
30 jaar “Het Postmerk” 

3. 1973 - 1977 
 
Deze periode wordt gekenmerkt door sterke groei van het aantal leden tot 328 in 1977.  
 
Uiteraard werd in 1973 het eerste jubileum gevierd. Ter gelegenheid hiervan werd er een 
envelop uitgegeven met daarop het logo van Het Postmerk.  
 
 
 

 
Envelop ter gelegenheid van het 1e lustrum van de vereniging - 15 november 1973 
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Krantenartikel van het 1e lustrum - 1973 
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Jubileumbijeenkomst - 17 november 1973 
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4.  De vereniging 
 

4.1 Inleiding 
 
De vereniging ontwikkelde verschillende activiteiten en servicediensten voor haar leden. 
Allereerst zijn er natuurlijk de verenigingsavonden. Elke tweede donderdag van de maand 
probeert het bestuur samen met de verschillende commissies er een geslaagde avond van 
te maken. Naast het meer officiële gedeelte van opening, notulen en ingekomen stukken 
wordt er vaak een educatief gedeelte ingevoerd. Dit kan zijn een (dia) lezing met een 
filatelistisch onderwerp of een postzegel-quiz.  
 
In de pauze hebben de leden uitgebreid de tijd om met hun collega filatelisten postzegels te 
ruilen, ideeën uit te wisselen en natuurlijk bij te praten. Tevens is er de gelegenheid om 
postzegels te kopen uit de boekjes van het rondzendverkeer. Het winkeltje is er voor allerlei 
filatelistische benodigdheden. Leden kunnen middels de nieuwtjesdienst er verzekerd van 
zijn dat zij elke maand de nieuwste uitgaven voor hun verzameling kunnen kopen. In de 
bibliotheek kunnen de leden boeken lenen waarmee zij hun kennis en inzicht in het 
verzamelen kunnen verrijken.  
 
 

 
De nieuwtjesdienst in vroegere jaren. 
Vlnr: de heren Buis, Veldhuizen† , Pool, Otger† en Dikkers. 
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Na de pauze is er een veiling. De veilingmeester, sinds jaar en dag de heer Ad Dikkers, zorgt 
voor interessante kavels. 
 
De commissie nalatenschappen biedt leden of familie van leden de mogelijkheid om een 
verzameling te taxeren. Tevens kan de commissie voor advies en verkoop van materiaal 
zorgen. 
 
De verenigingsavonden worden gemiddeld door ruim 100 leden en aspirantleden bezocht. 
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4.2  Een ware gebeurtenis van de commissie nalatenschappen….. 
 
Op een zeer warme zomeravond had ik een afspraak gemaakt om een 
postzegelverzameling te komen taxeren van een overleden lid van Het Postmerk. Niet alleen 
de weduwe van de overledene, ook de twee zoons en dochter met aanhang en een aantal 
kleinkinderen waren in de kamer aanwezig. Het was dus een volle boel. Blijkbaar was 
iedereen erg nieuwsgierig of “opa” een fortuin zou hebben nagelaten aan postzegels. 
Midden op de eetkamertafel stond een schoenendoos, een paar albums en diverse 
sigarenblikjes opgesteld. Een stoel stond uitnodigend leeg op mij te wachten.   
Eenmaal plaatsgenomen schoof de hele familie aan en vol verwachting in een doodse stilte 
begon ik mijn werk.  
De albums waren grotendeels leeg. Alleen de gewone frankeerzegels en de kinderzegels uit 
de scholierenmapjes waren aanwezig. Jammer, dat was dus niets. 
Ik bladerde de albums rustig  door en draaide af en toe eens een zegel om, zodat men niet 
zou denken dat ik niet serieus keek. De schoenendoos dan maar! Dit was nog erger. 
Allemaal briefstukjes met gewone frankeerzegels. Hare Majesteit keek mij op alle zegels 
bedroefd aan alsof zij wilde zeggen: “Ik kan er ook niets aan doen”. De sigarendoosjes 
volgden. Naast heel veel tabaksresten zaten er van diverse Europese landen briefstukjes in 
met ook al weer die overbekende en waardeloze frankeerzegels. Zonde van mijn vrije avond 
dacht ik. “We hebben nog meer!”, zei de dochter en haalde uit de kast nog twee 
schoenendozen tevoorschijn. Alle hoop was daar nu op gevestigd. Een paar honderd 
F.D.C.’s van Nederland zaten er in. Allemaal “nieuwe”, laat ik zeggen van de laatste twintig 
jaar en allemaal met een met ballpoint geschreven adres van de overledene! Vrijwel niet te 
verkopen dus. 
 
