkunde (gestart in 1884 
(afb. 1) en eigendom van de Neder-

landsche Vereeniging van Postzegelverzame-
laars NVvP) en het Philatelistisch maandblad 
(gestart in 1912, toen ook al als een fusiepro-
dukt, met vier verenigingen-eigenaren).
Economische omstandigheden maakten het 
samengaan noodzakelijk. Als gevolg van de 
Eerste Wereldoorlog was er ook in het neutra-
le Nederland vanaf 1916 sprake van sterk op-
lopende prijzen, met in de grafische sector 
soms loon- en papierprijsstijgingen van 10% 
of meer per jaar.

Fusiecommissie
Het eerstgenoemde blad was eigendom van 
één vereniging, het tweede van vier andere. 
Op de achtergrond speelden nog twee andere 
partijen een grote rol, namelijk de landelijk 

D

van een samensmelting. Naast begrip voor de 
economische drijfveren (de onkosten bleven 
maar verder oplopen) realiseerde hij nu dat 
ook aan de aanbodkant van zowel auteursko-
pij als van advertenties Nederland te klein was 
voor twee min of meer op dezelfde markt ge-
richte bladen. Er moest nog wel het nodige wa-
ter door diverse Nederlandse rivieren stromen 
voordat de beide partijen het eens werden: de 
vijf betrokken verenigingen zouden voortaan 
elk voor 20 % eigenaar worden van het nieuwe 
tijdschrift. De scheidende hoofdredacteuren 
werden erelid van de nieuwe redactie en een 
energieke nieuwe hoofdredacteur (niet geheel 
toevallig toen ook nog eens secretaris van de 
‘Bond’) zou de fusiekar gaan trekken.

Fusiebesluit
Op 4 september 1921 volgde het  formele be-
sluit van de diverse verenigingen tot fusie van 
hun tijdschriften, waarbij als nieuwe naam werd 
gekozen: ‘Nederlandsch philatelistisch maand-
blad’. Van elke oude titel bleef zo iets zichtbaar. 
Een maand later, op 16 oktober 1921, werd ech-
ter gekozen voor een iets gewijzigde variant, die 
inmiddels bij haar 100e jaargang is aangeko-
men: ‘Nederlandsch maandblad voor philatelie’.
Het blad begon als gezegd met vijf eigenaren: 
de NVvP, Breda, ‘Hollandia’, de ‘Haagsche’ en 
de Utrechtse U.Ph.V. Op 1 maart 1931 kwam 
daarbij de vereniging ‘Philatelica’, op 1 januari 
1940 de Rotterdamsche Philatelisten Vereeni-
ging (alweer door een fusie), terwijl ten slotte 
op 1 januari 1968 de Nederlandse Bond van Fi-
latelistenverenigingen de 8e eigenaar werd.
Over de eerste 60 jaar is het nodige geschre-
ven (zie bijgaande literatuurlijst), wat toen zo 
degelijk is gebeurd dat herhaling daarvan wei-
nig zin heeft. In deze feestbijlage zal ik per pe-
riode van 10 jaar in vogelvlucht enkele opval-
lende zaken nader bespreken en met zo moge-
lijk passende afbeeldingen toelichten. De pe-
riode 1942-1951 krijgt daarbij extra aandacht, 
omdat toen wel heel veel gebeurde. Een lijst 
met alle hoofdredacteuren zal worden gege-
ven aan het slot, als Bijlage I.
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Liefst vijf jaar duurden de besprekingen die per 1 januari 1922 zouden 
leiden tot de fusie van de twee grootste Nederlandse postzegeltijdschriften. 
Het was een discussie die aanvankelijk op een impasse leek uit te lopen. 
Totdat één betrokken bestuurder van groot tegenstander ineens veranderde 
in voorstander van het plan. Een kort overzicht van het voorafgaande. 
door Jan Vellekoop

100 jaar Maandblad
grootste vereniging ‘Philatelica’ en de Neder-
landsche Bond van Vereenigingen van Post-
zegelverzamelaars. Wie deze twee zou  weten 
te strikken om een van de beide bladen als 
hun ‘huisorgaan’ te kiezen, zou qua schaal-
grootte de andere uitgever eenvoudig uit de 
markt kunnen concurreren.
Er kwam in 1917 een speciale  fusiecommissie 
die met een ‘water-en-melk’-motie kwam, die 
nergens voor koos, maar ook niets uitsloot. 
Strijdpunt werd de nieuwe eigendomsverhou-
dingen: werd het een model met vijf  eigenaren, 
alle in gelijke mate bezitter, of een verdeling 
van de helft voor één partner en de andere 
helft voor de vier andere partijen? Druk op de 
ketel kwam er pas in 1919, toen in Nederland 
inmiddels de prijzen maar waren blijven door-
stijgen. De Utrechtse filatelist en bestuurder 
mr. W.S. Wolff de Beer, tot dan toe fervent te-
genstander van een fusie, veranderde plotse-
ling van inzicht en werd nu groot voorstander 

afb. 1. Het eerste 
nummer van het Ne-
derlandsch tijdschrift 
voor postzegelkunde 
werd nog vervaardigd 
in hecto grafie, een 
vroege reproductie-
techniek. De kleur 
rood in het initiaal 
werd daarna met de 
hand aangebracht, de 
oplage zou slechts 
40 stuks zijn geweest.
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• Een beknopt overzicht over de maandbladgeschiede-
nis is online te vinden op https://wp-nl.wikideck.com/
Filatelie_(maandblad).

In februari 2011 belichtte het 1.000e nummer al iets over 
de maandbladhistorie in de periode 1943-1945, toen het 
blad noodgedwongen werd vervangen door eenvoudig 
gedrukte ‘Mededeelingen’ van de Nederlandschen Bond. 
In de aanloop naar het eeuwfeest werden voorts al enke-
le aspecten uit de maandbladgeschiedenis nader belicht 
in het maandblad van december 2017 en december 2018.

In 1947 publiceerde de Bond een door W.P. Costerus sa-
mengestelde ‘klapper’, waarin de inhoud van de  diverse 
fusievoorgangers op een rij werd gezet. Nog steeds van 
nut! Het Maandblad gaf zelf nog twee papieren inhouds-
opgaven uit over de periode 1922 t/m 1980.

Bronnen voor verder onderzoek
Het archief van de Utrechtsche Philatelisten Vereeni-
ging over de periode 1906-1993 is vrij compleet be-
waard gebleven en thans raadpleegbaar op het Utrechts 
Archief te Utrecht (collectie 812-9). Het bevat boven-

dien ook nog een deel van het originele Maandbladar-
chief uit de jaren 1939-1941. Mogelijk zijn ook de archie-
ven van enkele andere vroege eigenaren nog deels in-
tact en niet afgevoerd als oud papier. In het archief van 
het Maandblad zelf wordt nog bewaard het Notulen-
boek 1916-1919 van het ‘Philatelistisch maandblad’, ter-
wijl daar ook uit de periode van na 1945 gelukkig nog 
het nodige voorhanden is. Archief en bibliotheek van 
de Nederlandsche Bond van Philatelistenvereenigingen 
gingen op 3 maart 1945 vrijwel geheel verloren bij het 
bombardement op het Bezuidenhout te Den Haag.

De eerste helft van de jaren 1920 was in 
Nederland nog een periode van zuinigheid, 
in de tweede helft leek de koek niet op te 
raken, totdat de gevolgen van de beurs-
krach eind 1929 in New York ook in Neder-
land duidelijk merkbaar zouden worden. 

Eerste nummer
In het eerste nummer van het Nederlandsch 
maandblad voor philatelie keek de nieuwe 
hoofdredacteur J.D. van Brink terug op de re-
cente fusie: ‘De wensch, voor vijf jaren op de 
Philatelistendag te Utrecht geuit, om te gera-
ken tot één postzegelkundig tijdschrift is thans 
in tastbare vervulling gegaan’ kon hij verheugd 
melden. Behalve enkele ongenoemde ‘vaste 
medewerkers’ waren er al twee redacteuren: 
F.H.M. Post uit Utrecht, groot kenner van on-
der andere de boekdrukemissies Bontkraag 
en Cijfer 1899, nam de rubriek Nederland en 
Koloniën voor zijn rekening en alles op het ge-
bied van post(waarde)stukken lag in de han-
den van W.P. Costerus Pzn. uit Edam. In maart 
kwam daarbij J.P. Traanberg uit Haarlem als 
redacteur Afstempelingen.
Van Brink zelf was een historisch en filatelistisch 
geïnteresseerd medewerker van P. & T.. Hij was 
achtereenvolgens onder andere directeur van de 
postkantoren in Hoek van Holland, Leeuwarden 
en later in Maastricht. In 1922 was hij bovendien 
ook nog eens secretaris van de Bond.
Het eerste maandbladnummer had 28 blad-
zijden. Vanaf nummer twee kwamen daar ook 
nog eens zes bladzijden verenigingsnieuws bij.
In de vroege jaren ’20 van de vorige eeuw was 
er veel Nederlandnieuws te melden. In 1923 ver-
schenen diverse opdrukemissies, twee ongetan-
de frankeerzegels, een nieuwe kunstenaarsserie 
met vier lage waarden en ook nog eens een lan-
ge serie Jubileumzegels. Ook werden voor het 
eerst sinds 1906 weer toeslagzegels uitgege-
ven, waarmee een lange traditie werd gestart.
In 1924 werden de verzamelaars verblijd met 
nog meer opdrukken, twee nieuwe langlopen-
de emissies en als klapje op de vuurpijl doken 
er in 1925 ook nog eens de mysterieuze Post-
pakketverrekenzegels op.

Postpakketverrekenzegels
Sommige experts hebben later (zonder ar-
chief onderzoek) die door P. & T. alleen intern 

gebruikte zegels graag willen inlijven bij de Ne-
derlandse portzegels. Alleen al het feit dat het 
tweetal van 11 en 15 cent nooit ongebruikt voor 
het publiek te koop is geweest, zoals alle port-
zegels dat formeel sinds oktober 1870 waren, 
geeft aan dat de visie van de Bond in 1925, die 
de zegels een duidelijke status aparte toeken-
de, nog zo onverstandig niet was. Ze werden 
ook maar voor één heel specifiek doel ingezet. 
Dit tweetal zou nog tot in de oorlog blijven op-
duiken in de zogenoemde Rijksveilingen, een 
onderwerp waarvoor het maandblad in de ja-
ren ‘20 een belangrijke documentatiebron is.
Uiteraard werd uitvoerig bericht over de in-
ternationale postzegeltentoonstelling te Den 
Haag in september 1924. Om die financieel 
mogelijk te maken stonden de Posterijen een 
koppelverkoop met entreebewijzen toe. Een 
idee waarvan het postbedrijf financieel zelf ui-
teraard ook niet slechter zal zijn geworden.
Al die nieuwe druktechnieken als offset (Leb-
eau) en rakeldiepdruk (Veth) werden redac-
teur F.H.M. Post kennelijk te veel. In 1925 werd 
hij opgevolgd door A.M. Benders (klassiek Ne-
derland) en G.W.A. de Veer (voor het ‘ moderne’ 
goed) en door de Rotterdamse huisarts 
L. Frenkel, die alleen aan portzegels deed. Bij 
de afstempelingen kregen ook de frankeerma-
chine-afdrukken steeds meer plaatsruimte. 

