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Prachtige cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis 
postset Uilen 
bij uw bestelling vanaf € 15,-*

Gratis zilveren 
postzegel 
Rien Poortvliet
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

Deze prachtige nieuwe postset met 
uilen in de serie Beleef de natuur krijgt 
u cadeau bij uw bestelling vanaf € 15,- 
uit deze Collect. De set is ontworpen 
door illustrator Michelle Dujardin en 
bestaat uit een ongestempeld 
postzegelvel en 3 unieke kaarten. 

25 jaar geleden overleed de geliefde tekenaar en 
schilder Rien Poortvliet. Deze unieke zilveren post-
zegel met een vertederende natuurtekening brengt 
zijn werk weer in herinnering. U krijgt de postzegel 
in fraaie passe-partoutomslag gratis thuisgestuurd 
bij uw bestelling vanaf € 75,- uit deze Collect.
Meer over de postzegelserie Rien Poortvliet vindt 
op pagina 15.

op=op

op=op

PROFITEER NU VAN 
DEZE CADEAUS EN 
BESTEL SNEL! 
*Uit Collect 102 kunt u online,  
telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Bestelt u vóór 30 mei 2020, dan 
ontvangt u bij bestellingen vanaf  
€ 15 de postset Uilen cadeau.  
Bij bestellingen vanaf € 75 krijgt u  
ook de zilveren postzegel van Rien 
Poortvliet gratis thuisgestuurd.  
U ontvangt deze cadeaus alleen bij  
uw eerste bestellingen uit Collect 102.

Let op: deze actie 
loopt tot 30 mei 2020



3Inhoud

4

6

10
12
14

18
19
20
35

RED DE BOERENLANDVOGEL! 
Celine Roodhart van Vogelbescherming Nederland over het 
 verdwijnen van boerenlandvogels. De Beleef de natuur-serie  
is dit jaar geheel gewijd aan bedreigde vogels.

NIEUWE UITGIFTEN
XL-zegel voor grotere poststukken
Beleef de natuur - roofvogels en uilen
Typisch Nederlands: rookworst, wortelen en hagelslag
 
DE EERSTE ATLASSEN
Voor het ontwerp van het postzegelvel De eerste atlassen liet  
Maud van Rossum zich inspireren door Vermeer.

KORT NIEUWS
Nieuws, agenda en service

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Gouden postzegel einde WO II
Postzegelvellen Rien Poortvliet
Postzegelvellen De Fabeltjeskrant
Postzegelvellen Treinen & Trajecten 
Beurspostzegels Eindejaarsbeurs en Hertogpost
Jaar van de Rat
Postset Beleef de natuur – uilen

MIJN POSTZEGEL EN IK
Nancy Magielsen verzamelde in korte tijd zo’n 2.000 postzegels uit 
alle windstreken. Haar geheim: Postcrossing... 

PUZZEL
Los de sudoku op en maak kans op een van de vijf Alle vogels van 
Europa-gidsen. 

SHOP

ASSORTIMENT

VOLGENDE KEER IN COLLECT* O.A: 
75 jaar vrijheid 

Oude postroutes
*COLLECT VERSCHIJNT IN DE WEEK VAN 8 JUNI 2020

nr. 102
voorjaar 2020

En de mooiste van 2019 is…  
Over de kinderpostzegels van 2019 was ik zelf enorm 
enthousiast. En wat blijkt: u ook! Het postzegelvel kreeg 
verreweg de meeste stemmen bij de verkiezing van de 
postzegel van het jaar. Ook dit jaar heeft u gelukkig veel 
te kiezen, want we brengen weer vele mooie, bijzondere 
postzegels uit. Ik ben benieuwd wat deze keer uw favoriet 
is. Aan het eind van dit jaar mag u weer stemmen.

Als er straks een vogel op uw favoriete postzegel staat,  
zal me dat niet verbazen. In 2020 staan op alle postzegels 
in de serie Beleef de natuur vogels die het moeilijk hebben 
in Nederland. Met de serie brengen we deze bedreigde 
vogels onder de aandacht bij een breed publiek.  
Daarmee geven we Vogelbescherming Nederland  
een steuntje in de rug. 

Ook heel bijzonder zijn de postzegels met landkaarten  
uit oude atlassen die dit jaar verschijnen. Ontwerper 
Maud van Rossum vertelt daar boeiend over in deze editie 
van Collect. De allereerste atlassen kwamen uit in de 
Nederlanden. Met die fraaie boekwerken zetten we ons  
in de 16e en 17e eeuw letterlijk én figuurlijk op de kaart.

Met Nederland associëren we tegenwoordig heel  
andere producten. We tonen ze in de nieuwe serie 
Typisch Nederlands, de opvolger van Mooi Nederland. 
Dit jaar staat de serie in het teken van oer-Hollandse 
gerechten. De manier waarop ze op de postzegels staan 
afgebeeld, doet wat mij betreft niet onder voor het vak-
manschap van de eerste kaartenmakers. Ik lik er  
mijn vingers bij af... 

Stephan van den Eijnden
DIRECTEUR COMMERCIE MAIL NEDERLAND



4

Banjeren door de weilanden
Als kind al banjerde boerendochter Celine Roodhart (1989) door de 
weilanden van haar vader in de Eempolder bij Eemnes, op zoek naar 
boerenlandvogels en hun kuikens. “En nu ben ik 30 en doe ik dat 
nog steeds”, vertelt ze. Daarnaast werkt ze als senior beleidsmede-
werker Landelijk Gebied bij Vogelbescherming Nederland. Samen 
met 90 collega’s, 450 vrijwilligers en 140.000 leden zet ze zich in voor 
in het wild levende vogels en hun leefgebieden. 

Verhaal vertellen via prachtige postzegels
Met de steun van PostNL is Celine bijzonder blij. Op alle 40 postzegels 
in de serie Beleef de Natuur prijken dit jaar bedreigde vogelsoorten, 
waaronder haar geliefde boerenlandvogels. “De postzegelseries 
bieden een fantastisch platform om nieuwe doelgroepen aan te 
spreken. Mensen die wellicht nog niet beseffen hoe uniek deze 
vogels zijn en wat er op het spel staat, hoe belangrijk ons land voor 
deze vogels is. Wij zijn vereerd dat we ons verhaal via deze prachtige 
postzegels kunnen vertellen.” 

Opkomen voor bedreigde vogels
Celine Roodhart ontfermt zich vooral over de vogelsoorten die op 
weilanden en akkers leven. Samen met vogelwerkgroepen, natuur-
beheerders en boeren(organisaties) organiseert en coördineert ze 
tal van activiteiten om de leefgebieden van deze boerenlandvogels 
te behouden en verbeteren. Zo werkt ze mee aan inrichtingsplannen 
en speciale projecten, zoals de Boeren van Amstel (zie verderop)  
en helpt ze natuurbeheerders en boeren bij hun vogelbeheer.

Veldleeuwerik bijna verdwenen
De inzet van Vogelbescherming is harder nodig dan ooit, aldus Celine. 
“Soorten als grutto, tureluur, kievit, veldleeuwerik, boerenzwaluw 
en ringmus doen het ronduit slecht. Van de veldleeuwerik is maar 
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Postzegelserie ondersteunt Vogelbescherming Nederland

Red de boerenlandvogel!
24 FEBRUARI 2020

Het gaat slecht met veel vogelsoorten in het wild. “Het aantal boerenlandvogels is enorm 
 gekelderd”, stelt Celine Roodhart van Vogelbescherming Nederland. Ze hoopt dat het tij  
snel zal keren. Met de serie postzegelvellen met bedreigde vogels draagt PostNL haar  
steentje bij. 
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liefst 95% van de populatie verdwenen. De intensieve landbouw,  
de verstedelijking en de alsmaar uitdijende infrastructuur eisen 
allemaal hun tol. De leefgebieden van de vogels worden alsmaar 
kleiner en van steeds slechtere kwaliteit.” 

Een belangrijke oorzaak: de verbroken harmonie tussen boer en 
natuur. “Een gemiddelde boer móet tegenwoordig een aantal 
bewerkingen op het land uitvoeren om het hoofd boven water te 
kunnen houden. Goed vogelbeheer past daar niet meer in, met alle 
gevolgen van dien voor de vogels. In hetzelfde weiland waar een 
leeuwerik nestelt, moet de boer jaarlijks meerdere keren maaien;  
dit bijt elkaar”, legt Celine uit. 