Vol spanning keek iedereen mij nu aan en wachtte op mijn conclusie. Ik begon mijn verhaal 
over het plezier dat postzegels verzamelen biedt en dat de waarde voor een verzamelaar 
meestal op de tweede plaats komt. Ik vertelde ook dat postzegels die van gewone brieven of 
vakantiekaarten worden afgehaald, meestal niet de meest zeldzame zijn. Ook legde ik uit dat 
zeer dure zegels vaak in de postzegelwinkel of op veilingen werden gekocht. Hierop werd 
met instemming geknikt en door de zoon werd gezegd: “Dat deed Pa nooit hoor!” Enfin, het 
hoge woord kwam er bij mij eindelijk uit: “Vrijwel geen waarde. Misschien bij elkaar 200 à 
300 gulden”. Even was het stil, waarna de  oudste zoon verzuchtte: “Nou dat weten we dan 
tenminste”. 
 
Toen kwam er koffie en babbelden we nog een half uurtje over de overledene die ik 
persoonlijk gekend had. Ik werd heel vriendelijk bedankt voor de moeite en men vroeg mij 
netjes of er nog kosten aan mijn bezoek waren. “Nee”, antwoordde ik “service van de 
vereniging”. 
Terwijl ik opstond om weg te gaan riep de dochter “er is nog een blikje in de keuken, daar zit 
nog wat in.” Nou haal het maar, nu ben ik er toch nog. Op de tafel werd het blikje omgekeerd 
en voor mij zag ik: koperen centen, knopen, punaises, paperclips, elastiekjes, zegeltjes van 
Albert Hein, Douwe Egberts punten, etcetera, etcetera. Opeens viel mijn oog op een roze 
opgerold zegeltje. Nu ging mijn hart sneller kloppen. Het leek wel een telegraafzegel van 
Nederland. Voorzichtig ontrolde ik het en ja hoor. Bingo! Het was een ongebruikt exemplaar 
van de 25 cent telegraaf van Nederland in een redelijk goede kwaliteit. “Is dat dan een 
postzegel?” vroeg iemand. “Nou, zo ongeveer”, was mijn antwoord. Deze zegel heeft een 
handelswaarde van ongeveer vijftienhonderd gulden, zei ik heel subtiel. De verbazing was 
van alle gezichten af te lezen. “Weet u dat wel zeker?“ informeerde de zoon nog. “Ja hoor, 
absoluut!” Er kwam meteen een soort “hoera” stemming in de kamer, zoiets alsof iemand 
een prijs in de loterij heeft gewonnen. “Ik had die rommel bij de verhuizing bijna weggegooid” 
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verzuchtte de weduwe. Ik heb die zegel meegenomen en het voor Fl. 1575,00 aan een 
handelaar verkocht. Zo zie je maar weer, “geluk kan in een klein doosje zitten”. 
 
Met dank aan de heer J.P. Veldhoven. 
 



30 jaar “Het Postmerk” 

4.3 Het rondzendverkeer: wat, hoe en waarom  
 
Om met het laatste te beginnen: een goed lopend rondzendverkeer geeft de leden de 
gelegenheid om hun postzegelverzameling op een gemakkelijke (je kunt het thuis doen) en 
soms goedkope manier aan te vullen. Bovendien kunnen leden hun overtollig materiaal via 
het rondzendsysteem proberen te verkopen.  
 
Wat gebeurt er zoal en hoe? Als alles goed loopt, merken de leden daar niet veel van. Eens 
in de twee weken komt er een doos met rondzendboekjes bij u thuis. Drie dagen is er tijd om 
alles te bekijken en dan brengt u de doos naar het volgende adres. Nu bent u niet de enige 
die meedoet en om een beeld te geven van de hoeveelheid werk die achter dit 
ogenschijnlijke simpele systeem zit volgen hier wat getallen. 
 
