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Voorwoord 
 
Van harte wil ik U, onze leden, feliciteren met het 30-jarig bestaan van onze vereniging Het 
Postmerk. Een jubileum dat het vieren meer dan waard is. 
 
Zo’n dertig jaar geleden voelde een kleine groep enthousiaste filatelisten uit Bilthoven en 
omgeving zich niet meer zo content bij de plaatselijke afdeling van de Vereniging Philatelica. 
Zij wilden andere richtingen inslaan. Daarvoor bleek helaas nauwelijks ruimte. Besloten werd 
toen om deze idealen te realiseren bij een nieuwe vereniging: Het Postmerk. De officiële 
oprichtingsdatum was 15 november 1968. Het verheugt het bestuur dat wij nu dertig jaar 
later nog steeds enkele van de oprichters in ons midden hebben. 
 
Het succes van een vereniging wordt geheel bepaald door de leden. Dat geldt 
vanzelfsprekend ook voor Het Postmerk. Het zijn de leden die elkaar opzoeken voor hun 
geliefde hobby, de filatelie. Het zijn ook de leden die de sfeer creëren. Onder U zijn ook altijd 
mensen die gevraagd of ongevraagd het voortouw nemen. Die het leuk vinden om in de 
hobby iets voor anderen te doen en te betekenen. De eerste lichting Postmerkers hebben in 
enkele jaren tijd de solide basis gelegd voor onze prachtige en gezellige vereniging. 
Bij het 5-jarig jubileum eind 1973 was al een indrukwekkende vereniging opgebouwd met 
ondermeer bijeenkomsten voor leden, rondzendverkeer, een nieuwtjesdienst en een 
bibliotheek. Het Postmerk was toegetreden tot de Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen NBFV. Het aantal leden was al uitgegroeid tot 250. In de 
daaropvolgende jaren werd de jeugdafdeling opgericht, werd begonnen met het verzorgen 
van de afhandeling van nalatenschappen en werd een winkeltje ingericht. Sindsdien floreert 
het Postmerk en hebben wij veel actieve leden. 
Graag wil ik dit jubileum als aanleiding gebruiken om U, onze leden, mede namens het 
bestuur te bedanken voor uw steun en bijdragen in de afgelopen 30 jaren. 
 
De toekomst ligt voor ons. De hedendaagse jeugd zal hierin een grote rol gaan spelen. 
Gelukkig is er de laatste jaren weer een ware opleving te bespeuren in de belangstelling van 
de jeugd voor de filatelie. Als vereniging willen wij ook blijven investeren in de jeugd en met 
name in onze jeugdafdeling. De vruchten van deze inspanningen mogen wij al geruime tijd 
plukken. Immers een aantal van U is als jeugdlid begonnen. In het bestuur van het Postmerk 
zitten thans twee voormalig jeugdleden. De toekomst van onze vereniging is niet alleen van 
de jeugd afhankelijk. Ons aller inzet is nodig om onze vereniging aantrekkelijk te houden 
voor jong en oud. 
 
Dan wil ik ook wat meer om ons heen kijken. De ontwikkelingen met betrekking tot de post 
voltrekken zich in een vlot tempo. Tegenwoordig kunnen we via de electronische snelweg 
“post” vervoeren naar alle werelddelen in minuten tijd in plaats van dagen. Dit wordt wel 
electronische post genoemd. We hebben daarvoor geen papier, PTT en postzegels meer 
nodig. Ondanks deze nieuwe mogelijkheden blijkt de hoeveelheid traditionele post evenwel 
te blijven stijgen!. Een volledig papierloze post lijkt echter nog ver van ons. Het is zelfs sterk 
de vraag of dit ooit zal gebeuren. 
 
Een andere ontwikkeling heeft te maken met de afspraak op Europees niveau om in 2003 
een vrije postmarkt tot stand te brengen. De monopoliepositie van de PTT’s voor brieven en 
pakketpost in West-Europa behoort over een aantal jaren definitief tot de verleden tijd. De 
PTT is Nederland is al geprivatiseerd en behoort tot de multinationale onderneming TNT 
Post Groep (TPG). Nieuwe “postvervoerders” zullen de markt betreden, ook voor het vervoer 
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van brieven. Bij het pakketvervoer is dit reeds een feit. Ook deze bedrijven zullen de kosten 
van het “postvervoer” met de klant willen verrekenen, wellicht met behulp van particuliere 
zegels. Deze ontwikkeling zal grote consequenties hebben voor de filatelie. Postzegels zijn 
in de filatelie onlosmakelijk verbonden met bevoegde autoriteiten, meestal de nationale 
PTT’s. Niet door of namens de bevoegde autoriteit uitgegeven zegels worden in de filatelie 
niet als postzegels aangemerkt. Onvermijdelijk zal in filatelistische kringen de komende jaren 
de discussie over de betekenis van deze ontwikkelingen voor de filatelie worden gevoerd. 
Duidelijk is evenwel dat de postzegel zeker nog tot ver in het volgende millennium een 
belangrijke rol in het postwezen zal blijven vervullen. 
 
Anderzijds zal de Nederlandse postzegel in 2002 zijn 150e verjaardag vieren. De Wereld 
Post Unie (UPU) viert volgend jaar haar 125e verjaardag. Mijlpalen die in de wereld van de 
filatelie niet onopgemerkt voorbij zullen gaan. 
 
De filatelie kent inmiddels al een zeer rijke geschiedenis. De filatelie heeft geïnteresseerden 
uit alle klassen van onze maatschappij buitengewoon veel te bieden. Ook in de toekomst zal 
de filatelie veel mensen blijven boeien en voldoende mogelijkheden voor een zinvolle vrije 
tijdsbesteding blijven bieden. De snelle vlucht van de thematische filatelie in de afgelopen 
jaren toont mede aan dat filatelie leeft en steeds weer nieuwe mensen ervan in de ban 
raken. 
 
Dit jubileumboek wil een speels beeld geven van 30 jaar Postmerk. Het boekwerk bevat ook 
bijdragen van leden. De samenstellers hebben zich ingezet om op een creatieve, eigentijdse 
manier de historie van onze vereniging in beeld te brengen. 
 
Ik spreek graag de wens uit dat Het Postmerk nog vele jaren een verbindende schakel mag 
vormen tussen filatelisten van jong tot oud in de regio Utrecht. 
 
 
Fred van den Brink, 
Voorzitter vereniging Het Postmerk 
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