Frankeermachines
In de tweede helft van deze periode kwam 
er ook meer aandacht voor het onderwerp 
Luchtpost. De hoofdredacteur deed dat zelf 
er maar even erbij. Voor de buitenlandse 
post(waarde)stukken bleef Costerus actief, de 
binnenlandse ging W.G. Zwolle voortaan be-
handelen.
Ook minder voor de hand liggende onderwer-
pen komen we tegen, zoals bijvoorbeeld in 
1926 een zorgvuldig gecomponeerde artike-
lenserie van J.Th. Smelt over postwissels en 
postpakketkaarten van Nederland. In 1929 
kregen de frankeermachines een eigen redac-
teur, de heer H. Lampe Fzn., Sneek (afb. 2). 
De nieuwe uitgiften werden nog steeds be-
handeld door de hoofdredacteur, per maand 
meestal zo’n drie bladzijden.
Interessant zijn in deze periode de bijdragen 
van oud-Controleur J.C. Pull, die terugkijkt op 
zijn tijd bij P. & T., toen alles daar volgens hem 
natuurlijk nog veel beter was.
Het decembernummer van 1929 bevatte een 
bijdrage over frankeermachines van Nederland 
en Nederlands-Indië door de toen pas 19-jarige  
A.M.A. van der Willigen, een naam die we later 
nog zeer jarenlang zullen gaan tegenkomen. 
De beurscrisis op Wall Street, die eind 1929 
een periode van wereldwijde economische te-
ruggang inluidde, zou op de filatelie ook in Ne-
derland in de loop van de jaren dertig duidelijk 
invloed gaan krijgen. In december 1930 volg-

Periode 1922-1931

afb. 2. Redac-
teur Frankeer-
machines 
H. Lampe Fzn. 
correspon-
deerde in 
1929 met de 
toen 19-jarige 
A.M.A. van der 
Willigen, er 
was nog haast 
bij ook.
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de J.J. Stieltjes redacteur Costerus op voor de 
buitenlandse post(waarde)stukken. 
In oktober 1931 werden de aangesloten lezers 
opgeroepen zich te melden als belangstellen-
de voor een beoogd jubileumboek bij het tien-

Het tweede tijdvak van tien jaar werd ge-
kenmerkt door de wereldwijde economi-
sche crisis. Animo voor postzegelverzame-
len bleef bestaan, maar vraaguitval leidde 
tot lagere prijzen en het inslaan van nieuwe 
wegen zoals de beeldfilatelie.

Jubileumboek
In mei 1932 verscheen het jubileumboek voor 
het 10-jarig bestaan. Het boek heette ‘Postze-
gelkunde en postwezen’. De een voudigste ver-
sie kreeg een eigentijdse papieren  omslag 
(afb. 3) ontworpen door de Wassenaarse 
vormgever Piet Zwart. Wie iets meer betaal-
de kon een in linnen gebonden exemplaar aan-
schaffen, terwijl voor de (bestuurlijke) filatelis-
tische elite een beperkt aantal werd gemaakt 
in een halflederen band. In dezelfde maand 
meldde het maandblad de naam van de afge-
beelde vrouw op de eerste ‘kinderzegel’ van 
Suriname, de zegels voor het Steuncomité. Een 

nieuwtje dat 90 jaar later nog niet tot in enig 
handboek of postzegelcatalogus lijkt te zijn 
doorgedrongen. In september 1932 kwam er 
een nieuwe redacteur: A.M.A. van der Willigen, 
een student van 22 jaar, volgde de heer Lam-
pe op in de rubriek Frankeermachines. In 1933 
meldde het maandblad het voornemen van 
PTT voor de uitgifte van frankeerzegels van 
liefst 10 en 15 gulden, ‘speciaal voor de fran-
kering van luchtpostpakketten’. Over hun ver-
schijnen is verder (gelukkig) nooit meer iets 
vernomen. Luchtpost kreeg in 1934 een eigen 
rubriek, redacteur werd H.L.S. Adama. 

Crisis
De crisis bereikte rond 1935 een dieptepunt. 
Waren er in 1929 in Nederland 40.000 werk-
lozen, inmiddels was hun aantal gegroeid 
tot meer dan 600.000, op een bevolking van 
8 miljoen inwoners. Filatelisten drongen der-
halve bij PTT geregeld aan op een zo zuinig 

mogelijk uitgiftebeleid. Desondanks werden 
in 1935 Zomerpostzegels geïntroduceerd, met 
een toeslag die deels ook sociale noden van 
de crisistijd moest zien te verlichten. In 1937 
volgde dr. E.A.M. Speijer redacteur Stieltjes op 
voor de buitenlandse poststukken. In maart 
1939 overleed onverwacht – nog pas 57 jaar 
oud – hoofdredacteur J.D. van Brink. Al vanaf 
april werd hij opgevolgd door W.G. Zwolle. Door 
omstandigheden zou 1940 een jaar worden 
met drie verschillende hoofdredacteuren.
In maart 1940 werd bericht over het proces 
‘Toolen’: Omdat hij in het maandblad op de 
waarschuwingslijst van het Bondsinformatie-
bureau was genoemd, begon de Haagse han-
delaar Gerardus A.G. Toolen, (die zich inmid-
dels ‘Thoolen’ noemde) een proces tegen het 
maandblad. Deze tijdens de oorlog ook als 
NSB-lid actieve filatelist eiste een schadever-
goeding van liefst 10.000 gulden. Bondsadvo-
caat mr. Wolff de Beer zag de claim door de 
rechter echter al teruggebracht tot slechts 
200 gulden, maar overwoog nog hoger be-
roep. Genoemde T(h)oolen moet overigens 
niet worden verward met de latere Utrechtse 
filatelist en maandbladbestuurder L.H. Tholen, 
die uit aanzienlijk vaderlandslievender hout 
gesneden was. Gerardus A.G. T(h)oolen werd 
na de oorlog wegens diverse delicten veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, we 
zullen hem later nog een keer in maandblad-
verband tegenkomen.

Militaire geschiedenis
Als opvolger van hoofdredacteur Zwolle trad 
tijdelijk op Jean Jacques Deggeler. Deze had 
een carrière gevolgd in Nederlands-Indië, on-
der andere als directeur van de Probolinggo-
Pasoeroean Stoomtram Maatschappij. Rond 
1930 keerde hij terug naar Nederland, waar hij 
in 1932 voorzitter werd van de Haagsche Phi-
latelisten Vereeniging. In oktober 1940 werd 
Deggeler opgevolgd door Willem Gerardus de 
Bas, een gepensioneerd beroepsmilitair. 
De Bas was op dat moment lid van de Raad van 
beheer van het maandblad en tevens secreta-
ris van de Bond, maar zag in die cumulatie van 
functies vooralsnog nog geen problemen.
De Bas schreef in de jaren ’20 en ’30 veel over 
Nederlandse militaire geschiedenis, alsmede 
over het Oranjehuis. Na de capitulatie van Ne-
derland in mei 1940 publiceerde hij  echter de 
brochure: ‘Slikken en schikken’ waarin hij on-
der andere zijn bewondering uitsprak voor 
Adolf Hitler, die ‘Duitschlands eer herstelde 
en als Führer zijn Rijk leidde naar de plaats, 
die het rechtens in de rij der Europeesche sta-
ten behoort in te nemen’. In september 1945 
werd hij ontheven van zijn functie als hoofd-
redacteur, een veroordeling wegens zijn soms 

Periode 1932-1941

jarig bestaan, teneinde daarvan de  kosten 
goed te kunnen inschatten. Gevraagd werd 
een bijdrage van 50 cent als aandeel in de ver-
zendkosten. Slechts 4% van de lezers rea-
geerde !

Tot slot moet nog worden gemeld dat per 1 ja-
nuari 1931 de grote landelijke vereniging Phila-
telica zichzelf kon inkopen als zesde eigenaar 
van het maandblad.

afb. 3. Vormgever 
Piet Zwart  maakte 
deze fotomontage 
voor de omslag van 
het jubileumboek, 
met de drukplaat 
van de emissie 1852 
en de  drukcilinder 
van Zwart’s  eigen 
recente koning-
innezegels.
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wel erg Duitsvriendelijke gedrag volgde ech-
ter niet.

De Bond
In januari 1941 telde de Bond 16 verenigingen 
met 3.500 leden. Naar Duits/Italiaans voor-
beeld wilde echter de bezetter de gehele sa-
menleving graag in goed controleerbare or-
ganisaties onderbrengen. Dit zou bij de Bond 
leiden tot een grote ledenaanwas, waardoor 
ook het aantal bladzijden verenigingsnieuws 
steeg, tot soms 16 bladzijden per nummer.
Uit de advertenties in het maandblad bleek 
dat er steeds meer vraag naar ‘betere’ zegels 
begon te komen en steeds minder aanbod te-
gen vaste prijzen. Al vanaf medio 1940 ver-
dween er steeds meer filatelistisch materiaal 
naar Duitsland, in (verplichte ongunstige) ruil 
van Nederlandse guldens tegen Duitse Reichs-

marken. Deze trend zou later nog aanzienlijk 
gaan doorzetten.
In mei 1941 verdween De Veer als rubrieks-
redacteur Nederland, Benders bleef nu al-
leen over. Er kwamen wel twee nieuwe rubrie-
ken bij: Prijsraadsels van dr. P.H. van Cittert 
(Utrecht) en Boekbeoordelingen door de van 
origine Duitse K.E. König uit Amsterdam.

Oorlog
In juni werd wegens papierschaarste de om-
vang van het maandblad ingekrompen. Vereni-
gingsnieuws mocht voortaan hooguit 12 blad-
zijden beslaan. Uit de kop van het maandblad 
bleek dat inmiddels de Haagse Clichéfabriek 
H.F. Maks Jr. eigendom van het maandblad was 
geworden. Financieel was daar kennelijk ruim-
te voor gekomen met al die nieuwe abonnees. 
De Haagse T(h)oolen was inmiddels ook weer 

toegelaten als adverteerder, zijn recente pro-
ces tegen het maandblad was hem kennelijk 
alweer vergeven. In november verdwenen zon-
der verdere toelichting, laat staan bedankjes 
van de hoofdredacteur, de Joodse redacteu-
ren L. Frenkel en E.A.M. Speijer uit het blad. In 
het verenigingsnieuws begonnen nu ook gro-
te aantallen Joodse verzamelaars gedwongen 
te ‘bedanken’. Alleen de R.Ph.V. meldde daarbij 
dat dit gebeurde krachtens de Duitse Verorde-
ning 199. Die verbood deelname van Joden aan 
het verenigingsleven, tenzij het verenigingen 
betrof met uitsluitend Joodse leden. Ook volg-
de kort daarop een lijstje met een oproep over 
25 in ‘liquidatie verkerende’ Joodse postzegel-
winkels, die inmiddels in andere handen bleken 
te zijn overgegaan. De tweede 10 jaren werden 
daarmee somber afgesloten, nog meer onheil 
zou helaas spoedig gaan volgen.

Deze oorlogsjaren werden tot de meest 
sombere periode uit de maandbladgeschie-
denis. De bezetter zou ruim 100.000 Ne-
derlanders wegens hun geloof of anders-
zins  ongewenste achtergrond oppakken en 
op industriële schaal ombrengen. De filate-
lie bloeide echter op, het maandblad kreeg 
er gedwongen duizenden abonnees bij.