Gewoon je geld verdienen met natuurbeheer
Om de band tussen boer en vogels te herstellen werkt Vogelbe-
scherming nauw samen met boeren die hun bedrijfsvoering wél 
afstemmen op de vogels op hun land. Hoe succesvol dat kan 
 uitpakken, bewijzen de ‘Boeren van Amstel’ in het weidegebied 
onder Amsterdam en Amstelveen. 21 boeren hebben daar de 
handen ineen geslagen om de natuur te herstellen en te versterken. 
Hun zuivelproducten verkopen ze in winkels in de stad. Om klanten 
te werven is een ‘weidevogelboulevard’ uitgezet die fietsers en 

wandelaars de mooiste uitzichten biedt op het vogelleven in de 
polder. “Met dit project willen we laten zien dat je als boer gewoon  
je geld kunt verdienen met natuurbeheer, zonder afhankelijk te  
zijn van subsidies.” Meer over de Boeren van Amstel leest u op 
boerenvanamstel.nl.

Vogels vinden met de vogelvinder-app
Celine hoopt dat dit artikel en de mooie postzegelserie lezers 
aanzetten om ook een steentje bij te dragen. Wat ze zélf kunnen 
doen? “Ik zou zeggen: ga eerst naar onze website en download daar 
de vogelvinder-app, speciaal ontwikkeld is voor telefoon en tablet. 
Met deze app vind je de vogelsoorten bij jou in de buurt. Verder zou 
je je tuin zo vogelvriendelijk mogelijk kunnen maken met de tips op 
mijnvogeltuin.nl En koop vooral producten van vogelvriendelijke 
producenten als Boeren van Amstel bij Amsterdam en Weerribben 
Zuivel in Overijssel. Daarmee beloon je boeren voor hun inzet voor 
de natuur en help je onze boerenlandvogels indirect een handje.” 

Alles over het werk van de Vogelbescherming vindt u op vogel-
bescherming.nl. Ook de vogelvinder-app kunt u daar downloaden. 

Informatie over de postzegelserie leest u op pagina 7.

Nieuwe uitgiften 5

30 x 40 mm
170 x 120 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
315.000 vellen
vel van 10 postzegels in 10 verschillende ontwerpen
Frank Janse, Gouda
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij
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Even groot als creditcard
Met het XL-tarief van € 4,40 biedt PostNL sinds 2 januari een extra 
verzendmogelijkheid voor zendingen die groter zijn dan 22,9 x 32,4 cm, 
maar nog wel door de brievenbus kunnen. En voor zendingen met 
een gewicht van 350 gram t/m 2 kilo. Het forse staande formaat van 
de postzegel past goed bij de zending waarvoor hij is bestemd:  
het buspakje. Samen met collega Marga Scholma tekende Haico 
Beukers voor het postzegelontwerp. Hij vertelt: “Het gaat om 
 grotere zendingen. Dan misstaat een flinke postzegel van 36 x 50 
mm niet. Het postzegelvel telt één XL-zegel en is exact even groot 
als een creditcard. Handig om mee te nemen in de portemonnee.” 

Uiterlijk van buspakje
Al mijmerend kwamen de ontwerpers afgelopen zomer op het idee 
om de postzegel het uiterlijk van een plat doosje te geven. “Want zo 
zien veel buspakjes er toch uit. Daarom hebben we linksboven en 
rechtsonder een klein driehoekje van de rechthoek weggesneden. 
In combinatie met de gekleurde balken links en onderaan ontstaat 
een ruimtelijke werking. Ook hebben we een speciale karteling 
 kunnen maken waarin de pijlen zich repeterend voortzetten.”

Net bloemblaadjes
De acht pijlen symboliseren volgens Marga Scholma buspakjes die 
alle richtingen uitgaan. “De pijlen wijzen ook naar de randen van de 
postzegel zelf, als afbakening van het formaat zendingen waarvoor 

de XL-zegel bestemd is. Uit het lettertype Zapf Dingbats hebben  
we een stoere en simpele pijl gekozen, met een leuk gek staartje. 
Een herkenbaar en vrolijk symbool, een beetje frivool. Ik vind het 
net bloemblaadjes, zo met z’n achten bij elkaar.”

Diepte maakt beeld interessanter
De pijlen zijn opgebouwd uit twee kleurlagen. Beukers: “Door die twee 
lagen op elkaar te leggen, versterken we het perspectief. Er ontstaat 
diepte, waarmee het beeld ook interessanter wordt. De aanduiding XL 
van de nieuwe frankeerwaarde past er mooi bij. Ik vind het een goed 
gekozen naam. Je weet vrijwel direct wat ermee wordt bedoeld.”

De XL-zegel is uitsluitend online verkrijgbaar via postnl.nl. 

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 24.

36 x 50 mm
53,98 x 85,6 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
100.000 vellen
vel van 1 postzegel
Beukers Scholma, Haarlem
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

Stoer poststuk 
verdient stoere 
postzegel 
2 JANUARI 2020

Op een flink buspakje hoort een stoere postzegel. 
De nieuwe XL-postzegel wordt geplakt op  
binnenlandse post die wel door de brievenbus past,  
maar te groot of te zwaar is voor de gewone postzegel. 
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‘Die ogen, daar kijk je toch als 
eerste naar’

Van kinds af aan is Frank Janse in de ban van de natuur. “Het is ronduit fascinerend wat daar 
allemaal gebeurt.” De opdracht voor het ontwerpen van een nieuw postzegelvel over roofvogels 
en uilen, zijn favoriete vogelsoorten, greep de Gouwenaar dan ook met beide handen aan.

40 nieuwe postzegels
Roofvogels en uilen is de eerste in een nieuwe 
serie postzegelvellen die PostNL dit jaar 
uitbrengt in de reeks Beleef de natuur. De 
nieuwe serie telt vier postzegelvellen met 
in totaal 40 postzegels. Roofvogels en uilen 
en Boerenlandvogels verschenen in januari 
en februari. Op 15 juni komt  Kustvogels uit. 
Bos- en heidevogels sluit de serie op 14 
september af.

Rode Lijst bedreigde 
 vogelsoorten
Alle vogels op de postzegels staan op de 
Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. 
“Daarmee heeft deze uitgifte weer een 
nieuwe inhoudelijke verdieping gekregen”, 
vertelt grafisch ontwerper Frank Janse 
(1967). “PostNL steunt zo de inspanningen 
van Vogelbescherming Nederland om alle 
wilde vogels en hun leefgebieden zo goed 
mogelijk te beschermen.” Meer hierover 
leest u op pagina 4 en 5.

Het ongrijpbare van de natuur
Voor ‘Roofvogels en uilen’ borduurde 
Frank voort op de ontwerpen die hij eerder 
maakte voor de Beleef de natuur-edities 
van 2018 en 2019. In zijn ontwerpen wil hij 
vooral het mysterie van de natuur over-
brengen. “Het is een wereld op zich, met 
heel veel lagen (...) Mijn interesse heeft  
van alles te maken met het ongrijpbare  
van de natuur.”

Dwars door je heen
Voor roofvogels heeft de ontwerper een 
speciale fascinatie. “Het zijn de sterkste 
vogels die er zijn.” De boomvalk stond als 
eerste op Franks lijstje. “Deze vogel heeft 
altijd tot mijn verbeelding gesproken. Dat 
komt onder meer door zijn ontzagwekkende 
snelheid en het vermogen om binnen een 
oogwenk te zwenken. En zijn grote ogen 
lijken dwars door je heen te kijken. Daarom 

heb ik deze vogel op de middelste postze-
gel op de onderste rij gezet. Zo draagt hij 
het ontwerp. Want die ogen, daar kijk je 
toch als eerste naar.” 

Prijs per postzegelvel: € 9,10. De volledige 
2020-reeks kost € 36,40, inclusief bewaarmap.

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 20.

