
30 jaar “Het Postmerk” 

5. 1978-1982 
 
In 1978 bestond Het Postmerk 10 jaar. Hier werd een toost op uitgebracht.  
Tijdens deze periode werd er steeds meer aandacht besteed aan jeugdige filatelisten.  
Dit resulteerde in 1980 in de oprichting van een jeugdafdeling. 
Het aantal leden van de vereniging bleef in die jaren stabiel rond de 380 leden.  
 
Het Postmerk in 1978. Jubileum....”Een drankje hoort daarbij” 
 

 
 
1978, Welkom geheten door het bestuur. 
Vlnr. D. Verheule, H. Van Giesen, F. Brouwer, Mw. Brouwers, Mw. I. Wiggers en  
Mw. L. Veldhoven. 
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6. De Jeugdclub, vanuit kinderschoenen naar “volwassenheid” 
 
September 1979, het bestuur van Het Postmerk besloot “iets met de jeugd te gaan doen” 
(om nieuwe aanwas zeker te stellen). Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De heer 
Verheule, die toen als rondzendcommissaris in het bestuur zitting had, werd benaderd om 
een jeugdclub op te zetten. Dit vanwege zijn ervaring in het werken met jongeren. Vlak voor 
de ledenvergadering op de tweede donderdag van de maand van zeven tot acht, zou in een 
zaaltje naast de grote vergaderzaal worden gestart met een groepje jeugd. Dit waren veelal 
kinderen van toenmalige en veelal nog steeds actieve Postmerkleden. 
 
Het toenmalige bestuur (in de persoon van de heer Verheule) benaderde Diny Goedemans, 
die in Zeist een jeugdclub leidde. Gelukkig was zij bereid zich ook voor de kinderen van Het 
Postmerk in te zetten. Samen met de heer Verheule (die inmiddels diverse cursussen via 
Jeugdfilatelie Nederland had gevolgd) en de heer Brouwers, iets later aangevuld met onder 
meer de heren Wiggers, Dikkers en Bart, werd er gestart met ongeveer 10 kinderen, en .... u 
raadt het al, ook ik, Janine Veldhoven (thans bestuurslid, red.), zat als klein meisje van toen 
acht jaar oud, een uurtje te postzegelen en vooral te luisteren naar wat de kersverse 
Postmerk-Jeugdleiders te vertellen hadden. Prachtig vond ik het, eerst samen met papa naar 
de jeugdclub en soms mocht ik zelfs nog tot de pauze “bij de groten” blijven, waarna hij mij in 
allerijl weer naar huis bracht. 
 
Zo is het allemaal begonnen. De heer Verheule bouwde 
vervolgens samen met Diny de jeugdclub verder uit en in januari 
1980 werd de jeugdclub officieel opgericht. Bij een officiële club 
hoort natuurlijk ook een echte naam, waarmee de jeugdafdeling 
tot “Het Poststempeltje” werd gedoopt. 
 

 
Jeugdleiders in hart en nieren Dick Verheule en Diny Goedemans. (Helemaal rechts  
Ad Dikkers) 
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De jeugdclub groeide snel en de bijeenkomsten werden verplaatst naar de zaterdagochtend 
van tien tot twaalf uur. Al snel waren er maandelijks ruim 30 kinderen op de bijeenkomst te 
vinden. Ook ik keek elke maand weer uit naar de zaterdag, want je kreeg niet alleen veel 
informatie over postzegels, je kon ook altijd postzegels winnen of verdienen door op allerlei 
manieren goed je best te doen. Het totale aantal jeugdleden groeide naar ongeveer 60 en 
ook wat betreft de organisatie werd de jeugdclub steeds “volwassener”. 
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De club trad naar buiten door deel te nemen aan nationale en later ook internationale 
tentoonstellingen, door deel te nemen aan de Dag van de Jeugdfilatelie en later ook door het 
zelf organiseren van evenementen, zoals tentoonstellingen. 
 