Als u dit leest zijn er ongeveer 2.500 boekjes in het bestand. De samenstelling van de 
voorraad wisselt constant. 
 
Vele leden leveren regelmatig boekjes in. Totaal per jaar circa 1.500. Die boekjes worden 
gecontroleerd, van nummer voorzien en de inzender krijgt een ontvangstbewijs. Alle 
gegevens van elk boekje (nummer, inzender, motief en waarde) worden dubbel 
geadministreerd in de computer en op een stamkaartje.  
 
Tijdens de verenigingsavond heeft iedereen de gelegenheid de nieuwe boekjes in te zien. Na 
afloop worden de boekjes gecontroleerd en de uitnamen worden in de administratie 
verwerkt. Een lijst met al deze gegevens gaat naar de eindadministratie. 
 
Er zijn circa 100 dozen in omloop in 29 secties. Een doos die uit een sectie komt, wordt eerst 
met de bijbehorende lijst gecontroleerd. Omdat een doos in circa 5 secties per jaar komt, 
betekent dit dat er 100 x 5 x 18 = 9.000 boekjes worden gecontroleerd per jaar. Na de 
controle worden de uitnamen verwerkt in de administratie, de dozen worden ververst: de 
langstlopende boekjes worden vervangen door nieuwe, de waarde van de doos opnieuw 
berekend en de administratie aangepast. Tenslotte wordt de doos weer uitgezet ( 5 x 100 = 
500 maal). Lijsten en uitgelopen boekjes gaan naar de eindadministratie. 
 
Hier worden de uitnamen per boekje en uitnamen per sectie ingevoerd in de computer. De 
lijsten gaan daarna naar de penningmeester en de uitgelopen boekjes (ongeveer 1.500 per 
jaar) gaan met een afrekening naar de inzender. De penningmeester verwerkt tenslotte de 
betalingen (ongeveer 500) van de sectiehoofden. 
 
Nogmaals waarom? Waarom doe je dit? Het heeft nauwelijks meer iets met postzegels 
verzamelen te maken. Voor de meeste vrijwilligers geldt dat ze zich op de een of ander 
manier toch nuttig willen maken voor de vereniging en op het verzoek om mee te helpen met 
het rondzendverkeer “ja” hebben gezegd zonder zich te realiseren hoeveel werk het inhoudt. 
Het feit dat ze goed met elkaar kunnen opschieten, plus het feit dat ze het werk thuis kunnen 
doen, in hun eigen tempo, zorgen er voor dat men het langer dan een blauwe maandag 
volhoudt. Het record is ongeveer 18 jaar. 
 
Maar hoe is het rondzendverkeer nu eigenlijk ontstaan? Eén van de aanleidingen om tot de 
oprichting van het Postmerk te komen was, zoals u eerder in dit boek heeft kunnen lezen, 
het feit dat er vanuit De Bilt/Bilthoven veel goede rondzendboekjes werden ingezonden, 
waarvoor de toenmalige leden van Philatelica echter nauwelijks iets terugkregen.  
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Eén van de eerste zaken die na de officiële oprichting binnen de vereniging werd geregeld 
was dan ook een eigen rondzendverkeer. 
 
De heren Veen, Van Wilgenburg en Wouters zijn in het eerste verenigingsjaar gestart met 
het vormgeven van een rondzendsysteem. In eerste instantie nog kleinschalig. Enige tijd 
later wordt de heer Verheule lid van de vereniging. Al snel wordt hij benaderd om, in eerste 
instantie als sectiehoofd, te assisteren binnen de commissie. Nog later wordt het team 
versterkt met de heer Pool en nog voor het eerste lustrum werd ook de heer Buys benaderd. 
 
In de jaren daarna werd getracht het rondzendverkeer verder uit te bouwen en te 
structureren. De heren Verheule, Pool en Buis trokken de kar van de commissie en staken 
hier enorm veel tijd in. Al snel werd duidelijk dat de kwaliteit, maar ook de kwantiteit van de 
boekjes moest worden verhoogd. Daartoe heeft het drietal in die tijd getracht grote inzenders 
binnen te halen.  
 
