
30 jaar “Het Postmerk” 

1. 1968 - 1972 
 
Dit zijn de beginjaren van Het Postmerk. De oprichtingsvergadering werd in De Schouw 
gehouden. En het eerste bestuur werd geïnstalleerd. Tijdens de bijeenkomsten werden er in 
die tijd allerlei activiteiten georganiseerd. De eerste quiz werd gespeeld in mei ’69 en had de 
naam “Weet je weetje”. Ook werden er diverse dialezingen gehouden door leden. In 
september 1971 vertelde de heer C. de Jong over “Enige aspecten van beeldfilatelie” en  in 
november 1972 ”Het herkennen van druktechnieken” door de heer J. van Rooijen. 
 
In deze eerste jaren steeg het aantal leden naar 192. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestuursleden van het eerste uur, de heren Abrams en Ooms aan  
de bar van het H.F. Witte Centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 jaar “Het Postmerk” 

 

 
Envelop met afstempeling op de dag van de oprichtingsvergadering van  
“Het Postmerk”. 
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2. De geschiedenis van “Het Postmerk” 
 
Voor de oprichting van “Het Postmerk” bestond er in De Bilt/Bilthoven een afdeling van de 
landelijke vereniging I.V. Philatelica, gevestigd te Den Haag. Deze afdeling had een eigen 
bestuur, dat voor bepaalde zaken echter wel afhankelijk was van het Hoofdbestuur in Den 
Haag. In het plaatselijk rondzendverkeer circuleerden boekjes, die waren toegezonden door 
de Directeur Rondzendverkeer in Den Haag. 
 
De afhankelijkheid van het Hoofdbestuur werd door verschillende leden van het bestuur van 
de plaatselijke afdeling als groot bezwaar gezien. De kwaliteit van het rondzendverkeer was 
niet optimaal, hoewel er kwalitatief goed materiaal door “onze leden” van deze afdeling werd 
ingezonden. Ook diende de afdeling een flink deel van de contributie aan Den Haag af te 
dragen. Een en ander heeft er mede toe geleid dat de meerderheid van het afdelingsbestuur 
steeds meer neigde naar meer zelfstandigheid, waardoor meer voor de leden gedaan kon 
worden en dat ook nog tegen een lagere contributie. 
 
Omdat de gewenste zelfstandigheid niet binnen I.V. Philatelica was te realiseren en ook de 
commissie van Goede Diensten (de heren Gootjes en Kampelmacher) niet in staat was de 
eenheid binnen het afdelingsbestuur te herstellen, was het ei gelegd en werd een groep 
gevormd uit de oud bestuursleden van de afdeling, te weten de heren P. Chr. Abrams, L. 
Ooms, H. F. Op de Beek, P. Ch. Veen, J.P. Veldhoven en E. Wiggers.  
Zij namen het initiatief een nieuwe vereniging op te richten. 
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Krantenartikel “Conflict in bestuur I.V. Philatelica” - najaar 1968. 
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Brief aan de leden van I.V. Philatelica waarin het (oud) bestuur de situatie uitlegt en de 
leden bedankt - 24 oktober 1968. 
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Als uitgangspunt werd gesteld dat een vereniging levensvatbaar is zodra er minimaal 50 
contributie betalende leden geregistreerd zijn. Men ging dan ook voortvarend te werk om dit 
te bereiken met onder meer propaganda en het opstellen van concept statuten en een 
huishoudelijk reglement. Ook werd er gebrainstormd over de verenigingsnaam, die bij 
voorkeur de aard van de vereniging moest uitdrukken. 
 
Tal van namen kwamen naar voren maar geen daarvan kon de meerderheid bekoren, totdat 
de heer L. Ooms de naam van “HET POSTMERK” lanceerde, die dan ook als voorstel in de 
oprichtingsvergadering naar voren werd gebracht. De verklaring voor deze naam is, dat het 
vroeger vrij gebruikelijk was om brieven en circulaires te dateren met de aanduiding “datum 
postmerk”. Dan gold voor dat stuk de datum in het poststempel. Met postmerk wordt dus het 
poststempel bedoeld. 
 
Genoemde leden stelden zich allen beschikbaar als kandidaat voor het voorlopige bestuur, 
waarbij de heer Abrams voorlopig als voorzitter van de nieuwe vereniging zou optreden. De 
oprichtingsvergadering werd gehouden op 15 november 1968 in De schouw te Bilthoven. 
 
Dat de keuze voor een zelfstandige vereniging een goede is geweest mag blijken uit de grote 
toestroom van leden. Tijdens de oprichtingsvergadering waren er ongeveer 50 personen 
aanwezig en al tijdens de 2e vergadering werd het 100ste lid verwelkomd. Opvallend was 
dat de beide leden van de eerder genoemde Commissie van Goede Diensten van I.V. 
Philatelica enige tijd later eveneens lid van “Het Postmerk” zijn geworden. Dat de plaatselijke 
afdeling van Philatelica geen lang leven meer was beschoren zal u niet verbazen, hetgeen 
overigens ook gold voor andere plaatselijke afdelingen die de beslissing van De Bilt / 
Bilthoven hebben gevolgd. 
 
Met dank aan de heren D. de Rooy en L. Ooms 

“Welkom” folder uit de eerste periode van “Het Postmerk” 
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Koninklijk Besluit van de oprichting van “Het Postmerk” gedateerd 22 april 1969 



30 jaar “Het Postmerk” 

Begeleidend schrijven van het Ministerie van Justitie bij de goedkeuring van de 
statuten. Door middel van het Koninklijk Besluit nr. 93. - 6 mei 1969. 
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