30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
315.000 vellen
vel van 10 postzegels in 10 verschillende ontwerpen
Frank Janse, Gouda
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij
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Mmm... 
Hollandse pot
2 JANUARI 2020

Opvolger van Mooi Nederland
In het eerste kwartaal van 2020 staan er 3 postzegelvellen met 
 Hollandse pot op het menu: rookworst in januari, wortelen in 
februari en hagelslag in maart. De tompouce en bitterballen komen 
uit in april en juni. Elk vel telt 6 dezelfde postzegels met waarde 1 
voor binnenlandse post tot 20 gram. Later volgen nieuwe edities 
met  Nederlandse gerechten, gebruiken, gewoonten en producten. 
Typisch Nederlands is de opvolger van de succesvolle serie  
Mooi Nederland, die PostNL maar liefst 15 jaar heeft  
uitgegeven.

Total Design geeft aftrap
De eerste editie is ontworpen door het bekende Amsterdamse 
ontwerpbureau Total Design. Een belangrijke klus, want het eerste 
ontwerp dient ook als basis voor alle latere onderwerpen. Grafisch 
ontwerper Edwin van Praet: “Het ontwerp moest toegankelijk zijn, 
iedereen aanspreken, geen belemmeringen bij de nadere invulling 
opleveren en alle ruimte bieden voor creatieve ideeën. Of dat nu is 
met foto’s, illustraties of grafische oplossingen.” 

Afhaalchinees is ook typisch Nederlands
Het ontwerpteam onderzocht eerst alle mogelijkheden, voordat het 
aan de slag ging met de vellen en postzegels. Van Praet: “Zo hebben 
we gekeken naar traditionele gerechten, naar klassieke etenswaren, 
naar de veranderingen al naar gelang het seizoen en op welke 
 momenten van de dag de Nederlander typisch Nederlandse 
gerechten eet. Maar ook bijvoorbeeld naar de invloeden van  

andere eetculturen op de Nederlandse keuken. Want wat je bij  
de afhaal chinees krijgt, is net zo goed typisch Nederlands.”

Kloeke afbeelding in nostalgische ambiance
De zoektocht leidde uiteindelijk tot een vast ontwerpstramien,  
met daarop een kloeke afbeelding van het gerecht in nostalgische 
ambiance en een rood-wit-blauwe wimpel als beeldmerk. De tekst 
‘Mmm... rookworst’ (Mmm... hagelslag, etc.) is gedrukt in een 
handgeschreven letter zoals op een krijtbord in de keuken. Rechts 
staat het jaar 2020, de landsaanduiding Nederland en de waarde-
aanduiding 1. In de velrand keren de gerechten terug in hun 
typische tafelsetting: de rookworst bijvoorbeeld in plakjes naast 
een kop erwtensoep en een plankje met boterhammen en de 
hagelslag op een boterham met een hap eruit. Rechts op het vel 
staat een korte beschrijving van het gerecht.

Eerst fotograferen, daarna opeten
Voor de fotografie werden de foodfotografen en -stylisten van het 
bureau Scrambled Media uit Amsterdam in de arm genomen. Edwin 
van Praet: “De gerechten zijn allemaal puur gefotografeerd zoals ze 
zijn. Er zijn geen kunstjes mee uitgehaald om het mooier te maken.” 
Tijdens de sessies liep Edwin het water soms in de mond. “Het rook 
er verschrikkelijk lekker. Dat is ook een van de fijne dingen om met 
Scrambled Media te werken. Alle gerechten en etenswaren worden 
na het fotograferen opgegeten.” 

KIJK VOOR DE BESTELNUMMERS OP PAGINA 22.

Rookworst, wortelen, hagelslag... kan het Nederlandser? 
Deze en andere typisch Hollandse gerechten zijn bijna nog 
meer verankerd in onze cultuur dan de overbekende tulpen 
en molens. Voor PostNL reden om een serie postzegelvellen 
uit te brengen over oer-Hollandse gebruiken, producten en 
gerechten. Titel, hoe kan het anders: Typisch Nederlands.
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Wat is er zo Nederlands aan...

Rookworst. In ons land worden jaarlijks tientallen miljoenen rookworsten gegeten. Zo uit de hand, of bij de erwtensoep, stamppot 
boerenkool of stamppot zuurkool. 
Wortelen. Ook wortelen zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden. Vooral in relatie met het koningshuis. In de 18e eeuw betuigden 
‘oranjeklanten’ met wortelen symbolisch hun steun aan het Huis van Oranje, in hun strijd tegen de regenten. Van de weeromstuit 
veranderden de bestuurders de naam oranjewortelen in peentjes... 
Hagelslag. Voor miljoenen Nederlanders is een ontbijt zonder chocolade-, vruchten- of anijshagel op tafel ondenkbaar. Hagelslag 
is alleen te koop in Nederland, België, Indonesië en Suriname. 

Prijs per postzegelvel: € 5,46. Abonnement: € 27,30 per jaar (5 postzegelvellen inclusief bewaarmap). 

40 x 30 mm
122 x 170 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
78.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 gelijke ontwerpen
Edwin van Praet, Total Design, Amsterdam
Scrambled Media, Amsterdam 
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Fotografie
Drukkerij

Nieuwe uitgiften
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Maud van Rossum ontwerpt ‘De eerste atlassen’

Op het spoor door 
Johannes Vermeer
23 MAART 2020

De eerste atlas is 450 jaar oud
450 jaar geleden verscheen ‘s werelds eerste echte atlas: de ‘Theatrum 
orbis terrarum’ van de Antwerpse cartograaf Abraham Ortelius. 
Deze mijlpaal inspireerde PostNL tot de uitgave van een speciaal 
postzegelvel over oude atlassen. De keuze voor Maud van Rossum 
was niet toevallig. Eerder had ze gewerkt aan de serie UNESCO 
Werelderfgoed in 2012 en de twee Inhuldigingspostzegels in 
2013, samen met Piet Gerards. Ook het onderwerp was niet nieuw. 
Samen met Gerards ontwierp ze in 2015 het boek ‘Afsetters en 
meester- afsetters. De kunst van het kleuren 1480-1720’ van Truusje 
Goedings over historische cartografie en de kunst van het inkleuren.

Kan ik iets met dat gegeven?
Het was Johannes Vermeer die Maud op het spoor zette van haar 
invalshoek voor de serie. Het intrigeerde haar dat op veel schilderijen 
van de beroemde Delftse meester kaarten hangen van de Neder-
landen. “Ik dacht: kan ik iets met dat gegeven, een kunstenaar uit 
die tijd die veel had met kaarten van de Nederlanden? Uiteindelijk 
ben ik toch van dat idee afgestapt, omdat het dan te veel over Vermeer 
zou gaan en te weinig over oude atlassen en hun makers.”

Nederlandse kaart als visitekaartje
Het idee over oude kaarten van de Nederlanden liet Maud echter 
niet los. Uiteindelijk besloot ze zes portretten van bekende Belgische 
en Nederlandse atlasuitgevers uit de 16e en 17e eeuw te plaatsen 
met hun eigen kaarten van de toenmalige Nederlanden op de 
achter grond. “Het zijn postzegels met een internationale bestemming. 
Daarom wilde ik de Nederlandse kaart als visitekaartje opnemen en 
ook per se een portret van de uitgever tonen.” 

‘Blij en vereerd’ ging Maud van Rossum vorig najaar aan de slag met de uitdaging die 
PostNL haar had voorgelegd: het ontwerpen van het postzegelvel De eerste atlassen. 
“Postzegels ontwerpen blijft iets bijzonders”, vertelt de Amsterdamse ontwerper. 
“Het is een van de meest speciale opdrachten die je kunt krijgen. Bovendien heb ik 
veel affiniteit met het onderwerp. Dat maakte het extra interessant.” Fo
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Profiel

Beroemde namen
Over beroemde namen als Ortelius, Mercator, Hondius, Blaeu en  
De Jode hoefde Maud niet lang na te denken. Een kandidaat voor  
de zesde postzegel was minder snel gevonden. Na lang zoeken 
stuitte ze op de relatief onbekende Jacob Colom, die een heel  
kleine atlas had gedrukt. Conservatoren Peter van der Krogt en 
Reinder Storm van het Allard Pierson-instituut in Amsterdam reikten 
haar echter een andere kandidaat aan: Johannes Janssonius. Maud: 
“Die kende ik wel, maar ik had geen portret van hem kunnen vinden. 
Op het titelblad van de atlas van Janssonius staat echter een 
groepsportret, met daarop een man die volgens de experts zeker 
Janssonius moet zijn. Mijn selectie was rond.”