Toen dit eenmaal ging lopen werd besloten dat het nodig was de rondzendboekjes te 
verzekeren. Een lid met connecties in de verzekeringswereld, de heer De Rooy, werd 
benaderd om e.e.a. uit te zoeken. Het transport van de dozen werd verzekerd, hetgeen heeft 
geleid tot een enorme groei van het aanbod. Er was nu n.l. veel minder risico voor de 
inzenders, waardoor ook de kwaliteit van de ingezonden boekjes toenam. 
 
Maar meer boekjes met een gemiddeld hogere waarde verlangden een beter 
controlesysteem dan er op dat moment was. De koppen werden bij elkaar gestoken en er 
werd besloten tot het verkleinen van de secties. Daarmee zou het controleren van de 
boekjes worden vereenvoudigd en verbeterd. Vanaf het begin werden ook de briefjes 
ingevoerd, zoals die ook nu nog worden gebruikt bij de overdracht van een doos.  
Al snel werden ook de inzenders niet meer met naam op de boekjes vermeld, maar door 
middel van nummers aangeduid. Dit uiteraard uit privacyoverwegingen. 
 
Omdat het niet mogelijk bleek losse zegels waterdicht te verzekeren (uitsluitend hele boekjes 
en dozen) heeft Het  Postmerk hiervoor zelf een reservefonds opgericht. Ook weer een extra 
service aan de inzenders, in de hoop het aanbod van boekjes te verbeteren. 
 
Per sectie werd een aparte girorekening geopend, waarop het geld voor de uitname kon 
worden gestort. Alle deelnemers werden verplicht de betalingen via de giro te laten verlopen. 
Geld in de doos meesturen, zoals eerder wel eens gebeurde, werd niet meer toegestaan. 
 
Al snel werd ingesteld dat het rondzendverkeer ook op de verenigingsavonden aanwezig 
was zijn als extra service aan leden. Ook de jeugdclub werd al snel gevonden als potentieel 
afzetgebied. Vanwege het feit dat het rondzendverkeer een steeds grotere post op de 
verenigingsbegroting werd wilde het bestuur één van de commissieleden in het 
verenigingsbestuur opnemen. De heer Verheule werd vervolgens het eerste hoofd 
rondzendverkeer in het bestuur van Het Postmerk. 
 
Dit alles klinkt natuurlijk erg mooi, maar ging er in de afgelopen jaren dan nooit eens iets 
mis? Natuurlijk wel. De heer Verheule weet zich nog het volgende te herinneren: 
 
Tegen de zomerstop was er opeens een doos zoek geraakt. Aan de hand van de 
overdrachtsbriefjes kon worden vastgesteld dat de doos zich bij een lid op de 
Blauwkapelseweg moest bevinden. Daar aangekomen zag men de doos al op de tafel staan. 
De bewoners van de woning bleken echter enige tijd in Australië te verblijven. De buren 
werden geraadpleegd, maar die weigerden de doos zomaar af te geven, niet wetende wat 
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het was en ‘wie die mensen van die een of andere vereniging waren’. Er werd gebeld naar 
Australië en gelukkig, uiteindelijk kreeg de heer Verheule de doos mee naar huis. 
 
Ook was er eens een doos zoek die, wederom volgens de briefjes, zich bij een lid op de 
Bilthovenseweg moest bevinden. Het lid bleek plotseling overleden. De op zich zeer 
welwillende nabestaanden konden echter de doos absoluut niet vinden. Ondertussen was de 
verzekering al ingelicht. Na de uitvaart besloot de zoon van het lid de auto van zijn vader te 
verkopen. Op weg naar de dealer hoorde hij een raar geluid dat onder de zitting van de 
bestuurdersstoel vandaan kwam. U raadt het al, daar kwam de doos tevoorschijn. Was deze 
toch bijna met de auto meeverkocht! 
 