 

 
Met de jeugdafdeling naar de Dag van de Jeugdfilatelie in Velp in 1990. 
Vlnr: Eveline Bakker, Govert Goedemans, Diny Goedemans, Janine Veldhoven. 
 
Ik (Janine Veldhoven) herinner mij nog goed mijn eerste inzending voor een echte 
tentoonstelling. Dat was een jeugdtentoonstelling in De Bilt ter gelegenheid van het 5-jarig 
bestaan van onze jeugdafdeling. Vierentwintig bladen met postzegels en poststukken die 
een beschrijving gaven van alle “Hoofdsteden van Europa”. Ik behaalde toen 54 punten, 
verzilverd brons en was natuurlijk zo trots al een aap. In 1986 kwam mijn internationale 
debuut, ik werd uitgenodigd om mee te doen aan een internationale tentoonstelling in 
Luxemburg (met mijn tweede verzameling Amsterdam) en mocht daar ook naar toe met een 
bus met andere jeugdfilatelisten uit de rest van Nederland. 
 
Die tentoonstellingen waren daarnaast ook een bron voor het maken van vriendjes en 
vriendinnetjes uit de rest van Nederland. Vele van mijn huidige “postzegelvrienden” heb ik 
leren kennen op tentoonstellingen en dergelijke via de jeugdfilatelie. 
Maar ook organisatorisch veranderde er veel in die tijd. Gemma Hop kwam het jeugdteam 
versterken en er werd een begin gemaakt met  het samenstellen van een “Jeugdbestuur”. Al 
wat oudere jeugdleden werden gemobiliseerd om mee te helpen bij de bijeenkomsten en bij 
de leiding van de club.  
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Namen als Hans de Wolff, Lodewijk Koster, Eveline Bakker, Wilco van der Kaay en ook ikzelf 
waren de eerste groep jeugdigen die zich gingen bemoeien met het reilen en zeilen van de 
jeugdclub. Inmiddels was de naam “Het Poststempeltje” niet meer in gebruik, maar ging de 
club door het leven als “De Jeugdclub van Het Postmerk”. 
 
 

 
Het jeugdbestuur in 1989, vlnr: Dick Verheule, Gemma Hop, Janine Veldhoven, Eveline 
Bakker, Hans de Wolf en Wilco van de Kaay. 
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Het jeugdbestuur werd verder uitgebouwd toen Lodewijk Koster officieel voorzitter werd en 
het dagelijks bestuur van de jeugdclub uit uitsluitend jeugdleden bestond, uiteraard 
ondersteund door enkele volwassenen zoals Gemma Hop, Paul Serto, Gettie Diepenveen en 
Johan Terlouw. Er kwam een eigen clubblad, de “Stampij”, geheel vervaardigd door de jeugd 
zelf. 
 
 

 
Lodewijk Koster (voorzitter jeugdafdeling 1995) overhandigt het door hem 
vervaardigde T-shirt aan Pieter Veldhoven (voorzitter) ter gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan van de jeugdafdeling. 
 
 
Het doel en de globale invulling van de bijeenkomsten bleven echter ongeveer gelijk, het was 
immers een beproefd systeem dat onder de heer Verheule erg succesvol was gebleken. De 
bijeenkomsten bevatten een wat officiëler stuk waarin de notulen werden voorgelezen, 
mededelingen werden gedaan, er ruimte was voor het stellen van vragen. Daarna werd er 
iets aan educatie gedaan, op basis van het boekje “ABC van het postzegels verzamelen”. 
Natuurlijk werd er ook gekiend, waarmee waardebonnen waren te verdienen. Met deze 
waardebonnen, die je overigens ook door deelname aan allerlei andere activiteiten kon 
verdienen, kon je dan weer postzegels kopen uit speciale jeugdboeken. Deze stockboeken 
zaten vol met vooral thematische zegels, maar ook Nederland was te koop. Om de twee 
maanden werd er een echte veiling gehouden op dezelfde wijze waarop dat bij de 
volwassenen gebeurde. Tot op de dag van vandaag is deze structuur terug te vinden. Wat is 
veranderd is de wijze waarop e.e.a. worden gebracht. De sfeer is informeler en minder 
“schools”, passend bij de jeugd van vandaag.  
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Vandaag de dag bestaat het jeugdbestuur uit vier jonge enthousiastelingen: Raymond 
Kragten, Jeroen Tebbens, Ivo van Geenhuizen en Ilkay Tuinenburg die samen met “de oma 
van onze jeugd” Diny Goedemans de jeugdclub runnen. Op afstand volg ik de jeugd vanuit 
het bestuur nog nauwlettend en ben ik nog vaak genoeg in de weer voor “de kids”. 