‘Absurd lange’ atlastitels
Vervolgens was het nog een heel gepuzzel om de portretten en 
kaarten mooi, evenwichtig en spannend in beeld te brengen en 
ook nog een plek te vinden voor de ‘absurd lange’ atlastitels. “Door 
mijn ervaring kon ik die stapjes vrij snel zetten. Ik wist inmiddels wat 
beelden doen op zo’n klein formaat en welke relaties ze met elkaar 
aangaan. Uiteindelijk wil je niet alleen een spannend postzegelvel 
maken, maar ook dat de postzegels los interessant genoeg zijn.  
Het verrast me steeds weer hoe je op zo’n klein formaat toch een 
heel verhaal kunt vertellen.”

De eerste atlassen is verkrijgbaar als postzegelvel, postzegelmapje, 
eerstedagenvelop en prestigeboekje. 

KIJK VOOR DE BESTELNUMMER OP PAGINA 25.

36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
91.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 verschillende ontwerpen
Studio Maud van Rossum 
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

TECHNISCHE GEGEVENS
Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming
Druktechniek
Drukkleuren
Oplage
Verschijningsvorm
Ontwerp
Drukkerij

11
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De mooiste van 2019
De Kinderpostzegels met beroemde  kinderboeken zijn door de lezers 
van Collect uitgeroepen tot mooiste postzegels van 2019. Tuinvogels 
in Nederland eindigde als tweede. Beleef de natuur – vlinders, 

100 jaar luchtvaart en Erwin Olaf – 40 jaar fotografie delen de derde 
plek. Onder de inzenders zijn 5 jaarboeken Nederlandse postzegels 
en 20 mappen Terug naar de 20ste eeuw verloot.

1

2

33 3

Bijplakzegels niet 
meer in  winkel
Sinds 1 januari zijn de bijplakzegels 2 en 3 cent niet meer 
verkrijgbaar bij de Postkantoren. U kunt daar nu alleen terecht 
voor de 5-centszegel. Alle bijplakzegels zijn nog wel te bestellen 
via de PostNL-webshop. Ook de 10-centszegel is daar nog 
te koop (maar op=op). De vraag naar 2- en 3-centszegels 
wordt steeds kleiner. Bijplakken bij postzegels met waarde-
aanduiding en Decemberzegels na een tariefsverhoging hoeft 
immers niet meer. Behalve natuurlijk bij Decemberzegels na 
december. 

Kinderpostzegels: 
€ 8,2 miljoen
De 71ste editie van de Kinderpostzegelactie heeft vorig jaar 
ruim € 8,2 miljoen opgebracht. In 2018 was dat nog € 9,4 
miljoen. De opbrengst ging onder andere naar het  programma 
‘Veilige Toekomst’ dat 8.500 kinderen in de daklozen- en 
vrouwenopvang helpt met faciliteiten, zodat ze zich er sneller 
en beter thuis voelen en zich gezond kunnen ontwikkelen. 
Aan de actie deden diverse bekende Nederlanders mee, 
onder wie Anouk, Beau van Erven Dorens en Freek Vonk. 
Zoals altijd was de opbrengst bijeengebracht door 160.000 
basisschoolleerlingen die huis-aan-huis Kinderpostzegels, 
kaarten en andere producten hadden verkocht. 



13Kort nieuws

Met ingang van dit nummer krijgt u geen boek meer cadeau bij uw bestelling uit 
Collect. In plaats daarvan ontvangt u een exclusieve zilveren postzegel met steeds 
een ander thema.

De nieuwe cadeaus van Collect trappen af met een unieke zilveren postzegel uit de 
nieuwe reeks ‘25 jaar herinneringen aan Rien Poortvliet’. Deze serie bewijst eer aan 
de in 1995 overleden tekenaar en schilder die   miljoenen harten veroverde met zijn 
rake tekeningen vól leven.

Naast 12 postzegelvellen met 36 ‘gewone’ postzegels ontwierp art director Yvonne 
Warmerdam ook een exclusieve postzegel van echt zilver, met daarop een schets van 
Rien Poortvliet van twee reeënkopjes. De kleurige natuurschildering op het fraaie 
hardkartonnen bewaarmapje vormt een passende omlijsting van het vertederende 
tafereel. 

U ontvangt deze bijzondere zilveren postzegel helemaal 
gratis als u voor 30 mei voor minimaal € 75,- bestelt uit 
Collect (zie pagina 2). Voor deze actie geldt op=op.

Prijs € 25,-. 

KIJK VOOR HET BESTELNUMMER OP PAGINA 31.

Alles over de serie ‘25 jaar herinneringen aan 
Rien Poortvliet’ leest u op pagina 15.

Zilveren postzegel 
als nieuw cadeauAgenda

19 t/m 21 maart 2020
90 jaar Hertogpost
Hertogpost viert zijn 90-jarig bestaan in de 
Brabanthallen in Den Bosch. 
Thema: ‘Herwonnen vrijheid 1940-1945’. De 
postzegelshow toont o.a. werk uit het archief 
van drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé B.V.
www.hertogpost-event.nl

14 t/m 16 mei 2020
Internationale Briefmarken 
Messe Essen
De Internationale Briefmarken-Messe is de 
oudste vakbeurs van de wereld en een must 
voor de postzegelverzamelaar.
www.briefmarkenmesse-essen.de
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Gouden postzegels

Unieke collectie herdenkt einde WO II 

20 JANUARI 2020

Op de kop af 75 jaar geleden kwam er een einde aan de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog. Met een speciale serie gouden postzegels staat PostNL stil bij deze zwarte 
periode in de Nederlandse geschiedenis. En ook bij de enorme blijdschap toen de driekleur 
weer in vrijheid wapperde.

Bittere strijd
Aan de overgave van de Duitsers ging een bittere strijd van acht 
maanden vooraf. In september 1944 was het zuiden van ons land 
al bevrijd. De rest van Nederland wachtte nog een afschuwelijke 
hongerwinter voordat de geallieerden de nazi’s in mei 1945 definitief 
op de knieën dwongen. Operatie Market Garden bij Arnhem 
was mislukt, waarna de doorstoot naar het noorden en oosten 
maanden lang stagneerde.

Voor Anne Frank kwam bevrijding te laat
De mensen in Nederlands-Indië moesten nog eens drie maanden 
langer wachten op hun bevrijding van het gewelddadige Japanse 
regime. Voor Anne Frank kwam de bevrijding te laat. Zij overleed in 
februari 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen. Tot op de dag 
van vandaag trekt de herinnering aan het immense oorlogsleed nog 
diepe sporen in onze samenleving.

Vier postzegels van 24-karaats goud
De gouden collectie bestaat uit vier postzegels over Operatie 
Market Garden, Anne Frank en de bevrijding van Nederland en 
Nederlands-Indië. Elke postzegel is gemaakt van 24-karaats goud.

Bewaar ze in gratis luxe bewaarbox
Als u een abonnement neemt op de hele serie, dan ontvangt u de 
postzegel van Market Garden als eerste, gevolgd door die van Anne 
Frank, samen met een gratis luxe bewaarbox. De postzegel van de 
bevrijding verschijnt in mei. U krijgt dan niet alleen het gouden 
exemplaar, maar dezelfde postzegel ook in echt zilver, eveneens 
geheel kosteloos. De postzegel van de bevrijding van Nederlands-
Indië verschijnt in augustus. Uw collectie is dan compleet. Neemt u 
geen abonnement, dan ontvangt u de luxe bewaarbox alleen bij de 
gouden postzegel van Anne Frank.

Van deze unieke serie zijn slechts 750 exemplaren beschikbaar. 
Prijs: € 50,- per exemplaar.  
KIJK VOOR DE BESTELNUMMERS OP PAGINA 30.
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Postzegelserie

‘Wat kon díe man tekenen...’ 

Vakmanschap spettert van pagina’s af
Vormgever Yvonne Warmerdam weet nog goed hoe ze als kind  
de boeken van Rien uit de boekenkast van haar ouders verslond. 
“Ik ken ze allemaal nog. Vooral de kabouterboeken en Lang leve de 
boerderij maakten veel indruk. Mijn moeder komt van de boerderij 
en mijn vader schilderde. Vandaar. Ik had er meteen veel affiniteit 
mee. Het vakmanschap spettert van de pagina’s af.” 