De heer Verheule weet zich te herinneren dat er ooit sprake geweest van een ‘reislustige 
rondzenddoos’. Een lid uit Nieuwegein heeft een doos meegenomen naar het centraal 
station in Utrecht en vervolgens in de trein naar Bilthoven. Deze postzegelaar vergat echter 
de doos mee te nemen bij het uitstappen. Bellen naar de NS leverde niets op en wederom 
werd de verzekering ingelicht. Na 1 tot 2 maanden werd het rondzendverkeer gebeld door 
iemand uit Elspeet die in de trein een broodtrommeltje had gevonden en dit wel mee naar 
huis had genomen maar er tot op dat moment nog niet in had gekeken. Toen werd ontdekt 
dat er postzegels van Het Postmerk in zaten, werd direct gebeld. De gelukkige vinder werd 
uiteraard beloond met een bos bloemen namens de vereniging. 
 
Concluderend valt te stellen dat het rondzendverkeer in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot 
een professionele organisatie, waarin veel zegels omgaan. Het rondzendverkeer was 
jarenlang de financiële slagader van de vereniging. 
 
(Met dank aan de heren J. Op den Kamp en D. Verheule). 
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Krantenartikel “Financiële slagader...” 10-11-88 Utrechts Nieuwsblad 
Vlnr: J.P. Veldhoven, A.M. van der Mark en D.Verheule. 



30 jaar “Het Postmerk” 

4.4 Tentoonstellingen 
 
Het Postmerk heeft in haar geschiedenis verschillende tentoonstellingen georganiseerd.  
Het organiseren en het opbouwen van zo’n evenement vraagt veel voorbereiding en 
samenwerking. 
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Advertentie van de regionale Jeugd Postzegeltentoonstelling -17 januari 1985 Utrechts 
Nieuwsblad.  
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De meeste tentoonstellingen werden gehouden in het H.F. Witte Centrum. Zo ook de dag 
van de postzegel in 1993. De opbouw van een tentoonstelling vraagt vele handen. Het 
neerzetten van de kaders is een zwaar en secuur werkje. En voor de finishing touch moeten 
de ramen blinkend schoon zijn. 
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Voorbereiding jubileum tentoonstelling 25 jaar Postmerk – 1993 
 

Overleg en samenwerken  

Gemma Hop, Dick de Rooy, Gerard Bart en Ad Dikkers.
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Tentoonstelling 25 jaar Postmerk 1993 
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4.5 Feestavonden 
 
Sommige bijeenkomsten van “Het Postmerk” waren echte feestavonden. Uiteraard stond de 
december bijeenkomst meestal in het teken van sinterklaas of kerst. 
In sommige gevallen kwam de goedheiligman zelfs kijken. Ook deed de kerstman 
menigmaal het Witte Centrum aan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Naast de decemberavonden werd er ook af een toe een thema-avond georganiseerd.  
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De Franse avond zal bij de meeste leden nog goed in het geheugen liggen. Kaas, wijn, 
muziek en natuurlijk Cancan danseressen.  
Deze spetterende avond werd hoofdzakelijk georganiseerd door de heren Dikkers, Ooms, 
Veldhoven en Wiggers. 
 
 
 
 

 
Cancan danseressen -november 1986. 
Vlnr: Janine Veldhoven, Eveline (Westeneng-)Bakker, Esther Verheule, Petra 
Veldhoven en Annemiek Hauer. 
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Bezoek van de Carnavalsvereniging De Weergodden tijdens de feestavond van het 25 
jarig bestaan 
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4.6 Kienen bij het Postmerk 
 
 

 
 
Toen ik (mevr. A.M. van der Mark) als nieuwkomer in het bestuur kwam, moest ik natuurlijk 
KIENEN. Sommigen van u zullen het misschien wel eens meegemaakt hebben. “Een 
bestuurslid dat plotseling de slappe lach krijgt”. 
 
Dit overkwam mij natuurlijk ook, hoe je ook probeerde je goed te houden. De reden was dat 
er collega’s aan de tafel zaten die er een sport van maakten om op de meest komische 
manier je van je stuk te brengen. 
 
Hoe ?, zult u zich afvragen. Ik zal het verklappen: We hebben een veilingmeester  
(De heer A, Dikkers. Red.) die op zeer smeuïge toon gekke moppen/bakken zat te vertellen. 
De anderen achter de tafel hadden enorm veel lol, maar ik moest de nummers afroepen. Dus 
met andere woorden zorgen voor concentratie en dat viel vaak niet mee. 
 