N.S.B.
Hoofdredacteur was tot september 1945 nog 
W.G. de Bas.
In 1942 werd de leiding van PTT gelegd in de 
handen van een overtuigd nationaal socialist 
(‘sedert 1933 onafgebroken lid van de N.S.B.’), 
die direct in het maandblad alle ruimte kreeg 
zijn plannen toe te lichten. Joodse postzegel-
winkels gingen inmiddels in nieuwe handen 
over, zo nam de ondernemende Enkhuizense 
vrachtwagenchauffeur Mastenbroek een post-
zegelwinkel over op de Nieuwezijds Voorburg-
wal (‘v.h. Koetner’) en kwam er ook een ‘nieu-
we Haagsche Postzegel Handel’. Door de grote 
vraag naar betere zegels schoten veilinghuizen 
als paddenstoelen uit de grond. Halverwege 
het jaar telde de Bond ruim 7.400 leden, bijna 
het dubbele van een jaar daarvoor. Alle hande-
laren waren inmiddels bij elkaar ondergebracht 
in de ‘Vakgroep detailhandel in boeken, kan-
toorbenodigdheden en postzegels’. Rubrieks-
redacteur König die in Duitse militaire dienst 
moest, werd opgevolgd door bondsvoorzitter 
P.S. van ’t Haaff.
Telde op 1 juli 1941 de Bond 18  verenigingen 
met 3.962 leden, op 1 juli 1942 waren dat 
28 verenigingen met 7.442 leden. Hoofdredac-
teur De Bas meldde dat hij lid was geworden 
van de Kultuurkamer, vermoedelijk op dit mo-
ment al een formeel vereiste voor zijn functie.

1943
De jaargang 1943 zou slechts zes nummers 
krijgen, een inhoudsopgave zou ook nooit 

stukken, waarvoor Costerus kennelijk geen tijd 
meer had. In april verscheen de 7e editie van 
de voormalige NVPH-catalogus, nu op slecht 
papier uitgebracht door de boven genoemde 
Vakgroep. In het blad ‘Storm SS’ van eind mei 

Periode 1942-1946

afb. 4. De omslag van het bevrijdingsnummer. Geheel onderaan noemde hoofdredacteur Van Peursem een aantal 
binnenkort verschijnende publicaties, daarvan zou echter niets terechtkomen.

meer verschijnen. J.H. Broekman werd in ja-
nuari redacteur van de rubriek post(waarde)
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werd deze catalogus echter uitvoerig afge-
kraakt, omdat daarin te veel aandacht voor het 
Oranjehuis voorkwam, met als dieptepunt een 
afbeelding van de luchtpostzegels van Curaçao 
voor het Prins Bernhard-fonds: ‘Voorstanders 
van plutobolsjewistische wanorde behooren 
zich met ordening en wat daarmede in verband 
staat niet in te laten. Handlangers van Benno 
Bijsterveld behooren onschadelijk te worden 
gemaakt. Een gestreng onderzoek is hier stellig 
op zijn plaats’ zo luidde het commentaar.
In de nummers voor april en mei verschenen 
(de laatste duidelijk herkenbaar geschreven in 
het taalgebruik van de hoofdredacteur) oproe-
pen om zich te melden voor keuringen van de 
Waffen-SS en het Nederlandsch Legioen. Niet 
duidelijk wordt waarom aansluitend de bezet-
ter verdere verschijning van het maandblad 
verbood. In het aprilnummer had de hoofd-
redacteur een bijdrage ‘Maandbladmoeilijk-
heden en -mogelijkheden’ geschreven, die mo-
gelijk bij de bezetter niet goed was gevallen, 
hij sprak daarin onder andere over de invoe-
ring van censuur op de maandbladinhoud.

Veilingen
Ook het inmiddels Haagse veilinghuis Van Die-
ten werd in dit kalenderjaar verplicht geslo-
ten als ‘nicht kriegswichtig’, waar vele andere 
veilingen gewoon mochten doorwerken. Mis-
schien was er bij de bezetter ineens aandacht 

voor de wereld van de filatelie ontstaan met als 
uitloper enkele maatregelen. Publicatie van het 
Maandblad werd na het juninummer verboden, 
voor een aanvankelijk beperkt aantal abonnees 
volgde nog een aantal nummers van de Mede-
deelingen (1943-1945), waarover meer is ge-
zegd in het februarinummer van 2011. Formeel 
was daarvan de redacteur P.S. van ’t Haaff, 
maar in feite werd het volledig gevuld door 
maandbladhoofdredacteur De Bas.
Ook het tijdschrift Postzegelnieuws kreeg me-
dio 1943 een verschijningsverbod, waardoor 
tot aan de bevrijding alleen nog enkele  lokale 
verenigingstijdschriften overbleven. In deze 
stilte op publicatiegebied organiseerde 
G.A.G. T(h)oolen in juni 1944 in Den Haag een 
tentoonstelling ter viering van het 15-jarig be-
staan van zijn luchtpostclub de L.I.P.A. Door 
zijn goede contacten met de NSB-leiding van 
PTT wist hij daar toestemming te krijgen om 
een postzegel met een perforatiekenmerk uit 
te geven. Dit werd een perforatie in kruisvorm, 
Toolen beoogde namelijk daarmee fondsen te 
werven voor het Nederlandse Rode Kruis.
Uiteindelijk werden er 200.000 van deze offi-
cieel goedgekeurde perfins aangemaakt, 
waaraan de behendige handelaar vermoedelijk 
enkele tonnen zal hebben verdiend. Waarschu-
wende geluiden van de Haagse handelaar Boe-
kema konden een stormloop op dit postzegel-
nieuwtje niet verhinderen.

Bevrijding
In het bevrijde Zeeuws-Vlaanderen verscheen 
in april 1945 het tijdschrift ‘Mijn Hobby’, na een 
jaar omgedoopt tot ‘Mijn Stokpaardje’. Voor het 
Maandblad braken betere tijden pas weer aan 
met het bevrijdingsnummer van september 
1945, dat zelfs verscheen compleet met een 
omslag van gekleurd papier (afb. 4). Voor de 
rest van deze 23e jaargang (die met tien num-
mers zou lopen t/m november-december 1946) 
bleek er nog geen omslag papier te krijgen.
Als nieuwe hoofdredacteur was al in juli 1945 
gevraagd de Haagse advocaat en gymnasium-
docent mr. J.H. van Peursem. Hij meldde in het 
septembernummer het verwijderen van enke-
le NSB-ers als vaste medewerkers, en schreef 
dat hij zijn voorganger De Bas privé op enkele 
‘zéér ernstige fouten’ had gewezen. Gelukkig 
kon hij weer welkom heten mr. G.W.A. de Veer, 
nu als redacteur ‘Fiscaalzegels’.
Van Peursem was sinds de late jaren ’20 een 
zeer actief promotor van de beeldfilatelie.
Na de geldsanering van september 1945 ble-
ken postzegelprijzen ook naar beneden te 
kunnen komen. Veel met dubieus geld als spe-
culatie ingekochte series daalden nu stevig in 
prijs: de luchtpostzegels Rode Kruis Curaçao 
(1944) kelderden bijvoorbeeld van 600 naar 
30 gulden. Ook de beroemde Zeeheldenserie, 
waar in het laatste oorlogsjaar veel zwart geld 
in was geïnvesteerd, werd dubbeltjesgoed.

In deze jaren werkte ons land verder aan 
wederopbouw en herstel van de immense 
materiële oorlogsschade. Tegelijkertijd pro-
beerde Nederland haar overzeese gebieds-
deel Indonesië te behouden. Onder Ameri-
kaanse druk zou dat niet mogelijk blijken, 
na enkele jaren van zwaar onderling ge-
weld, afgewisseld door onderhandelingen, 
werd eind 1949 Indonesië door Nederland 
erkend als zelfstandige statenbond en werd 
de soevereiniteit over het voormalige ge-
biedsdeel overgedragen.

Papierschaarste
Jaargang 1947 telde weer 12 nummers, maar 
die moesten wegens papierschaarste nog 
steeds zonder echte stevige omslag verschij-
nen (afb. 5). Postzegelruil met het buitenland 
bleek zeer lastig door strenge deviezenbepa-
lingen, hoe zeer ook het Maandblad zich inzet-
te voor versoepeling daarvan.
In augustus legde A.M. Benders (‘Bertus’ voor 
intimi) na 22 jaar zijn redacteurschap Neder-
land stil, wegens zijn drukke huisartsenpraktijk. 
Opvolgers werden ir. H.J.W. Reus en A.J. Uylen, 
die Nederland en Overzee onderling verdeel-
den. Benders werd terecht benoemd tot erelid 
van de redactie. Een nieuwe frankeerserie met 
Wilhelmina verving in dat jaar de na de oorlog 
nog even teruggekeerde Konijnenburg-zegels.
Hoofdredacteur Van Peursem kreeg in febru-

ari 1948 ‘wegens ziekte’ formeel verlof toege-
kend. Waarnemer en vanaf mei zijn opvolger 
werd de op dat moment bijna gepensioneerde 
J.H. Norenburg, die hiervoor al optrad als ad-
ministrateur van het maandblad. Van Peursem 
zou nog enige tijd de nieuwe uitgiften blijven 
verzorgen. Weinig later zou Van Peursem ver-
klaren dat hij – inmiddels qua gezondheid ge-
heel hersteld – zelf ontslag had genomen, om-
dat hij met diverse Maandblad- en Bondsbe-
stuurders niet meer wenste samen te werken. 
Hij vervolgde zijn filatelistische activiteiten bij 
concurrent ‘Mijn Stokpaardje’.

Periode 1947-1951 Stevige omslag
Norenburg had op dat moment een  bewogen 
leven achter de rug. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog overleefde hij een verblijf in het 
concentratiekamp Dachau, waar een Neder-
landse barakgenoot toevallig ook filatelist 
bleek, wat tot een levenslange vriendschap 
zou leiden. Vermoedelijk heeft Norenburg 
daarbij zijn nieuwe vriend jarenlang overleefd, 
want deze oud-politiecommissaris zou de ge-
zegende leeftijd van 100 jaar bereiken.
Deze 25e jaargang (1948) kreeg vanaf num-
mer 4 weer een stevige omslag. Vanaf het 
maartnummer was ook het verenigingsnieuws 
weer teruggekeerd. 
Het afscheid na 50 jaar van koningin Wilhelmi-

afb. 5. Adminis-
trateur E.J. van 
der Flier moest in 
januari 1947 een 
klagende abonnee 
teleurstellen: het 
abonnement over 
1946 gold door de 
(papier)omstan-
digheden voor 
alle nummers uit 
één jaar, maar 
niet noodzakelijk 
voor 12 nummers, 
zoals voorheen. 
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na en de opvolging door dochter Juliana wer-
den uiteraard in het maandblad breed uitge-
meten, inclusief de bijbehorende postzegel-
emissies. Redacteur Reus kon door zijn  goede 
contacten met PTT een goed onderbouwde ar-
tikelenserie over de Nederlandse portzegels 
uit de jaren 1911-1915 publiceren.
In 1949 bleek de maandbladoplage gestegen 
tot ruim 15.000 stuks. Ontevreden over de ad-
vertentietarieven besloten de NVPH-leden tot 
een boycot van het Maandblad, twee  maanden 
later kwamen ze weer tot zichzelf en keerden 
ze terug.
In augustus bepleitte beeldfilatelist H. van Lo-
huizen in het blad de Hotelwereld een serie 
met klederdrachten, waarover hij ook in het 
Maandblad zijn ideeën liet afbeelden. Men ver-
gelijke ze eens met de Kinderpostzegels van 
1960. In november 1949 werden voorzichtig 
plannen geopperd voor een tentoonstelling in 
1952 voor de dan honderdjarige Neder landse 

postzegel, men wachtte echter graag af wat 
PTT daaraan wilde bijdragen.