12 zinderende postzegelvellen
Yvonne werkt als art director bij Orange Licencing in Gouda, dat 
namens de erfgenamen de licenties van Rien Poortvliet beheert. 
Voor PostNL vervaardigde ze 12 zinderende postzegelvellen met elk 
3 verschillende postzegels met tekeningen en schilderijen van de 
overleden meester. Elk kwartaal verschijnen er 3 postzegelvellen. 
Aan het eind van het jaar telt uw collectie 36 unieke postzegels. 

Geen detail ontging zijn adelaarsblik
Voor de opdracht bladerde Yvonne urenlang door de vele mooie 
boeken die van Poortvliet zijn verschenen, waaronder Leven en 
werken van de Kabouter, Van de hak op de tak, De vossen hebben 
holen en Het brieschend paard. Of het nu kabouters waren, de 
koningin in de gouden koets, Noach en zijn ark, een boer met een 
kruiwagen, een ree met jongen, hijzelf als lakei... geen detail ontging 
zijn adelaarsblik. Tot op de dag van vandaag gaan producten met 
zijn tekeningen en schilderijen grif over de toonbank. Aan zijn werk 
is ook een museum gewijd op het eiland Tiengemeten.

Een feestje om ermee bezig te zijn
Rien Poortvliet was een ‘tekenende verteller’. Uit zijn werk spreekt 
een grote liefde voor de natuur en eerbied voor de Schepping. 
Yvonne raakt er niet op uitgekeken.: “Wat kon díe man tekenen!  
Zijn tekeningen en schilderijen zitten ook vol humor als je goed kijkt. 
Ik ben een fan. Het was een feestje om ermee bezig te zijn.” 

Prijs per postzegelvel: € 3,00. 
KIJK VOOR DE BESTELNUMMERS VAN ‘RIEN POORTVLIET’ OP PAGINA 31.

17 MAART 2020

Hele generaties zijn opgegroeid met de sprankelende tekeningen van Rien Poortvliet. In 1995 
overleed de kunstenaar op 63-jarige leeftijd. De postzegelserie ‘25 jaar herinneringen aan  
Rien Poortvliet’ brengt het werk van deze meesterlijke verteller met potlood, tekenpen en 
verfkwast weer in herinnering.
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Serie postzegelvellen Treinen & Trajecten 

Superliner en Eastern 
& Oriental Express

Serie postzegelvellen 50 jaar De Fabeltjeskrant 

Bor de Wolf, Isadora Paradijsvogel...
UITGIFTEDATUM: 17 MAART 2020 Een Fabeltjesland zonder Bor de Wolf, Isadora Paradijsvogel, 
Zaza Zebra en Mister Maraboe? Ondenkbaar. Daarom zijn ook deze populaire hoofdrolspelers 
in de reeks ‘50 jaar De Fabeltjeskrant’ nu los verkrijgbaar. 

In totaal omvat de serie straks 25 postzegelvellen met afbeeldingen van karakters uit dit 
legendarische kinderprogramma, waarvan 1.640 afleveringen zijn uitgezonden. Ieder 
 personage heeft een eigen postzegelvel, met daarop 5 portret-postzegels plus de laatste 
editie van de De Fabeltjeskrant.

Abonnement op De Fabeltjeskrant
Elk kwartaal verschijnen er 2 nieuwe postzegelvellen. Een exemplaar kost € 6,65, waarvan   
€ 2,10 naar Stichting Kinderpostzegels Nederland gaat. Zo helpt u dus ook kinderen die extra 
steun nodig hebben! Bij uw abonnement krijgt u gratis een bewaaralbum en het postzegelvel 
De Fabeltjeskrant – Meneer de Uil cadeau. Alle leveringen zijn zonder verzendkosten. Prijs per 
postzegelvel: € 6,65. Abonnement: € 53,20 per jaar onder voorbehoud van tariefswijzigingen.
KIJK VOOR BESTELNUMMERS OP PAGINA 32.

UITGIFTEDATUM: MAART 2020 In de postzegelserie Treinen & Trajecten zijn nu ook de 
postzegels over de Superliner in de Verenigde Staten en de Oriental Express in Singapore los 
verkrijgbaar. In de reeks heeft elke trein zijn eigen postzegelvel met 5 postzegels en interes-
sante weetjes. Eerder waren al verschenen: Flevolijn (Nederland), Darjeeling Himalayan 
Railaway (India), Bullet Train (Japan), Bernina Express (Zwitserland) en Pride of Africa 
(zuidelijk Afrika).

Abonnement op Treinen & Trajecten
Elk kwartaal verschijnen er 2 nieuwe postzegelvellen. Als u nu een abonnement neemt, 
ontvangt u bij de eerste levering van 2 postzegelvellen van € 15,- het postzegelvel met de 
Flevolijn gratis. Bij de tweede levering krijgt u ook het bijbehorende prachtige bewaaralbum 
(zie pagina 28) cadeau. Alle leveringen zijn zonder verzendkosten.
Prijs per postzegelvel: € 7,50. Abonnement: € 60,- per jaar.
KIJK VOOR BESTELNUMMERS OP PAGINA 28.
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Beurspostzegels 
Eindejaarsbeurs: 
vogeleieren 
UITGIFTEDATUM: 27 DECEMBER 2019 Voor de in december 
gehouden Eindejaarsbeurs ontwierp Ingmar Birza († 2019) 2 postzegel-
vellen met eieren van vogels die veel in Nederland voorkomen. Het 
eierenthema is een knipoog naar pluimveestad Barneveld waar de 
Eindejaarsbeurs plaatsvond. 
Prijs per vel € 3,-
KIJK VOOR BESTELNUMMER OP PAGINA 29.

Hertogpost: 
oude tekeningen 
UITGIFTEDATUM: 19 MAART 2020 De 3 postzegelvellen voor 
Hertogpost in ‘s-Hertogenbosch duiken in de historie van de stad. 
Ze tonen oude tekeningen van belangrijke gebouwen, de intocht van 
Frederik Hendrik en historische stadsgezichten. De beurs staat dit jaar 
in het teken van Herwonnen Vrijheid 1940-1945.
Prijs per vel € 3,-
KIJK VOOR BESTELNUMMER OP PAGINA 29.

Postzegelvel 
Jaar van de Rat 
UITGIFTEDATUM: 25 JANUARI 2020 Volgens de Chinese 
 dierenriem leven we sinds januari in het Jaar van de Rat, een 
periode van vernieuwing en vooruitgang. De vorige 12-jarige cyclus 
werd afgesloten met het Jaar van het Varken. Er is een postzegelvel 
met alleen een rat en een met een rat en varken.
Prijs per vel € 3,-
KIJK VOOR BESTELNUMMER OP PAGINA 29.

Postset 
Beleef de natuur - uilen 
UITGIFTEDATUM: 16 MAART 2020 De serie Beleef de natuur is 
verrijkt met een prachtige postset over uilen, geïllustreerd door 
Michelle Dujardin. De postset bestaat uit een ongestempeld 
postzegelvel en 3 unieke kaarten.
Prijs € 4,95 
KIJK VOOR BESTELNUMMER OP PAGINA 20.



‘Je steekt er
heel veel van op’
Nancy Magielsen

18 Mijn postzegel & ik

In nog geen zes jaar groeide de collectie  
van Nancy Magielsen uit tot een kleine 
2.000 postzegels uit de hele wereld.  
Haar ‘geheim’? Postcrossing...
 
De 49-jarige Nancy pendelt elke werkdag op en neer van 
haar woonplaats Apeldoorn naar het hoofdkantoor van 
PostNL. Op de support-afdeling in Den Haag beantwoordt  
ze vragen van grote klanten. “Ik rijd ‘s ochtends om halfzeven 
weg en kom ‘s avonds om half zeven weer thuis”, vertelt ze 
monter. Want ze doet haar werk met veel plezier. 

Postcrossing brengt mensen bij elkaar
Hoewel Nancy alweer zo’n 20 jaar werkt bij PostNL, sloeg 
het verzamelvirus pas een jaar of zes geleden toe. Bij toeval 
eigenlijk. “Nadat mijn beide dochters de deur uit waren, hield 
ik tijd en geld over voor leuke dingen als reizen. Ik wilde graag 
in contact komen met mensen die mij konden informeren 
over andere plekken dan de geijkte vakantiebestemmingen.” 