Je probeerde niet te luisteren, maar je was nieuwsgierig wat hij vertelde. Dus terwijl de 
anderen in een deuk lagen, noemde jij hikkend de nummers op en probeerde je je eruit te 
redden door de nummers wat sneller op te noemen. Dit werd echter in de zaal niet altijd 
gewaardeerd. Zoals u ziet onderschat de taak van kienen in een bestuur niet. 
 
(Met dank aan mevrouw A.M. van der Mark, secretaris). 
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4.7 De Postmerk wisselbeker 
 
Jaarlijks wordt er in november gestreden om de Postmerk wisselbeker. Leden van het 
Postmerk mogen dan hun verzameling of een gedeelte daarvan inzenden. Het moet een 
persoonlijke verzameling zijn die nog nooit getoond is op een tentoonstelling. Tijdens de 
vergadering wordt er een jury samengesteld die de inzendingen beoordeelt op originaliteit, 
netheid en in beperkte mate op filatelistische kennis en waarde. De winnaar krijgt de beker 
een jaar lang mee naar huis en mag hem het volgende jaar verdedigen. Uiteraard krijgt de 
winnaar een kleine beker om te houden. 
 

 
De heer F. Brouwer, winnaar Postmerk wisselbeker van 1984. Met de inzending 
“Carnaval op Postzegels” - Utrechts Nieuwsblad 1984 De beker werd uitgereikt door 
J.P. Veldhoven. Op de achtergrond vlnr: de heren De Rooij, Wiggers en Dikkers.  
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4.8  Het winkeltje, de nieuwtjesdienst, de veiling en de bibliotheek 
 
Winkeltje 
Het bestuur zocht naar mogelijkheden om leden filatelistische artikelen met korting te laten 
aankopen. Medio 1979 is gestart met een winkeltje, dat door de vereniging wordt beheerd en 
waar de leden tegen gereduceerd tarief catalogi, verzamelbanden, bladen, klemstroken e.d. 
kunnen kopen. Het winkeltje bestaat nog steeds en mag zich in een warme belangstelling 
van de leden verheugen. 
 
Het winkeltje is in 1979 door Pieter Veldhoven opgezet. De vereniging heeft het 
aanvangsbedrag voor de eerste aankopen beschikbaar gesteld en zorgt ervoor dat de 
nodige voorraden kunnen worden aangehouden. De artikelen werden door de heer De Bruin 
aan Het Postmerk geleverd. Lange tijd werd het winkeltje gerund door de heer Pama, totdat 
hij wegens ziekte met deze werkzaamheden in februari 1993 moest stoppen. Sindsdien 
wordt het winkeltje op voortreffelijke wijze beheerd door Mevrouw A. (Akke) S. Dijkema. 
 
Nieuwtjesdienst 
De nieuwtjesdienst is een service van de vereniging om leden op een gemakkelijke manier te 
voorzien van nieuwe uitgiften uit een groot aantal landen. Niet lang na de oprichting van Het 
Postmerk besloot het toenmalige bestuur een dergelijke service op te zetten. De heer D. 
Verheule werd benaderd om de nieuwtjesdienst vorm te geven. In nauwe samenwerking met 
de heer Abrams (†) werd een administratie opgezet van abonnees met hun 
verzamelgebieden. De nieuwtjes zelf werden, en worden nog steeds, verzorgd door de heer 
A. van de Broek, die ze via een grote verscheidenheid aan filatelistische diensten verkrijgt en 
ze doorgeeft aan degene die de administratie verzorgt. De nieuwe uitgiften worden 
meegenomen naar de ledenbijeenkomsten alwaar ze door de leden tegen betaling kunnen 
worden afgehaald. 
 
Na enige jaren nam de heer M. van Dort de nieuwtjesdienst van de heer Verheule over. 
Toen ook de heer Van Dort na enige tijd besloot te stoppen, werd de heer Verheule door het 
bestuur gevraagd om ad interim de dienst weer tijdelijk op zich te nemen. Dit “tijdelijk” werd 
uiteindelijk zo’n vier jaar. In 1998 kwam er dan toch een opvolger. De heer Manasse runt nu 
de nieuwtjesdienst en voorziet een groot aantal leden van een enorm aantal nieuwe uitgiften. 
 