Nieuwe drukker
1950 zou een jaar worden met enkele beleids-
matige vergissingen bij het Maandblad. In 
maart meldde het maandbladbestuur dat men 
van drukkerij ging veranderen. Dat zou ‘alleen 
maar voordelen’ meebrengen. De  nieuwe druk-
ker zou werken met de offset-techniek, waar-
door dure clichés niet meer nodig waren. In 
april verscheen dat eerste nummer, verzorgd 
door een drukkerij in Gouda, het offset-kan-
toordrukbedrijf Wikro (eigenaar was een ze-
kere W. Kröger). Alles zou ‘goedkoper en meer 
flexibel’ gaan verlopen. Na ruim een jaar keer-
de men terug op dit inmiddels helaas weinig 
succesvol gebleken pad.
In mei 1950 verscheen in Nederland het eer-
ste ‘officiële’ bijzondere eerstedagstempel. De 
redacteur afstempelingen vond dat maar een 

ongewenste moderniteit, men zou zich daar-
mee begeven op een ‘hellend vlak van (offici-
eel!) maakwerk’. In het Maandblad volgde ech-
ter snel na deze negatieve beoordeling al heel 
spoedig zelfs een aparte rubriek ‘F.D.C.-s’. Die 
dingen bleken namelijk niet aan te slepen!
De offset-illustraties werden weliswaar ietsje 
beter, maar na nog vijf nummers in 1951 in deze 
techniek keerde het Maandblad terug naar de 
vertrouwde boekdruk. Reden was behalve de 
tegenvallende drukkwaliteit vooral het feit dat 
de Goudse drukker vrijwel nooit op tijd was en 
veel nummers met een maand vertraging uit-
kwamen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald. Reus en Van Dongen waren in maart 
net begonnen aan een diepgravende serie over 
de emissie ‘Van Konijnenburg’ die vanaf mei 
werd voortgezet in een nu in iets kleiner for-
maat uitgegeven maandblad, verzorgd door 
drukkerij ‘De Gelderlander’ in Nijmegen.

De jaren ’50 bleven in Nederland een 
periode van voorzichtig economisch her-
stel, ingekleurd door de Koude Oorlog, die 
na het verdelen van Europa vanaf 1945 
steeds duidelijker voelbaar werd en pas in 
1989 leek te worden beëindigd.

ITEP
Grootste evenement was in dit tijdvak de in-
ternationale postzegeltentoonstelling ITEP 
(afb. 6), eind juni 1952, in de Jaarbeurshal-
len in Utrecht. Hoewel de FIP normaliter maar 
een klein aantal internationale tentoonstellin-
gen per jaar sponsorde, werd rond 1950 daar-
van bewust afgestapt: veel Europese landen 
herdachten toen het eeuwfeest van hun eerste 
postzegels, het liefst uiteraard ook met een 
tentoonstelling. Zo kwamen er FIP-evenemen-
ten in onder andere Frankrijk, België,  Spanje 
en ook in Luxemburg. In Londen was in mei 
1950 een grote tentoonstelling gehouden. Ter 
illustratie van de zuinigheid in deze tijd: Lon-
den gebruikte de kaders van België (1949), die 
vervolgens de Nederlandse PTT weer gunstig 
kon overnemen voor de ITEP. Een deel daar-
van werd zelfs eerst nog even uitgeleend aan 
Luxemburg, waar in mei de Centilux werd ge-
houden, hoewel de eerste Luxemburgse zegels 
(met portret van koning Willem III) pas dateer-
den uit september 1852. Een maand na de ten-
toonstelling gaf redacteur Nederland Reus het 
stokje door aan de Schiedammer Jan Eijgen-
raam. In januari 1953 werd als drukker ver-
meld Boom-Ruygrok, Haarlem, die met de eer-
der als drukker genoemde firma Planeta ver-
moedelijk al een nauwe samenwerking kende. 

Indonesië
Opvallend was de aandacht die aan emissies 
van Indonesië werd besteed. Kennelijk bleef 
dit gebied bij veel verzamelaars nog in de be-

langstelling staan. In 1955 begon A.M. A. van 
der Willigen met een artikelenserie over de af-
stempelingen op de eerste emissie van Neder-
land, waarvoor hij als eerste onder zoeker uit-
voerig gebruiksdata uit diverse grote collecties 
vastlegde. De reeks werd later in boekvorm uit-
gegeven, en is nog steeds van belang. De twee-
de helft van de jaren ’50 viel het Maandblad 
qua omvang nogal mager uit. Elk nummer tel-
de meestal maar zo’n 20 bladzijden. In 1957 
verscheen het levenswerk van P.C. Korteweg 
over de Nederlandse poststempels tot 1870, 
dat uiteraard door de redacteur Nederland uit-
voerig en lovend werd besproken. 1958 viel op 
door het extra-dikke jubileumnummer, geheel 
gewijd aan het 50-jarige bestaan van de ‘Bond’. 
Het nummer had 128 bladzijden die buiten de 
gewone nummering van de jaargang als extra-
tje kwamen. Ook hierin nog steeds nuttige bij-
dragen, bijvoorbeeld van Jan Poulie over onge-

Periode 1952-1961 bruikte zegels van de eerste emissie. Het Post-
museum kon blij de schenking melden van een 
blokje met tweemaal de beroemde foutdruk 
9 cent Veth zonder waarde-inschrift. Een jaar-
tje later beschreef P.C. Korteweg nog de stem-
pels van de Nederlandse distributie kantoren, 
gebaseerd op zijn grote verzameling brieven 
die hij inmiddels aan het Postmuseum had 
overgedragen.

Oplage stijgt
Het januarinummer van 1960 meldde dat de 
oplage van het Maandblad 17.700 exemplaren 
bedroeg. Nog gewichtiger was de vermelding 
dat het maandbladbestuur eind 1959 had be-
sloten tot het publiceren ‘vanaf 1963’ van een 
‘standaardwerk’ over de postwaarden van Ne-
derland en O.G. De voorbereidingen waren al 
in een in vergevorderd stadium. Doel was alle 
gegevens van alle postwaarden van Neder-
land en OG ‘zo uitvoerig mogelijk’ te behande-
len. Dit ambitieuze project zou bestaan uit af-
leveringen, elk 48 pagina’s, 17x25 cm gebro-

afb. 6a+b . Op de openingsdag van de ITEP was er voor een zeer select publiek een smakelijke lunch, met bijbehorende 
menukaart.
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Gronings aardgas liet Nederland het eco-
nomisch wonder van onze oosterburen vol-
gen. Tegelijkertijd kwam er inflatie waar-
door hele bedrijfstakken verdwenen naar 
landen met lagere loonkosten. In de Neder-
landse filatelie ontstonden belangrijke ter-
men als postmechanisatie, FIP-regelzucht, 
jurylid worden in twee dagen, UNTEA en de 
Amphilex 1967.

Intrekking portzegels
Op de tentoonstelling Philatec te Parijs in 1964 
kwamen ook de leden van de in 1962 opgerich-
te journalistenclub A.I.J.P. bij elkaar (afb. 7). 
Wereldwijd gingen postbedrijven hun werk 
steeds efficiënter aanpakken, waardoor we ze-
gels kregen op ‘luminescerend papier’. Ook het 
tijdrovende plakken (en aan de deur afreke-
nen) van portzegels werd gestaakt.
Drukkerij Boom-Ruygrok stapte over op druk-
ken in offset, met in hedendaagse ogen aan-
vankelijk wel erg zwakke plaatjes. In 1963 be-
gon archiefonderzoeker Jan Dekker aan een 
lange artikelenserie over de aanmaak van de 
postwaarden van N.O.G in de 19e eeuw. Hij 
werd vooral in de jaren ’60 en ’70 een actieve 
maandbladauteur.

Aprilgrappen
Een gewoonte werd jaarlijks – zo tegen de eer-
ste dag van de vierde maand – de lezers te 
verrassen met een grap. Na een paar jaar za-
gen de abonnees die uiteraard al van verre 
aankomen. Enthousiast maakte auteur Ave-
zaat de lezers door zijn artikelenserie ‘First 
day covers, mijn hobby!, waaruit bleek dat op 
dat gebied nog heel wat meer te vinden was 
dan catalogi ons leerden. Nu de  Nederlanders 
ook wat meer vakantiedagen kregen  kwamen 
er speciale Maandbladreizen, bijvoorbeeld 
naar WIPA in 1965. Die tentoonstelling trok 

liefst 250.000 bezoekers! In Nederland werd 
inmiddels de Amphilex-tentoonstelling in 1967 
voorbereid. Op 1 januari 1966 volgde 
A.G.C. Baert hoofdredacteur Boerma op, die 
gelukkig als adviseur van de redactie zou aan-
blijven. Adriaan Gilles Coenraad Baert kwam 
uit de wereld van de (toeristen)voorlichting 
en reclame en zou aanblijven tot en met jaar-
gang 1968.
De eerste ‘Kinderblokken’ uit 1965 werden 
scherp veroordeeld vanwege hun volgens de 
FIP te hoge toeslag. Dat hier bedrijfseconomi-
sche overwegingen de hoofdrol speelden ont-
ging de filatelisten. Het vullen van enkele hon-
derdduizenden zakjes met postzegels (uitbe-

Periode 1962-1971 steed aan naar we inmiddels weten een nog-
al dubieuze organisatie) werd te tijdrovend. 
Vreemd genoeg had de FIP nooit bezwaren te-
gen hoge toeslagen op zegels voor filatelisti-
sche evenementen (bij de Amphilex 1967 meer 
dan 200 %). Over de lijsten met ‘verboden’ 
emissies, die zelfs in het Maandblad versche-
nen, horen we nu niet veel meer, hoewel veel 
postbedrijven tegenwoordig minimaal twee 
zegels per week uitgeven. Ook de ICEM-strook 
uit 1966 mocht niet worden geëxposeerd. 
Het Maandblad noteerde dit jaar haar 
30.000e abonnee.

Amphilex
In de aanloop naar de Amphilex werden de 
daarvoor ontworpen nieuwe kaders uitgetest 
op de Uphilex in 1966. Het Amphilexnummer 

cheerd, tegen een prijs van twee gulden per 
aflevering. Wie de auteur(s) zouden worden 
werd spijtig genoeg niet vermeld. 
Vanaf maart 1961 nam C.H.W. Heusdens de ru-
briek Nederland over, bij de luchtpost volgde 
Tocila de heer Dellenbag op. G.J. Scheep maker 
begon aan een interessante reeks over de 
postzegels van Nederlands-Indië. In Augustus 
begon Jan Cleij met een serie over de emis-
sie Nederland 1864, voornamelijk gebaseerd 
op studie van het archief van de Rijksmunt in 
Utrecht. Hoofdredacteur Norenburg (inmid-
dels 72 jaar oud) gaf aan graag te willen stop-
pen met die activiteit. De nieuwtjesrubriek 
kreeg in 1961 een eigen redacteur, J.Th.A. Frie-
sen. Voorheen beschreef de hoofdredacteur 
zelf die zegels, daarbij gesteund door een han-
delaar gespecialiseerd in nieuwtjes.