Al zoekende stuitte ze op Postcrossing. PostNL biedt deze 
service aan (postnl.nl/campagnes/postcrossing) om men-
sen over de hele wereld met elkaar in contact te brengen 
door het versturen van kaarten. “Uit die contacten ontstaan 
leuke vriendschappen. Het is een wereldwijde gemeenschap 
van gelijkgestemden zonder moeilijke toestanden.” 

Prachtige serie over Gandhi
De vaak bijzondere postzegels die Nancy onder ogen kreeg, 
wilde ze graag bewaren. Zo ontstond vanzelf een verzameling. 
Inmiddels is die uitgegroeid tot – ze heeft ze niet precies 
geteld – een kleine 2.000 stuks. “Daar zitten echt heel mooie 
exemplaren tussen, waaronder een prachtige serie uit India 
over Gandhi. Je verdiept je zo vanzelf in allerlei onderwerpen. 
Daar steek je heel veel van op!” Omgekeerd zijn Nancy’s 
Postcrossing-vrienden in Azië dol op de PostNL-serie over  
de Chinese dierenriem. “Dit jaar is het Jaar van de Rat. Die 
postzegel stuur ik ze uiteraard toe. Dat vinden ze geweldig 
om te krijgen.” 

Postzegel met glimp van blote borst
Haar lievelingspostzegel? Dat is een persoonlijke postzegel 
met een kunstwerk van kunstenaar Ap Kooistra uit Den 
Helder. “Daarop zijn een vuurtoren te zien en een vrouw met 
een glimp van een (later afgedekte) blote borst. Over die 
postzegel is destijds een hele rel uitgebroken in de lokale 
pers. Dat maakt die postzegel voor mij speciaal, ook omdat  
ik familie heb wonen in Den Helder.”

Wilt u ook met uw verzameling in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar collect@postnl.nl
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Los de sudoku op en maak kans op een van de vijf

Alle vogels van 
Europa-gidsen

PUZZELPRIJS
Vijf goede oplossers maken kans 
op de prachtige dikke veldgids ‘Alle 
vogels van Europa’. 448 pagina’s vol 
afbeeldingen en beschrijvingen van 
maar liefst 860 vogelsoorten. Stuur 
uw oplossing vóór 24 april naar: 
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 
4800 NA Breda.

Winnaars Collect 101
De oplossing van de kruiswoordpuzzel 
in Collect 101 is: graniet. Uit de goede 
inzendingen zijn de volgende vijf winnaars 
getrokken: Dhr. A. Hagenaars, Dhr. J.P.A. 
de Jong, Dhr. A. Heymen, Mevr. Franken-
Weerts, Mevr. B. Bexkens

Sudoku 
Vul het diagram zo in, dat in elke rij, elke 
kolom en elk vierkant van 3 x 3 vakjes de 
cijfers 1 tot en met 9 precies één keer 
voorkomen. De cijfers in de gekleurde 
vakjes vormen achter elkaar gelezen de
oplossing.

5 1 3
9 5 1

6 3 A

9 B 8 1
2 7

4 6 8 2
6 C 2 4 8 9

6 D

5 8 9
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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Postzegelvel 
Beleef de natuur - roofvogels en uilen 

Zelfklevend
€ 9,10

BESTELNUMMER 400161

Beleef de natuur - roofvogels en uilen
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI 2020

Postzegelmapje nr. 605a 
Beleef de natuur - 

roofvogels en uilen
€ 6,51

BESTELNUMMER 400180

Postzegelmapje nr. 605b 
Beleef de natuur - 

roofvogels en uilen
€ 4,69

BESTELNUMMER 400181

Eerstedagenvelop nr. 797a 
Beleef de natuur - 

roofvogels en uilen 
€ 8,65

BESTELNUMMER 400150

Eerstedagenvelop nr. 797b 
Beleef de natuur - 

roofvogels en uilen 
€ 8,65

BESTELNUMMER 400151

Postset Uilen 
€ 4,95

BESTELNUMMER 800027



SHOP 21

Postzegelvel 
Beleef de natuur - boerenlandvogels

Zelfklevend
€ 9,10

BESTELNUMMER 400261

Beleef de natuur - boerenlandvogels
UITGIFTEDATUM: 24 FEBRUARI 2020

Postzegelmapje nr. 608a 
Beleef de natuur - 
boerenlandvogels

€ 6,51
BESTELNUMMER 400280

Postzegelmapje nr. 608b 
Beleef de natuur - 
boerenlandvogels

€ 4,69
BESTELNUMMER 400281

Eerstedagenvelop nr. 800a 
Beleef de natuur - boerenlandvogels

€ 8,65
BESTELNUMMER 400250

Eerstedagenvelop nr. 800b 
Beleef de natuur - boerenlandvogels

€ 8,65
BESTELNUMMER 400251

Nieuwe uitgiften
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Postzegelvel 
Typisch Nederlands - rookworst 

€ 5,46
BESTELNUMMER 400162

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - wortelen 
€ 5,46
BESTELNUMMER 400262

Typisch Nederlands - rookworst
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI 2020

Typisch Nederlands - wortelen
UITGIFTEDATUM: 24 FEBRUARI 2020

Postzegelmapje nr. 606 
Typisch Nederlands - rookworst 
€ 4,69
BESTELNUMMER 400183

Eerstedagenvelop nr. 798 
Typisch Nederlands - rookworst  

€ 3,52
BESTELNUMMER 400153



SHOP 23Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - hagelslag 

€ 5,46
BESTELNUMMER 400362

Typisch Nederlands - hagelslag
UITGIFTEDATUM: 24 MAART 2020

Typisch Nederlands - wortelen
UITGIFTEDATUM: 24 FEBRUARI 2020

Postzegelmapje nr. 611 
Typisch Nederlands - hagelslag 

€ 4,69
BESTELNUMMER 400381

Postzegelmapje nr. 609 
Typisch Nederlands - wortelen 
€ 4,69
BESTELNUMMER 400282

Eerstedagenvelop nr. 803 
Typisch Nederlands - hagelslag  
€ 3,52
BESTELNUMMER 400351

Eerstedagenvelop nr. 801 
Typisch Nederlands - wortelen  

€ 3,52
BESTELNUMMER 400252

NR 801
EERSTE DAG VAN UITGIFTE 2020  ·  FIRST DAY OF ISSUE 2020

  Ingrediënten  Ingrediënten  Ingrediënten
Hutspot, ook wel wortelstamppotHutspot, ook wel wortelstamppotHutspot, ook wel wortelstamppot

 1 kilo kruimige aardappelen, geschild en in stukken gesneden 1 kilo kruimige aardappelen, geschild en in stukken gesneden 1 kilo kruimige aardappelen, geschild en in stukken gesneden

   1 kilo wortels/winterpenen   1 kilo wortels/winterpenen   1 kilo wortels/winterpenen
  2 grote uien  2 grote uien  2 grote uien
  200 gram gerookte spekreepjes  200 gram gerookte spekreepjes  200 gram gerookte spekreepjes
 25 gram boter 25 gram boter 25 gram boter
50 milliliter warme melk50 milliliter warme melk50 milliliter warme melk
  1 rookworst  1 rookworst  1 rookworst

  Ingrediënten  Ingrediënten  Ingrediënten
Hutspot, ook wel wortelstamppotHutspot, ook wel wortelstamppotHutspot, ook wel wortelstamppot

 1 kilo kruimige aardappelen, geschild en in stukken gesneden 1 kilo kruimige aardappelen, geschild en in stukken gesneden 1 kilo kruimige aardappelen, geschild en in stukken gesneden

   1 kilo wortels/winterpenen   1 kilo wortels/winterpenen   1 kilo wortels/winterpenen
  2 grote uien  2 grote uien  2 grote uien
  200 gram gerookte spekreepjes  200 gram gerookte spekreepjes  200 gram gerookte spekreepjes
 25 gram boter 25 gram boter 25 gram boter
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XL-zegel
UITGIFTEDATUM: 2 JANUARI 2020