 
Veiling 
Sinds er postzegels zijn, wordt er ook gehandeld in postzegels. Op beurzen en in 
veilinghuizen zijn de zegeltjes en alles wat daarbij komt te koop. Voor veel doorsnee 
verzamelaars is de weg naar de gerenommeerde veilinghuizen groot. Om de leden van Het 
Postmerk in staat te stellen om binnen de vereniging postzegels en filatelistische stukken te 
kopen is de veiling ingesteld. Het veilen van postzegels en ander filatelistisch materiaal gaat 
per opbod. De veilingmeester zet het kavel voor een bepaald bedrag in en gaat in stappen 
van ƒ1,- of meer omhoog, al naar gelang er mensen hun biedbordje omhoog houden. Bij de 
laatste bieder klinkt het bekende: “éénmaal andermaal”, de hamer valt en verkocht. 
 
De veiling wordt georganiseerd door de veilingmeester. Deze persoon zorgt ervoor dat er 
aantrekkelijke en voldoende kavels zijn om te veilen. Tevens zorgt hij voor de financiële en 
administratieve afwikkeling. De veilingmeester van Het Postmerk  is de heer A. Dikkers. In 
de begintijd van Het Postmerk werd deze functie door de heer J.P. Veldhoven vervuld. 
 
Het veilen tijdens de ledenbijeenkomst is een kunst op zich. Het enthousiast maken van de 
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potentiële kopers en een goede beschrijving geven van de kavel vergt toch enige oefening. 
Een beetje humor verkoopt minder aantrekkelijke kavels soms toch nog. Daarbij komt het 
belangrijkste aspect: het rondkijken in de zaal naar de bieders en tegelijkertijd op een snelle 
wijze de biedingen opnoemen.  
 
De leden hebben voor de bijeenkomst de veilinglijst in het maandblad kunnen bestuderen en 
tijdens de bijeenkomst liggen de kavels uitgestald op een tafel in de zaal, zodat de leden zich 
goed voor kunnen bereiden. Het bieden gebeurt met de speciale biedbordjes van Het 
Postmerk. 
 
Bij feestelijke gelegenheden, als bijvoorbeeld een jubileum, wordt er een speciale veiling 
georganiseerd met extra veel mooie en extra waardevolle kavels. Dit was bijvoorbeeld het 
geval tijdens het 30 jarig bestaan van de vereniging. 

 

Bibliotheek 
In 19** is de vereniging gestart met het aanleggen van een bibliotheek. Veel verzamelaars 
beperkten zich tot het verzamelen van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen en hadden 
veelal de catalogus van de NVPH zelf in hun bezit. Echter, als men buiten de landsgrenzen 
verzamelde was de aanschaf van een Yvert & Tellier of een Michel catalogus behoorlijk 
prijzig. Deze catalogi werden als één van de eerste boekwerken aangekocht door de 
vereniging. Via de bibliotheek konden deze catalogi worden geleend. 
 
Ook boeken over de eerste emissies van Nederland, speciale stempels, poststukken, 
plaatfouten, perforaties en vele andere studieboeken over postgeschiedenis werden 
aangeschaft. Later, toen het verzamelen van thema’s populair werd, zijn ook thematische 
catalogi over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals over paddestoelen, vissen, 
vlinders, wielrennen, schaken, et cetera gekocht. 
 
Op dit moment is de heer J.L.  Buerman verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
bibliotheek. Hij heeft deze service in maart 1993 overgenomen van de inmiddels overleden 
mevrouw Van Laar die alle boekwerken vele jaren onder haar hoede heeft gehad. 
De bibliotheek werd ook kortere of langere tijd door andere leden gerund. 
 
De laatste aankopen zijn een watermerkzoeker en een UV-lamp, die uiteraard net als de 
boeken door ieder lid geleend kunnen worden. Het blijkt echter dat veelal dezelfde werken 
steeds worden geleend. Een overzicht van alle in de bibliotheek opgenomen werken en 
attributen is bij de heer Buerman beschikbaar. Het is zeer aan te bevelen om eens één van 
de boeken uit de voorraad van de bibliotheek te lenen. Het zal uw filatelistische kennis 
vergroten of op zijn minst weer opfrissen! 
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