Professioneel journalist
In november werd bekend dat een nieuwe 

hoofdredacteur was gevonden in de wereld 
van de professionele journalisten: A.  Boerma, 
op dat moment eerste redacteur  buitenland 
en plaatsvervangend redactiechef bij het 
Haarlems Dagblad.
In februari 1961 verscheen van de hand van 
Van der Willigen zijn vermoedelijk meest in-
vloedrijke publicatie: ‘Een nieuwe nomencla-
tuur voor verschillende filatelistische verza-
melobjecten’. Dankzij zijn heldere overwegin-
gen spreken we nog steeds over ‘postwaarde-
stukken’ in plaats van het te weinig zeggende 
‘poststukken’. Ook Germanismen als ‘gans-
stukken’ verdwenen gelukkig uit onze vocabu-
laire. Bondsbibliothecaris H.L.J. Weidema 
startte een nieuwe rubriek ‘Wij lazen voor U’, 
soms ook nog genoemd ‘Spiegel der tijdschrif-
ten’. In juli publiceerde Jan Dekker een bijdra-
ge over een oude Nederlandse perforatiema-
chine, welke bijdrage vanaf 1963 zou  leiden 
tot een grote artikelenserie van zijn hand in 

het Maandblad. Een actieve auteur werd in-
middels ook ‘Fl.’, het bestuurslid mr. A. van der 
Flier, die vooral schreef over zegels van over 
de Oostgrens. Er kwamen echter ook rubrie-
ken over Belgische filatelie, Zuid-Afrika en re-
dacteur Heusdens berichtte onder het pseu-
doniem ‘Chr. Houston’ ook over de filatelie in 
Groot-Brittannië.
Duidelijk groeiend was in dit tijdvak de interes-
se voor onderwerpen als ‘Verenigd Europa’ en 
‘Verenigde Naties’. Plannen voor een uitvoe-
rig handboek over Nederland (en OG) bij het 
40-jarig bestaan van het maandblad werden 
in april 1962 opgegeven. ‘De … bezwaren ble-
ken sterker te wegen dan het belang dat de 
Nederlandse filatelie van een dergelijk boek-
werk zou hebben gehad’. Wie overigens de au-
teurs hadden moeten worden is nooit onthuld, 
er was voor dit project zelfs een aparte stich-
ting opgericht. 

afb. 7. Tweede van links maandbladredacteur C.H.W. Heusdens, derde van links A. Boerma. Derde van rechts oprich-
ter P. Séguy, geheel rechts Edgar Lewy uit Londen.
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afb. 8. Dag van de Postzegel Rotterdam, 1969.

van mei 1967 was uiteraard extra-dik, bijna 
100 pagina’s. Van der Willigen beschreef daar-
in op de van hem bekende wijze de afstempe-
lingen op de emissie 1867 van Nederland.
Aan de toeslag op de Amphilexzegels zou de 
georganiseerde filatelie bijna 3 miljoen gulden 
overhouden, plus nog circa 2.000 mooie me-
talen kaders, nog compleet met zware glazen 
ruiten. Er kwamen 70.000 bezoekers op af.
Belangrijk in het nummer van november 1967 

Op de Amphilex ’67 volgden jaren van groei. 
Postzegels waren ontdekt als een bijna 
risicoloze belegging, waar nieuwe mensen 
op afkwamen. De hausse zou qua prijzen 
een top bereiken in voorjaar van 1977, tot 
krimp inzette begin jaren ’80.

Proefplaat 10 cent
In januari 1972 schreef G.G. Wiersma over de 
proefplaat van de 10 cent Nederland,  uitgave 
1852. Dat zou in de komende jaren leiden tot 
de nodige maandbladdiscussies, waarbij de 
ene theorie na de andere zou sneuvelen. Met 
grote stelligheid beweerden kenners aanvan-
kelijk dat er nooit meer dan 75 verschillen-
de posities zouden gaan opduiken, we zijn dat 
aantal inmiddels gepasseerd.
A.M. Benders begon een rubriek ‘50 jaar ge-
leden’. Ph. Leenman werd Directeur-Generaal 
van PTT, en bouwde een goede relatie met de 
filatelie op, uiteraard zorgvuldig de PTT-belan-
gen in het oog houdend. Hij was van huis uit 
econoom.
In het juli-augustusnummer van 1972 be-
schreef Van der Flier zorgvuldig de eerste 
50 jaar van het maandblad (afb. 9). Tien jaar 
later volgde bij 60 jaar maandblad van zijn 
hand een aanvullend overzicht. Deze uitvoe-
rige terugblikken ga ik niet herhalen: zijn bij-

dragen worden digitaal op de website van Fila-
telie aangeboden. Liefhebbers kunnen daar in 
de loop van dit jaar kosteloos deze belangrijke 
teksten oproepen. 
Dankzij Amphilex ’67 kon de Stichting  Filatelie 
het Postmuseum nieuwe tentoonstellings-
ramen voor de wereldcollectie schenken.

Postgeschiedenis
In november 1972 beschreef Benders de post-
geschiedenis van een stukje Nederland aan de 

Periode 1972-1981

zijn nog steeds de gegevens die Jan Cleij bracht 
voor het reconstrueren van de Nederlands-In-
dië no. 1 (en 2). Er zijn later wel plannen voor 
een boekuitgave geweest, maar die zijn nooit in 
daden omgezet. In 1968 verscheen het eerste 
van de beroemde reeks ‘platenboeken’ over de 
emissie 1852 van Nederland, uitgegeven met 
forse subsidie van de Stichting Filatelie, die er 
dankzij de Amphilex financieel warmpjes bijzat. 
De aprilgrap van 1968 kondigde ‘plastic’ post-

zegels aan. 1 januari 1969 keerde Boerma te-
rug, nu als voltijds hoofdredacteur. 

Studiegroepen
De NVPH organiseerde in het Kurhaus haar 
eerste ‘Show’. In de bijbehorende catalogus 
beschreef J.L. van Dieten zijn waardevolle er-
varingen als keurmeester van de tandingen 
van de emissie 1867. Eind 1969 werd op tien 
plaatsen de Dag van de Postzegel gevierd. In 
Rotterdam gebeurde dat in het postkantoor 
op de Coolsingel. Het Maandblad van novem-
ber laat die sfeervolle locatie zien, compleet 
met de auteur van deze regels, die we aantref-
fen links bij de drie kaders van het Postmu-
seum (afb. 8). Imposant was daar ook de in-
zending ‘Oud Japan’ van de Rotterdammer 
Samson. We zien echter op de foto’s zelfs in-
zendingen op zwarte albumbladen, inmiddels 
uiteraard verboden door FIP en Bond.
Er kwamen in Nederland steeds meer gespeci-
aliseerde studiegroepen, compleet met eigen 
tijdschriften, wat de maandbladinhoud meer 
algemener van karakter maakte. In 1971 begon 
de Bond met het organiseren van jurycursus-
sen, de voormalige filatelistische ervarings-
deskundigen zouden daardoor op termijn wor-
den vervangen door hardwerkende kenners 
van de tentoonstellingsreglementen. Vooral 
de internationale regels over ‘niet toegelaten’ 
nieuwtjes leverden nog steeds heftige debat-
ten op in het Maandblad. De nieuwtjes zelf na-
men nu zo’n zeven bladzijden per nummer in.

Westkust van Afrika, waar rond 1851 een post-
verbinding per kameel van de kust van Guinee 
naar Tripoli en v.v. heeft gefunctioneerd. Het 
maandblad loofde een premie uit van 100 gul-
den voor de eerste lezer die een voorbeeld zou 
kunnen tonen. Tot heden nog niet opgevraagd, 
hopelijk is het bedrag indertijd apart gelegd en 
zorgvuldig belegd.
In januari 1974 werd het aantal van 41.000 
abon nees bereikt. Het maandblad stapte over 
naar een andere drukker, de Sijthoff-Pers te 
Den Haag. Tot zijn eigen verbazing meldde Van 
der Willigen de ontdekking van een machine-
stempel Heiloo met vier golflijnen, gebruikt 

afb. 9. Bij het 
 vijftigjarig be-
staan van het 
Maandblad was 
er een perscon-
ferentie gevolgd 
door een recep-
tie voor genodig-
den in het Haag-
se perscentrum 
Nieuws poort.
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De jaren ‘80 stonden in het teken van 
diverse filatelistische jubilea met bij be-
horende shows. In de tweede helft daalde 
duidelijk het prijsniveau van eenvoudig 
zegelmateriaal. Waren er aanvankelijk nog 
77.500 maand blad abonnees, zes jaar later 
was dit al gezakt naar 58.000.

Nieuwtjesrubriek
De omslag van het eerste nummer van 1982 
toonde de nieuwe Beatrix-emissie met pun-
tenportret. Voor de nieuwtjesrubriek kwam er 
nu een betaalde kracht. Redacteur Nederland 
Heusdens keurde in het volgende nummer de 
zegel af: ‘de bekende glimlach van koningin 
Beatrix is niet meer te herkennen’. In mei (num-
mer gewijd aan 60 jaar maandblad) blikte 
mr. Van der Flier nog eens terug. Zijn verhaal 
zal in de loop van dit jaar te vinden zijn op de 
website van het Maandblad. Kouwenberg pu-
bliceerde de 49e en laatste aflevering van zijn 
reeks over de geschiedenis van het postzegel-
verzamelen. Op de ‘Driestromenpost’ in Dor-
drecht annonceerde de Bondsvoorzitter dat 
voor een Huis van de Bond 1 miljoen gulden was 
toegezegd, te betalen uit een postzegelemis-
sie bij een tentoonstelling in Amsterdam. Het 
zou spijtig genoeg anders lopen. Bij het 60-ja-
rig bestaan werd aan het Maandblad de Waller-
medaille toegekend. In oktober 1982 overleed 
de Utrechtse filatelist L.H. Tholen, na een bij-
na 40-jarige carrière als  maandbladvoorzitter, 

waarin de oplage steeg van 8.000 naar 77.500 
stuks. Zijn opvolger werd mr. A. van der Flier, 
voorheen secretaris van het bestuur. Begin 
1983 overleed redacteur Nederland C.H.W. 
Heusdens, het voorafgaande jaar had hij al af 
en toe moeten overslaan wegens slechte ge-
zondheid. In februari volgde 
drs. R.C. Bakhuizen van den Brink hem op.

Filacento
In september 1984 werd in het Haagse Con-
gresgebouw 100 jaar georganiseerde filatelie 
gevierd met de internationale tentoonstelling 
Filacento. Er was zoveel aanloop (50.000 be-
zoekers) dat van de catalogus zelfs een nood-
oplage moest worden gedrukt. In februari 1985 
besprak Van der Flier de ‘zwendel’ met de 
Rode Kruis-perfin in juni 1944 te Den Haag 
(afb. 10a). Begin april reageerde de eerder ge-
noemde G.A.G. Toolen dat deze actie door het 
maandblad geheel verkeerd was weergegeven. 
De perfin moest gezien worden als een verzets-
souvenir. Toolen besefte niet dat zijn diverse 

Periode 1982-1991

in Alkmaar in de jaren 1950-1958 op post van 
een grote verzender van reclame, meest ge-
richt op de VS. Ga het maar zoeken.
In juni stemde PTT in met een tweede Amp-
hilex, nu in 1977.