Nieuwe uitgiften

Postzegelmapje nr. 607 
XL-zegel 

€ 5,45
BESTELNUMMER 400182

Eerstedagenvelop nr. 799 
XL-zegel  

€ 8,46
BESTELNUMMER 400152

XL-zegel 
€ 4,40

BESTELNUMMER 400163



SHOP 25Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 
De eerste atlassen - Internationaal

€ 9,00
BESTELNUMMER 400361

De eerste atlassen - Internationaal
UITGIFTEDATUM: 23 MAART 2020

Postzegelmapje nr. 610 
De eerste atlassen - Internationaal 
€ 10,05
BESTELNUMMER 400380

Prestigeboekje nr. 86 
De eerste atlassen - Internationaal 

€ 12,45
BESTELNUMMER 400311

Eerstedagenvelop nr. 802 
De eerste atlassen - Internationaal  
€ 14,21
BESTELNUMMER 400350



26 Recent verschenen

Postzegelvel Kinderpostzegels 2019
€ 13,40
BESTELNUMMER 391360

Kinderpostzegels 2019
UITGIFTEDATUM: 3 OKTOBER 2019

Postzegelmapje nr. 601
Kinderpostzegels 2019
€ 7,75
BESTELNUMMER 391382

Dag van de postzegel 2019
UITGIFTEDATUM: 1 NOVEMBER 2019

Postzegelmapje nr. 603
Dag van de postzegel 2019
€ 4,69
BESTELNUMMER 391381

Postzegelvel
Dag van de postzegel 2019

€ 9,10
BESTELNUMMER 391362

Gewoontjes - Internationaal
UITGIFTEDATUM: 18 OKTOBER 2019

Postzegelmapje nr. 602
Gewoontjes - Internationaal
€ 10,05
BESTELNUMMER 391380

Postzegelvel
Gewoontjes - Internationaal
€ 9,00
BESTELNUMMER 391361



SHOP 27Nederlandse jaarproducten 2019

Jaarcollectie 2019 
Nederlandse Postzegelvellen
€ 84,30
BESTELNUMMER 1900JCV

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 
inclusief postzegels 
€ 107,00
BESTELNUMMER 1900JBPA

Jaarcollectie 2019 
Nederlandse Postzegels
€ 100,51
BESTELNUMMER 1900JCS

Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 
exclusief postzegels 
€ 25,50
BESTELNUMMER 1900JBPC

Engelstalig
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019
inclusief postzegels 
€ 107,00
BESTELNUMMER 1900JBPB

Jaarcollecties 2019
UITGIFTEDATUM : 4 NOVEMBER 2019

Jaarboek 2019
UITGIFTEDATUM : 4 NOVEMBER 2019

NVPH-catalogus Nederland

NVPH catalogus Nederland 2020 (hardcover)
€ 35,90

BESTELNUMMER 790072



28 Persoonlijke producten

Treinen & Trajecten
UITGIFTEDATUM: 17 MAART 2020

Treinen & Trajecten: Superliner
€ 7,50

BESTELNUMMER 792505

Treinen & Trajecten: Flevolijn
€ 7,50
BESTELNUMMER 792510

Treinen & Trajecten: Bernina Express
€ 7,50
BESTELNUMMER 792509

Rail Away
€ 8,95
BESTELNUMMER 790065

Treinen & Trajecten: Bullet Train
€ 7,50
BESTELNUMMER 792503

Treinen & Trajecten: Pride of Africa
€ 7,50
BESTELNUMMER 792504

Treinen & Trajecten: Darjeeling 
Himalayan Railaway
€ 7,50
BESTELNUMMER 792508

Treinen & Trajecten: Eastern & Oriental Express
€ 7,50

BESTELNUMMER 792502

Postset Rail Away
UITGIFTEDATUM: 9 SEPTEMBER 2019

Bewaaralbum 
Treinen & Trajecten

€ 19,95
BESTELNUMMER 792515

Treinen & Trajecten
UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER 2019

nieuw



SHOP 29Persoonlijke producten

Beurspostzegels Eindejaars
UITGIFTEDATUM: 27 DECEMBER 2019

Beurspostzegels Hertogpost
UITGIFTEDATUM: 19 MAART 2020

Beurspostzegels nr. 15 Eindejaars 2019
€ 3,00
BESTELNUMMER 633812

Beurspostzegel nr. 01 Hertogpost
€ 3,00
BESTELNUMMER 633817

Beurspostzegel nr. 03 Hertogpost
€ 3,00
BESTELNUMMER 633819

Beurspostzegels nr. 16 Eindejaars 2019
€ 3,00
BESTELNUMMER 633813

Beurspostzegel nr. 02 Hertogpost
€ 3,00
BESTELNUMMER 633818

Persoonlijke postzegel
UITGIFTEDATUM: 1 FEBRUARI 2020 UITGIFTEDATUM: 5 NOVEMBER 2019

Postzegelvel Jaar van de rat
€ 3,00
BESTELNUMMER 780035

Postzegelvel Jaar van het varken/rat
€ 3,00
BESTELNUMMER 780026

nieuw



30 Persoonlijke producten

Gouden postzegel Einde WO II
UITGIFTEDATUM: 20 JANUARI / 30 MAART 2020

Gouden postzegel 
Einde WO II: Market Garden

€ 50,00
BESTELNUMMER 800035

Luxe bewaarbox Einde WO II
ALLEEN BIJ DE GOUDEN POSTZEGEL 

EINDE WO II: ANNE FRANK

Gouden postzegel 
Einde WO II: Anne Frank
€ 50,00
BESTELNUMMER 800036

Postzegelvellen ‘s-Hertogenbosch
UITGIFTEDATUM: 8 NOVEMBER 2019

nieuw

nieuw

nieuw

Beperkte 
oplage
750 
exemplaren

De bevrijding van ‘s-Hertogenbosch, oktober 1944
€ 15,00
BESTELNUMMER 790073

Herwonnen vrijheid ‘s-Hertogenbosch 1940-1945
€ 15,00
BESTELNUMMER 790074



SHOP 31Persoonlijke producten

Rien Poortvliet
UITGIFTEDATUM: 17 MAART 2020

Rien Poortvliet: Ons Koningshuis
€ 3,00

BESTELNUMMER 800011

Rien Poortvliet: Jong wild
€ 3,00

BESTELNUMMER 800012

Rien Poortvliet: Te hooi en te gras
€ 3,00
BESTELNUMMER 800013

Zilveren postzegel Rien Poortvliet
€  25,00 
BESTELNUMMER 800032

nieuw

nieuwnieuw



32 Persoonlijke producten

De Fabeltjeskrant 
RECENT VERSCHENEN

De Fabeltjeskrant 
UITGIFTEDATUM: 17 MAART 2020

Bewaaralbum
 € 19,95
BESTELNUMMER 782550

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Zaza Zebra
 € 6,65 
BESTELNUMMER 782563

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Isodora Paradijsvogel

 € 6,65
BESTELNUMMER 782565

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Mister Maraboe

 € 6,65
BESTELNUMMER 782567

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Bor de Wolf
 € 6,65 
BESTELNUMMER 782564

nieuw nieuw

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Stoffel de Schildpad
€ 6,65
BESTELNUMMER 782558

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Chico Lama
€ 6,65
BESTELNUMMER 782557

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Meneer de Uil
€ 6,65
BESTELNUMMER 380962

Meindert het paard 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782556

Harry Lepelaar 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782553

Jodokus de Marmot 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782551

Gerrit de Postduif 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782554

Juffrouw Ooievaar 
€ 6,65
BESTELNUMMER 782555

Momfert de Mol
€ 6,65
BESTELNUMMER 782552

Truus de Mier
€ 6,65
BESTELNUMMER 782558

Ed en Willem Bever
€ 6,65
BESTELNUMMER 782562

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Rocus de Vrije Vogel
€ 6,65
BESTELNUMMER 782574

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
Piet de Pad
€ 6,65
BESTELNUMMER 782559



SHOP 33Persoonlijke producten

Postzegelvel Terug naar 
de 20e eeuw - Beeld en geluid 
€ 5,00
BESTELNUMMER 790076