 
De Jeugd een dagje uit naar het PTT museum in Den Haag - 1996. 
 

 
Daarna uitwaaien op Scheveningen - 1996 
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Onlangs is een samenwerkingsverband van de grond gekomen tussen vijf jeugdclubs uit de 
regio: Jong Eemland uit Soest, De Postduif uit Wijk bij Duurstede, De Postkoets uit 
Nieuwegein, de Kohnstamm Groep uit Utrecht en de jeugd van Het Postmerk. Onderling 
wordt materiaal uitgewisseld en twee maal per jaar vindt een grote gezamenlijke bijeenkomst 
plaats. De eerste, in maart 1998 was in De Bilt, met als speciale gast postzegelontwerper 
Ron van Roon. In oktober was de tweede in Nieuwegein met als centraal thema Luchtpost 
en inmiddels heeft ook de derde bijeenkomst in Soest plaatsgevonden. 
 
Ook voor de toekomst is het zaak om de jeugdclub interessant te houden voor de jeugd van 
vandaag, die naast de filatelie nog vele andere hobby’s heeft en in veel gevallen ook nog 
regelmatig op het Internet surft. Het is zaak om op die belevingswereld in te blijven spelen. 
Daar staan tegenover het enthousiasme en de onbevangenheid van de jeugdleden die je 
gemotiveerd zullen houden om voor ze aan de slag te blijven gaan. 
 
Mocht u ook geïnteresseerd zijn geraakt in de jeugdclub, komt u dan gerust eens kijken. U 
bent van harte welkom op de vrijdagavond na de bijeenkomst voor de volwassenen, van half 
acht tot half tien. 
 
(Met dank aan mevrouw Janine Veldhoven). 
 
 
 

 
 
 
Iedereen kan donateur van de Jeugdafdeling worden voor Fl. 2,50. Met dit geld worden 
leuke activiteiten georganiseerd. De donateur krijgt een donateurskaart. 
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6.2 Jeugdfilatelie 
In de jaren 1985-1990 waren er veel jeugdleden die mee deden met tentoonstellingen in 
binnen- en buitenland. Weinig mensen, ook filatelisten, weten hoe intensief dit werk is. Je 
moet niet alleen de goede postzegels hebben, maar ook over het onderwerp dat je wilt 
tentoonstellen, veel weten. Dit vinden de jeugdleden wel leuk.  
 
Minder leuk is het maken van albumbladen. Dit is secuur werk. Alle gebruikte postzegels 
moeten omkaderd worden, ook het blad moet een kader krijgen. De hoekjes moeten zuiver 
op elkaar aansluiten. Alle afstanden om de postzegel even groot. Dit is millimeter werk. 
 
Om dit werk voor de jongens en meisjes wat gezelliger te maken, kwamen zij bijvoorbeeld 
woensdagsmiddags bij mij thuis. Met z’n allen om de tafel, een glaasje cola en iets lekkers. 
Dat werkt een stuk prettiger. 
 
Nooit zal ik het gezicht vergeten van een jeugdlid, dat na een middagje zwoegen haar liniaal 
neerlegde en zei: Klaar! En dan de verbijstering op haar gezicht toen bleek dat zij haar liniaal 
op de nog niet droge inktlijnen had gelegd. En dan de moed kunnen opbrengen om opnieuw 
te beginnen! 
 
(Met dank aan de heer D. Verheule). 
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