Koeien
In 1974 verscheen ook de beroemde ‘koetjes-
zegel’. Doordat die zegel van 25 cent door al-
bumuitgevers ook als paartje werd opgeno-
men, zou binnen enkele jaren grote vraag er-
naar ontstaan. J.H. Broekman stopte eind 
1975 met zijn rubriek postwaardestukken, die 
hij sinds 1943 had verzorgd, ir. C. Stapel volg-
de hem deskundig op.
De internationale tentoonstelling 1977 ‘gaat 
niet door’ werd begin 1976 gemeld. De Neder-
landse Bond durfde de financiële risico’s toch 
niet aan. Nadat PTT zich ook daarvoor garant 
had gesteld moest – nu wel in ijltempo – tot 
mei 1977 het nodige worden voorbereid.
In oktober 1976 verscheen de eerste serie 
Amphilex ‘77, als een emissie met toeslag, niet 
gekoppeld aan entreekaartjes. Maar wel met 
een toeslag van 100 %. Het decembernummer 
toonde een beeld van de Italia 76, vermoedelijk 
de mooist ingerichte internationale tentoon-
stelling van dit formaat ooit, met kaders in luxe 
opstelling met uitsluitend veilig kunstlicht.
Voorjaar 1977 volgde nog sterke vraag naar 

Nederland materiaal. PTT had in haar emissie-
beleid hierop behendig aangehaakt. Er kwam 
in mei een tweede serie met vier toeslagze-
gels, twee daarvan ook nog samen in een blok-
je. Verder kregen de verzamelaars drie nieu-
we Courzegels aangeboden (alleen gestem-
peld te koop) en twee volkomen overbodige 
‘Amphilex’-automaatboekjes. Het meinum-
mer van dit jaar was uiteraard extra dik. In juni 
werd teruggeblikt: in elf dagen waren er bijna 
105.000 bezoekers naar de RAI in Amsterdam 
gereisd. De exacte opbrengst is compleet met 
sfeerbeelden in kleur te vinden in het Hand-
boek Postwaarden Nederland, emissies C125 
en C126, met nog meer gegevens dan door de 
organisatoren zelf gepubliceerd. Stichting Fila-
telie en Postmuseum ontvingen uit de toeslag 
samen 6 miljoen gulden.
De extra-omzet voor PTT moet meer dan 
15 miljoen gulden hebben bedragen, er waren 
onder andere meer dan 1 miljoen FDC’s afge-
stempeld, waar niet al te veel postaal werk te-
genover stond. Tevreden kon postbaas Leen-
man dan ook in september roepen ‘ik reken 
op Amphilex III in 1987’. Economen hebben nu 
eenmaal meer kijk op het verleden dan op de 
toekomst. Bij langzaam dalende prijzen zou de 
postzegelgekte nog tot in de vroege jaren ’80 
aanhouden, daarna kwam Nederland in tame-
lijk nauwe financiële schoentjes terecht.

Geschiedenis
In 1978 startte de Karel Kouwenberg een zorg-
vuldig gecomponeerde serie ‘De geschiedenis 
van het postzegelverzamelen’. Uiteindelijk ver-
schenen 49 afleveringen. In januari 1979 kreeg 
het Maandblad een nieuwe drukker (Bosch & 
Keuning in Baarn) en een nieuw omslag. Ook 
startte een rubriek ‘Nieuwe postzegelboek-
jes en rolzegels’, die jarenlang zou worden ver-
zorgd door een op dit gebied gespecialiseerde 
handelaar. Het meinummer werd geheel ge-
wijd aan het 50-jarige Nederlands Postmuse-
um. In 1980 trok de internationale jeugdten-
toonstelling Jupostex (Eindhoven) 8.500 be-
zoekers. Er kwam daarvoor een postzegel uit 
die ook was gewijd aan de 3e NVPH-show, tra-
ditiegetrouw weer in Den Haag. Vreemd ge-
noeg werd daaraan geen enkele terugblik ge-
wijd, hoewel er een catalogus verscheen met 
een goede bijdrage van J. Giphart over ‘Haag-
se postmerken’. De show werd geopend door 
prins Bernhard, die een dag eerder ook al 
een druk programma had, de inhuldiging van 
zijn oudste dochter tot koningin. De maand-
bladoplage bleef stijgen, eind 1981 bedroeg 
die 74.500. De nieuwtjesrubriek verscheen dit 
jaar op naam van de heer Van der Flier, die dit 
vermoedelijk samen met de hoofdredacteur 
waarnam na het vertrek van de heer Friesen.

verzoeken om zoveel mogelijk nieuwe emissies 
aan de nieuwe NSB-baas van PTT  in diverse 
archieven nog steeds keurig  werden bewaard. 
Ook een vergelijkbare vraag aan de Rijkscom-
missaris, die Toolen (‘lid der NSB sinds 1934’) 
met een enthousiast ‘Heil  Hitler’ afsloot, blijkt 
in de archieven van de  Duitse Dienstpost nog 
steeds aanwezig. Een door hem geëiste ‘ver-
betering’ heeft het Maandblad terecht dan ook 
niet geplaatst. Toolen woonde inmiddels in 
‘Chateau Périgord te Monte Carlo’. Onderzoek 
ter plaatse in 2015 (ik was toch in de buurt) 
wees uit dat dit de naam van een flatgebouw 
is, in de jaren ’70 verrezen op de plek van een 
oud kasteel. Die Monegasken kunnen namelijk 
nog maar een richting opbouwen: omhoog.

Nieuwe hoofdredacteur
In een nieuwe rubriek ‘Er tussen in’ gaf Van der 
Flier achtergronden die hij miste in de rubriek 
Nederland. ‘Moge de lezers ontdekken dat er 
aan de gewone zegels van Nederland nog wel 
wat meer aspecten zitten dan de  druktechniek 
en papiersoort’. De nieuwe redacteur Neder-
land vermeldde namelijk meestal niet eens 
wat er op een zegel stond afgebeeld, laat 
staan wie de ontwerper(s) waren. 
Eind mei 1986 overleed stempelredacteur Van 
der Willigen. In december werd mr. Van der Flier 
bevorderd tot erevoorzitter van het maand-
bladbestuur.
In mei 1987 werd Aad Knikman hoofdredac-
teur. Hij was in de wieg gelegd om journalist te 
worden, al voor zijn 20e redigeerde hij diverse 
bladen en bleef dat doen. Bij zijn overstap was 

afb. 10a. Deze perfin 
uit 1944 van nieuw-
tjeshandelaar  Toolen 
werd in het maandblad 
een ‘zwendelprodukt’ 
genoemd. Ruim 50 jaar 
later claimde hij ech-
ter brutaalweg dat dit 
moest worden beschouwd als een verzetsdaad.
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hij hoofdredacteur van het blad voor de me-
dewerkers van de NOS. Knikman  begeleidde 
de omslag die de computer in de grafische 
wereld doormaakte. Nieuwe zet- en druktech-
nieken kwamen en de personal computer werd 
gemeengoed. De opmaak werd niet meer in 
een zetterij gedaan maar door de hoofdredac-
teur, die dat zittend achter een beeldscherm 
van huis uit ging verzorgen. Productietijden 
werden daardoor korter, maar tijd om als ra-
zende reporter stad en land af te reizen ont-
brak hem daardoor ook.
Hetzelfde jaar bracht klassieke filatelie van 
topniveau toen G.J.J.M. van Hussen zijn erva-
ringen beschreef met het platen van de emis-
sie 1867. In een kosteloos bij hem aan te vra-
gen brochure nam hij duidelijk afstand van 
eerdere publicaties over dat onderwerp. Veel 
exemplaren heeft hij kennelijk niet verspreid, 
het boekje is inmiddels vrijwel onvindbaar.

Kleurendruk
In Filaceptjaar 1988 (afb. 10b) werd op een 
aantal bladzijden kleurendruk mogelijk. Om-
slag en opmaak van het binnenwerk werden 
vernieuwd. Het organiseren van de maand-
bladreizen verhuisde naar de Bond. In 1989 
overleed oud-hoofdredacteur Norenburg, iets 
ouder overigens dan in het maandblad werd 

Steeds vaker dook het woord ‘internet’ op. 
Effecten van dat communicatiemiddel wa-
ren nog moeilijk te overzien. Het aantal 
abonnees stond eind 2001 op ruim 40.000. 
Thema’s waren de internationale tentoon-
stelling Fepapost in 1994, de overgang naar 
de Euro (ook op de postzegel) en vooruit-
blikken naar 2002, met wederom een heuse 
Amphilex in Amsterdam.

Interviews
De inhoud van het maandblad werd in deze pe-
riode, naast de vaste rubrieken, een lichtvoe-
tige mix van nieuws, interviews verzorgd door 
onder andere Gerrie Coerts en Thomas Leef-
lang en de nodige thematische bijdragen.
Begin 1992 moest worden gemeld dat in no-
vember het afgelopen jaar bij examens voor 
het diploma ‘Jeugdfilatelist A’ liefst tien kandi-
daten waren gezakt. Misschien waren de vra-
gen toch wat te moeilijk. In mei 1992 kreeg het 
Postmuseum een nieuwe conservator post-
waarden, de energieke Charles Boissevain. Hij 
zou in het Maandblad een belangwekkende ru-
briek gaan verzorgen. De (zwaar gesubsidieer-
de) Tros-televisiecursus over filatelie bleek he-
laas niet aan de verwachtingen te hebben vol-
daan ‘onder andere door het ongelukkige tijd-
stip van uitzending’.
Het aantal emissies van de verzelfstandigde 
PTT werd steeds omvangrijker, zo was een re-
gelmatige klacht vanaf 1993. Met nog geen 
40 nieuwe zegels per jaar in hedendaagse 

ogen een aangenaam nostalgisch geluid.
De grootste tentoonstelling werd in 1993 de 
Bredaphila in mei, met 1.000 kaders. Hoofdre-
dacteur Knikman beschreef hoe de Britse po-
liticus Anthony Wedgewood Benn het grote 
 portret van koningin Eizabeth II op alle post-
zegels – met haar instemming – terugbracht 
tot een klein silhouetportret. Miljarden ze-
gels zouden daarmee wereldwijd verschijnen. 
In juni beschreef R.T. van Capelleveen hoe de 
bekende Postkoetszegel uit 1943 kon worden 
‘geplaat’. 

Blauwe Mauritius
Wereldnieuws werd in 1994 de aanschaf door 
het Haagse PTT-Museum van een ongebruikt 
exemplaar van de beroemde ‘Blauwe Mauri-
tius’. Leeflang interviewde postzegelontwer-
per Sem Hartz die en passant vertelde dat de 
zeeheldenzegels al een vooroorlogs idee wa-
ren van PTT-secretaris Van Royen. De Haagse 
Fepapost 94 trok 75.000 bezoekers. Het vol-
gende jaar werd de interne opmaak van het 
Maandblad weer eens vernieuwd. Een jaar la-
ter kwamen diverse uitgevers met een catalo-
gus op een nieuw medium, de cd-rom, meestal 
gericht op de ‘Windows’-gebruiker.
Emily Braakensiek stopte in voorjaar 1996 als 
administrateur, en kreeg daarbij een eigen 
postzegel aangeboden. Die bleek helaas voor 
deze bijdrage niet goed genoeg reproduceer-
baar. Boissevain belichtte in februari uitvoerig 
het leven van verzamelaar C.D. Ricardo.

Periode 1992-2001

afb. 10b. Op de 
Filacept ’88 wer-
den liefst vier ge-
legenheidsstem-
pels gebruikt. Deze 
briefkaart naar 
Duitsland is op 
de Jeugddag cor-
rect gefrankeerd 
volgens het ta-
rief naar E.E.G.-
landen.

gemeld. In 1990 bleken de ledenaantallen bij 
de verenigingen jaarlijks met zo’n 7-17 % af te 
nemen, een moeilijk te stoppen trend. Ook een 
kostbare televisiecursus van de Tros bracht 
daarin geen verbetering.
Het januarinummer van 1991 bracht de groot-
ste advertentie tot nu toe in het maandblad. 
Een Amsterdamse handelaar beschreef in 
12 bladzijden een grote collectie Nederland-
rariteiten, bij elkaar gebracht door een be-
kende Nederlandse bloemenexporteur. Een 

bondsreis naar de Philanippon in Tokyo kostte 
voor 2 personen circa 4.500 gulden per per-
soon. Het minimumaantal van 30 deelnemers 
lijkt niet te zijn gehaald. Over het plaatsen van 
afbeeldingen in het maandblad van Beatrix-
zegels (type Struycken en Unger) werd nog 
onderhandeld met de Stichting Beeldrecht. 
Aan het eind van dit tijdvak begon het maand-
blad met het af en toe uitgeven in brochure-
vorm van eerder verschenen artikelen, zoals 
een reeks over Belgische postwaarden.

Herinneringen
In mei 1996 overleed oud hoofdredacteur 
A.G.C. (‘Sik’) Baert, 70 jaar oud. Een jaar  later 
overleed in juli de actieve maandbladauteur 
Roelf Boekema, 93 jaar jong. Zijn oud-mede-
werker Wim Warburg zou in het maandblad 
van oktober 2021 nog diverse persoonlijke 
herinneringen aan hem ophalen. Vanaf janua-
ri 1998 kreeg het maandblad een nieuwe druk-
ker, Brouwer Media B.V., die drukkerij Bosch & 
Keuning had overgenomen. Het bedrijfs archief 
van Roelf Boekema belandde in het PTT-Mu-
seum en wordt thans bewaard in het Natio-
naal Archief. Het maartnummer van 1998 gaf 
een gedetailleerd overzicht van de inhoud van 
dit archief. In mei startte een (anonieme) ru-
briek ‘Nieuw op het postkantoor’, die nieuwe 
Nederlandse emissies kort aankondigde en 
beschreef. Grootste evenement dit jaar werd 
de 5e NVPH-show, wederom in het Congres-
gebouw Den Haag, met als topattractie een 
brief met daarop Mauritius nummers 1 en 2. 
Bezoekersaantallen werden helaas niet in het 
maandblad gepubliceerd.
In 1999 bleken cd-roms populair. Er was zelfs 
een veilingbedrijf dat dit medium als alternatief 
van een gedrukte catalogus aanbood. De IBRA 
99 in Neurenberg telde liefst 130.000 bezoe-
kers, filatelie was ook in Europa dus nog zeker 
geen uitstervende hobby. In december besloot 
het maandbestuur tot een naamswijziging op 
de omslag: vanaf het jaar 2000 werd daar de ti-
tel ‘Filatelie’. De oude titel ‘Philatelie’ leidde tot 
misverstanden in Duits- en Franstalige gebie-
den. Begin 2000 kondigde PTT-Post aan dat in 
2002 er weer een Amphilex zou komen, de kos-
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Hoewel de Amphilex in 2002 aardig wat 
bezoekers trok, bleef ook dit tijdvak het 
aantal abonnees verder dalen, van 39.500 
naar 28.500. Een nieuwe aanpak werden 
themanummers, bijvoorbeeld over België, 
Frankrijk en China.

De mens centraal
De inhoud van het maandblad werd een mix 
van nieuws, postzegelnieuwtjes, thematische 
bijdragen en van tijd tot tijd wat klassiek Ne-
derland. Interviewers Coerts en Leeflang wer-
den opgevolgd door Paul van Beek, die over 
een minstens even vlotte pen beschikte.
De Amphilex 2002 in de RAI te Amsterdam 
trok 50.000 bezoekers. PTT Post begon ‘be-
drijvenpostzegels’ uit te geven, met de tekst 
‘Port betaald’. Directeur marketing M.A.J.M. de 
Gruyter van grootwinkelketen V&D. nam voor 
dat bedrijf het eerste exemplaar in ontvangst. 
Beide namen zijn al weer een poosje uit het 
straatbeeld verdwenen.
In 2003 verlegde museum Muscom haar 
koers: ‘de mens komt centraal te staan’ riep 
directeur Yocarini enthousiast. De zalen met 
postwaarden zouden daarbij echter voor een 
paar jaar dichtgaan. Daar kwam dus gegaran-

deerd geen mens meer op af. Eind 2003 volg-
de een interview met mister maandblad, 
mr. A. van der Flier (afb. 12).
De Amerikaanse posterijen stapten over op 
inkjet-‘stempels’, een manier van vernieti-
gen waarvoor in Nederland nog geen goed 
woord is bedacht. Na het opgaan in 1999 van 
de Postzegelrevue in het blad Mijn Stokpaard-
je verdween eind 2003 ook die laatste titel en 
bleef het Maandblad over als enige papieren 
postzegelblad met landelijke dekking. 

Oude brieven
België scherpte wetgeving over het bezit van 
oude brieven aan en legde op een postzegel-
tentoonstelling beslag op diverse daar aan-
getroffen voorfila-poststukken, ooit uit over-
heidsarchieven verwijderd. Dat deed de markt 
voor dat soort objecten uiteraard geen goed. 
Het advertentierecord uit 1991 (12 bladzijden) 
werd gebroken door een nog steeds actief ad-
verterende handelaar die liefst 16 bladzijden 
afhuurde. Voor de jaargangen 2005-2007 ver-
schenen nog aparte inhoudsopgaves, daar-
na niet meer omdat de inhoud inmiddels op 
doorzoekbare cd-rom te koop kwam. In 2005 
wees een enquête onder maandbladlezers uit 

Periode 2002-2011

ten werden volledig gedragen door PTT-Post, 
dat daarvoor drie blokjes zou uitgeven, te be-
ginnen in dit jaar. In maart wees een enquête 
onder de lezers uit dat de trend doorzette naar 
meer thematisch verzamelen en minder naar 
het vroegere landen-verzamelen. Een tentoon-
stelling in Bangkok wist liefst 300.000 bezoe-
kers te trekken. In augustus ging mevrouw van 
der Haar-Amptmeijer na 19 jaar verzorgen van 
de nieuwtjesrubriek met pensioen. In het na-
jaar werd feestelijk afscheid van haar genomen. 
Opvolgster Christa van Hateren meldde in ok-
tober direct een aantrekkelijk nieuwtje in wat 
nu haar rubriek was (afb. 11).

Schuilnaam
In januari 2001 gaf maandbladvoorzitter Ger 
van Driel na 15 jaar de hamer door aan Cees 

van Balen Blanken. Van Driel onthulde dat hij 
onder de schuilnaam ‘Desiderius’ af en toe in 
het blad wat commentaren vanaf de zijlijn had 
geschreven. Van Balen Blanken, die allereerst 
de vergrijzing wilde aanpakken, was al vice-
voorzitter. Grootste Nederlandse evenemen-
ten werden dit jaar de Dag van de Postzegel 
in Rotterdam en de Fila Ede. De internationale 
tentoonstelling Belgica 2001 haalde 100.000 
bezoekers. De rubriek Zeestraat 82 beschreef 
in augustus zorgvuldig alle daar bewaarde 
stempelboeken van de PTT. Ze moeten op dat 
adres nog steeds ergens liggen. Voorzichtig 
werd vooruitgekeken naar de Amphilex 2002, 
met in 2001 de uitgifte van een eerste  blokje 
met zegels. Wederom zonder toeslag, maar 
voor het postbedrijf vermoedelijk toch financi-
eel een leuk opstekertje.

dat die graag stukjes lazen over mensen, ‘ook 
over handelaren’. De Bondspagina’s scoorden 
in deze rondvraag overigens nog iets hoger 
dan de rubriek Nederland. In juli dit jaar vond 
het jeugdblad De Posthoorn onderdak in het 
maandblad.
Ab Boerma schreef in 2006 een in  memoriam 
voor de oud PTT-er J.J.M. (Joop) Kiggen en 
onthulde en passant interessante details over 
de invoering in 1950 door PTT van de ‘officië-
le’ FDC’s. De verkoop daarvan was eerst aan-
geboden aan de Nederlandse Bond, maar haar 
bestuurders hadden zware ethische bezwa-
ren tegen dit ‘officiële maakwerk’. Daarop ging 
dit monopolie naar een handelarenvereniging, 
wat financieel zeer profijtelijk zou uitpakken.

Piramidespel
In 2006 volgden politie-invallen bij de Spaanse 
firma Afinsa, die moderne postzegels opkocht 
en als belegging doorverkocht aan nietsver-
moedende Spaanse spaarders. Er volgde een 
discussie over de rol van het Maandblad, dat 
hiervoor nooit had gewaarschuwd. Hoofdre-
dacteur en diverse postzegelhandelaren ont-
kenden in alle toonaarden elke verantwoorde-
lijkheid, waarop nogal wat reacties binnenkwa-
men. Moest het Maandblad ook niet een rol als 
consumentenadviseur innemen? Bij een inval 
in de woning van een van de directeuren van 
Afinsa ontdekte de politie 10 miljoen euro in 
briefjes van 500 euro, altijd makkelijk in tijden 
van nood zoiets bij de hand te hebben. Na zeer 
langdurige rechtszaken werden diverse topfi-
guren van dit klassieke piramidespel uiteinde-
lijk pas in 2017 definitief veroordeeld. Zij kre-
gen gevangenisstraffen tot acht jaar, en zit-
ten wellicht nog steeds zakjes te plakken. Na 
deze Spaanse affaire begonnen vanaf 2007 de 
marktprijzen van de ooit zo populaire Europa-
zegels overigens lelijk weg te zakken.

Verenigingsavonden
In februari 2008 overleed Tonie van der Flier, 
sinds 1960 bij het maandbladbestuur betrok-
ken. Ditzelfde jaar begon Mystery guest X te 
rapporteren over verenigingsavonden. In het 

afb. 11. Na 
19 jaar de 
nieuwtjes te 
hebben be-
schreven ging 
mevr. Van der 
Haar-Ampt-
meijer in au-
gustus 2000 
met pensi-
oen. Opvolg-
ster  Christa 
van Hate-
ren meldde 
in  oktober dit 
Nederland-
nieuwtje.

afb. 12. Mr. Anthonie van 
der Flier was van 1960 
tot aan zijn overlijden in 
2008 actief als maand-
bladbestuurder. In no-
vember 2003 blikte hij 
terug op de eerste 43 jaar.
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China-nummer van maart 2009 schreef Han 
Siem over de positie van Chinezen in Neder-
lands-Indië. Hij toonde meesterlijk aan dat se-
rieuze bestudering van de posthistorie van 
dat land niet alleen maar bestaat uit het hij-
gend najagen van telkens vroegere gebruiks-
data van bepaalde poststempels. Nieuwtjes-
redacteur Christa van Hateren werd in april 
2009 opgevolgd door Arie Noorland, die dat 
lang zal volhouden. Peter Storm van Leeuwen 
beschreef dezelfde maand in een voorloper 
van zijn latere vaste rubriek (Tempo Doeloe) 
een Indische brief met een interessante pos-
tale aanduiding. In juni 2009 werd afscheid-
nemend hoofdredacteur Knikman verrast met 
een aan hem gewijd echt postzegelboekje. Zijn 

De afgelopen tien jaar nam het aantal 
georganiseerde filatelisten in Nederland 
verder af. De maandbladoplage daalde 
van 27.500 tot minder dan 10.000. Vanaf 
april 2013 wist een nieuwe hoofdredacteur 
de inhoud van het maandblad naar een 
duidelijk kwalitatief hoger plan te brengen.

Actualiteiten
Wie wil weten wat ‘Hoge Hagenaars’ zijn moet 
het maartnummer van 2012 nog eens nale-
zen. Per 1 maart 2013 werd  hoofdredacteur 
Frits Njio opgevolgd door René Hillesum, bij 
het Maandblad geen onbekende, hij had in het 
blad al tientallen bijdragen geschreven. Met 
hem kwam aan het stuurwiel een ervaren fi-
latelist met een breed netwerk. Hij begon elk 
nummer met een editorial met zijn visie op de 
actualiteiten. Bijvoorbeeld over het plan van 
PostNL om alle Nederlandse zegels met waar-
de-aanduiding in guldens in te trekken. In 2014 
werd Paul Walraven erelid van het Maandblad-
bestuur. Verstopt in het Bondsnieuws van sep-
tember 2014 zat een zeer gedegen  biografie 
van onderzoeker en publicist P.C. Korteweg, 
vermoedelijk van de hand van dr. Jan Vos, een 
kenner bij uitstek. De opmaak van het Maand-
blad werd vanaf 2015 verzorgd door vorm-
gever Fake Booij.
De Zweedse onderzoeker Sven Påhlman stelde 
een vraag over de Nederlands-Indische land-
mail-portlabels uit 1845-1846: wie bezit het 
sinds jaren gecatalogiseerde type IIb ? Ik kan 
alvast verklappen: niemand, deze listing be-
rust op een misverstand. In april trad Maand-
bladvoorzitter Cees van Balen Blanken af. Bij 
zijn aantreden in 2001 wilde hij vooral de ver-
grijzing in onze hobby aanpakken, maar dat 
zou een wel heel moeilijke taak blijken.

Autografische circulaires
Luuk Goldhoorn ontdekte in het Muscom een 
serie ‘autografische circulaires’ van PTT. In to-
taal twaalf delen tussen 1923 en 1987. Een 
mooi object voor instanties met digitalise-
ringsplannen, voordat deze unieke serie on-

verhoopt in een prullenmand verdwijnt. Nieu-
we voorzitter van het Maandbladbestuur werd 
in juni 2015 Hans Kraaibeek. Voor de liefheb-
bers van China schreef Ed Boers in september 
over enkele zeer zeldzame Mao-postzegels uit 
de jaren ’60. Gaat u maar vast sparen.
Om abonnees te lokken werd op de Postex in 
oktober 2015 een speciaal nul-nummer van 
het Maandblad gratis uitgedeeld. In het zomer-
nummer van 2016 illustreerde de Deen  Erling 
Berger hoe in de eigen werkkamer met ge-
bruikmaking van gedigitaliseerde kranten veel 
bronnen ineens onder handbereik lagen, bij-
voorbeeld over het postverkeer Engeland-Ne-
derland. Dit jaar werd de maandbladreis op-
nieuw ingevoerd, het bleef vooralsnog bij één 
uitstapje naar Finland. In het aprilnummer van 
2017 verscheen in de rubriek Wij lazen voor u 
(buitenland) een grafiek met de leeftijdsop-
bouw van de leden van de Duitse Bond van fi-
latelisten. Daarin duidelijk zichtbaar een nogal 
zorgwekkende trend.

Zelfklevende zegels
In 2018 stelde Bakhuizen van den Brink vast 
dat de vroege zelfklevende zegels van druk-
kerij Enschedé (jaren 1990) inmiddels lelijk 

Periode 2012-2021

opvolger werd journalist Frits Njio, hiervoor 
hoofdredacteur van diverse bedrijfsbladen. In 
oktober stopte na twee jaar ‘Mr X’ zijn bezoek-
jes aan clubavonden. Onder deze schuilnaam 
bleek de voor malige marktmanager verzamel-
markt PTT Post Wieland Buit te hebben ge-
opereerd. 

Knipsels
Jaargang 2010 bracht behalve een Rusland-
special, ook een bijdrage over portzegels op 
fragmenten van PTT-formulieren door expert 
Luuk Goldhoorn. Deze knipsels nooit afweken 
s.v.p.! In september werd bekend dat TNT Post 
zou worden opgesplitst: er resteerden Post-
NL en een apart expresbedrijf. In 2011 start-

te John Dehé een populaire rubriek ‘Veiling-
nieuws’, waarin hij verslag deed van bezoek-
jes aan diverse binnen- en buitenlandse vei-
lingbedrijven. Het februarinummer bleek het 
duizendste nummer sinds 1922 te zijn. Daar-
in werd aandacht besteed aan de Mededee-
lingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het 
inmiddels niet meer verschijnende Maandblad 
moesten vervangen.
Het Muscom startte een website ‘Postzegel-
ontwerpen’, met een selectie uit de rijke muse-
umverzamelingen. Gelukkig nog steeds te vin-
den via de website het Geheugen van Neder-
land. Edwin Voerman begon in maart 2011 te 
publiceren over Frankrijk. Hij zou een trouwe 
Maandbladauteur worden.

aan elkaar waren gaan kleven. Pas vanaf 2001 
werd dat beter. Oorzaak was een in de begin-
tijd gebruikte Duitse gomsoort, maar onge-
twijfeld deels ook slechte bewaarcondities. In 
april 2018 verscheen overigens de laatste af-
levering van de rubriek Nederland van Bakhui-
zen van den Brink.
Vanaf januari 2019 werd de nieuwe drukker 
van het Maandblad de firma Damen in Wer-
kendam, voor de bezorging bleek postbedrijf 
Sandd veruit de voordeligste offerte te hebben 
uitgebracht. Er verscheen dit jaar een eerste 
editie van een nieuwe NVPH-catalogus (2018 
was de laatste ouderwetse ‘senior’, de ‘junior’ 
werd nu opgeheven). In de qua toeloop toptijd 
van de naoorlogse Nederlandse filatelie (be-
gin 1977) kenden junior en de senior samen 
een oplage van 180.000 stuks. Van de nieuwe 
uitgave schommelt de oplage vermoedelijk er-
gens rond de 5.000 stuks. Het is niet anders. 
In februari werd afscheid werd genomen van 
de redacteur nieuwe postzegelboekjes  Walter 
de Rooy. Aan de jarenlange kruisbestuiving 
tussen zijn rubriek en zijn winkel kwam aldus 
een einde.

Verenigingsadressen
Mevrouw Braakensiek stopte dit jaar ook met 
het bijhouden van de verenigingsadressen. In 
september verscheen voor de laatste keer in 
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afb. 13. Ook 
het Maandblad 
haakte aan bij de 
populaire per-
soonlijke postze-
gels. Bij het na-
jaarsdiner van 
2017 ontvingen 
de genodigden 
dit velletje.
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het Maandblad een aflevering van het jeugd-
blad de Posthoorn. De achterliggende organi-
satie (JFN) lijkt inmiddels (2022) totaal van de 
aardbodem te zijn verdwenen.
In 2020 werd door de Hoge Raad het ingestel-
de cassatieberoep over de ingetrokken gul-
denzegels afgewezen, ze bleven ongeldig en 
niet meer inwisselbaar. In mei dit jaar over-
leed auteur Hans Caarls. Hij had jaren in het 
maandblad ruimte gekregen voor bijdragen 
over de emissie 1852 van Nederland, met een 
enkele keer een aardige vondst. Hij zaaide 
echter ook verwarring met wilde theorieën en 
aankondigingen van toekomstige publicaties 
waarin ‘alles’ zou worden onthuld. Die kwamen 
er helaas nooit. Het pronkstuk van zijn collec-

tie – een krantenbandje naar Londen met een 
5 cent – waarvan hij in publicaties het toege-
paste tarief minstens driemaal (telkens weer 
anders) verklaarde, bleek na keuring door ech-
te experts een simpele vervalsing.
Vanaf begin maart 2020 nam het virus 
 COVID-19 de wereld in zijn greep. Het versnel-
de de overstap van fysieke bijeen komsten 
naar de beoefening van filatelie zittend voor 
een beeldscherm. In juni overleed Maand - 
 blad voorzitter Hans Kraaibeek. Hij werd in het 
najaar van 2020 opgevolgd door Frans-Rin van 
den Akker.
In augustus 2021 overleed na een korte ziekte 
Rein Bakhuizen van den Brink. Hij had 35 jaar 
de rubriek Nederland verzorgd. De laatste ja-

ren werd die taak steeds moeilijker door het 
groeiend aantal nieuwe zegels en het feit dat 
lang niet al het zegelmateriaal snel voor on-
derzoek beschikbaar kwam. Door zijn tech-
nische jargon met allerlei symbooltjes (zo-
als naar boven wijzende pijltjes) wist hij nooit 
school te maken voor zijn overigens conse-
quente en solide aanpak, waar bijvoorbeeld in 
Groot-Brittannië de Machin-emissie duizen-
den actieve volgers zou krijgen, op allerlei ni-
veaus. Zijn bijdragen buiten de rubriek, bij-
voorbeeld over bezoekjes aan drukkerijen en 
emissies van andere landen waren meestal 
meer afgewogen en daardoor aanzienlijk be-
ter leesbaar.

De hoofdredacteuren

1922 (januari) -1939 (maart)
Johannes Derk van Brink

(Zutphen 15 november 1882 – 
Arnhem 17 maart 1939)

1945 (september) – 1948 (maart)
 Jan Hendrik van Peursem

(Den Haag 5 juli 1905 – 
Den Haag 24 juli 1969)

1968 (januari) - 1987 (april)
Albert Boerma

(Zaandam 1922 – Heemstede 2014)

1939 (april)-1940 (mei)
Wiecher Geert Zwolle

(Kampen 28 september 1891 – 
Den Haag 11 mei 1940)

1948 (april) – 1960 (oktober)
 Johannes Caspar Norenburg

(Schiedam 2 maart 1889 – 
Schiedam 9 augustus 1989)

1987 (mei) - 2009 (juni)
Aad Knikman

(Dordrecht 21 augustus 1947 – )

1940 (juni) – 1940 (september)
Jean Jacques Deggeler

(Rotterdam 5 juni 1876 – 
Den Haag 16 maart 1950)

1960 (november) – 1965 (december)
Albert Boerma

(Zaandam 3 mei 1922 – 
Heemstede 19 juni 2014)

2009 (juli/augustus) –2013 (maart)
Frits Njio
(1956 – )

1940 (oktober) – 1944 
Willem Gerardus de Bas

(Den Haag 27 december 1882 – 
Utrecht [?] 13 oktober 1952)

1966 (januari) – 1968 (december)
Adriaan Gilles Coenraad Baert

(Den Haag ?? ca. 1926 – 
Den Haag 26 mei 1996)

2013 (april) – heden
René Hillesum

(Hilversum, 1954 – )