Postzegelvel Terug naar 
de 20e eeuw - Interieur 

€ 5,00
BESTELNUMMER 790077

Postzegelvel Terug naar 
de 20e eeuw - Huishouden 

€ 5,00
BESTELNUMMER 790079

Postzegelvel Terug naar 
de 20e eeuw - Fotografie 

€ 5,00
BESTELNUMMER 790081

Postzegelvel Terug naar 
de 20e eeuw - Mode 
€ 5,00
BESTELNUMMER 790078

Postzegelvel Terug naar 
de 20e eeuw - Speelgoed 
€ 5,00
BESTELNUMMER 790080 

Postzegelvellen Terug naar de 20e eeuw
UITGIFTEDATUM: 25 JUNI 2019

Postzegelset Kinderpostzegels 2019
UITGIFTEDATUM: 3 OKTOBER 2019

Postzegelset
Kinderpostzegels 2019

€ 26,80
BESTELNUMMER 790069



34

Koning Willem-Alexander 2019

Postzegelvel Iconen Postzegelvel Liefde

Postzegelvel Iconen
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 346701

Postzegelvel Iconen
Internationaal 

zelfklevend
€ 7,50

BESTELNUMMER 346703

Postzegelvel Liefde
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 351162

Koning Willem-Alexander 2019 
Nederland 2 
zelfklevend

€ 9,10
BESTELNUMMER 396702

Koning Willem-Alexander 2019 
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 396701

Koning Willem-Alexander 2019 
Internationaal 

zelfklevend
€ 7,50

BESTELNUMMER 396703

Basisassortiment postzegels

Set van 3 gestantste postzegels 
koning Willem-Alexander 2019: 

Nederland 1, Nederland 2, Internationaal 
verkrijgbaar vanaf 1 juni

€ 4,23
BESTELNUMMER 792501
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Postzegelvel Liefde
Nederland 1 
zelfklevend
€ 9,10
BESTELNUMMER 351162

Assortiment

JAARPRODUCTEN 2019 
Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegelvellen
Jaarcollectie 2019 Nederlandse Postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 inclusief postzegels
Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 exclusief postzegels
Engels Jaarboek Nederlandse Postzegels 2019 inclusief 
postzegels
NVPH catalogus 2020 (hardcover)

POSTZEGELS 2020
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - roofvogels en uilen ZELFKLEVEND
Typisch Nederlands - hagelslag
Typisch Nederlands - wortelen
Typisch Nederlands - rookworst 
XL-zegel
De eerste atlassen - Internationaal

POSTZEGELS 2019
Dag van de postzegel 2019
Gewoontjes - Internationaal
Kinderpostzegels 2019
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu -  
Internationaal
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
Tuinvogels in Nederland
PostEurop: vogels in Nederland
100 jaar luchtvaart 
Rembrandt in het Rijksmuseum
220 jaar postbedrijf
Beleef de natuur - bomen & bladeren ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - vlinders ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - stinsenplanten ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - zoogdieren ZELFKLEVEND
Mooi Nederland 2019: verzamelvel
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Schiermonnikoog
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Terschelling
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2019
Dag van de postzegel 2019
Gewoontjes - Internationaal
Kinderpostzegels 2019
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu -
Internationaal
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
Tuinvogels in Nederland
PostEurop: vogels in Nederland
100 jaar luchtvaart
Rembrandt in het Rijksmuseum
220 jaar postbedrijf
Beleef de natuur - bomen & bladeren ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - vlinders ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - stinsenplanten ZELFKLEVEND
Beleef de natuur - zoogdieren ZELFKLEVEND
Mooi Nederland 2019: verzamelvel
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Schiermonnikoog
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Terschelling
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel

POSTZEGELMAPJES 2020
nr. 611 hagelslag
nr. 610 De eerste atlassen - Internationaal
nr. 609 wortelen
nr. 608A boerenlandvogels

BESTELNR 
1900JCV 
1900JCS 
1900JBPA 
1900JBPC 

1900JBPB 
790072

400261
400161
400362
400262
400162
400163
400361

391362
391361
391360
391061

391062
390965
390964
390661
390561 
390261
390165
391261
390861
390362
390162
390762
390761
390662
390461
390361
390161

391362Y
391361Y
391360Y
391061Y

391062Y
390965Y
390964Y
390661Y
390561Y
390261Y
390165Y
391261Y
390861Y
390362Y
390162Y
390762Y
390761Y
390662Y
390461Y
390361Y
390161Y

400381
400380
400282
400280

BESTELNR 
400281
400182
400183 
400180
400181

391480
391381
391380
391382
391280
391281

391081
391080
390981
390880
390881
390980
390780 
390680 
390580
390380
390381
390280
390182
390180
390181

400311

391311

390711
390611
390411
390311
390111

400351
400350 
400252
400250
400251
400152
400153
400150
400151

391450
391451
391351
391350
391352
391250
391251

391051
391050
390951
390850
390851
390950
390750
390550

PRIJS 
84,30

100,51
107,00

25,50

107,00
35,90

9,10
9,10
5,46
5,46
5,46
4,40
9,00

9,10
9,00

13,40
5,46

9,00
9,10
5,46
9,00
2,73 
4,55
1,82
9,10
9,10
9,10
9,10
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55

9,10
9,00

13,40
5,46

9,00
9,10
5,46
9,00
2,73
4,55
1,82
9,10
9,10
9,10
9,10
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55

4,69
10,05

4,69
6,51

PRIJS 
4,69
5,45
4,69
6,51
4,69

9,25
4,69

10,05
7,75
6,51
4,69

10,05
6,51
5,60
6,51
4,69
6,51
5,60 
7,05
3,78
6,51
4,69
4,69
2,87
6,51
4,69

12,45

12,45

12,45
12,45
12,45
12,45
12,45

3,52
14,21

3,52
8,65
8,65
8,46
3,52
8,65
8,65

8,24
6,20
4,27

12,97
10,22

7,53
7,53

12,97
8,62
7,53
7,53
7,53
8,61
7,53
5,55

€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€ 
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€ 
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 

€

€
€
€
€ 
€

€
€ 
€
€ 
€ 
€ 
€ 
€
€

€
€
€
€
€
€ 
€

€
€
€
€
€
€
€
€

nr. 608B boerenlandvogels
nr. 607 XL-zegel
nr. 606 rookworst 
nr. 605A roofvogels en uilen
nr. 605B roofvogels en uilen

POSTZEGELMAPJES 2019
nr. 604 Decemberzegels
nr. 603 Dag van de postzegel 2019
nr. 602 Gewoontjes
nr. 601 Kinderpostzegels
nr. 600a Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 600b Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 599 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - 
Internationaal
nr. 598 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu 
nr. 597 Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
nr. 596a Beleef de natuur - vlinders
nr. 596b Beleef de natuur - vlinders
nr. 595 Tuinvogels in Nederland
nr. 594 Mooi Nederland 2019: verzamelvel 
nr. 593 PostEurop: vogels in Nederland
nr. 592 100 jaar luchtvaart 
nr. 591a Beleef de natuur - stinsenplanten
nr. 591b Beleef de natuur - stinsenplanten
nr. 590 Rembrandt in het Rijksmuseum
nr. 589 220 jaar postbedrijf
nr. 588a Beleef de natuur - zoogdieren
nr. 588b Beleef de natuur -  zoogdieren

PRESTIGEBOEKJES 2020 
nr. 86 De eerste atlassen - Internationaal

PRESTIGEBOEKJES 2019
nr. 85 Dag van de postzegel 2019
nr. 84 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - 
Schiermonnikoog
nr. 83 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland
nr. 82 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Terschelling
nr. 81 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
nr. 80 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel

EERSTEDAGENVELOPPEN 2020
nr. 803 hagelslag
nr. 802 De eerste atlassen - Internationaal
nr. 801 wortelen
nr. 800A boerenlandvogels
nr. 800B boerenlandvogels
nr. 799 XL-zegel
nr. 798 rookworst
nr. 797A roofvogels en uilen
nr. 797B roofvogels en uilen

EERSTEDAGENVELOPPEN 2019
nr. 796a Decemberzegels 2019
nr. 796b Decemberzegels 2019
nr. 795 Dag van de postzegel 2019
nr. 794 Gewoontjes
nr. 793 Kinderpostzegels
nr. 792a Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 792b Beleef de natuur - bomen & bladeren
nr. 791 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu - 
Internationaal
nr. 790 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
nr. 789 Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
nr. 788a Beleef de natuur - vlinders
nr. 788b Beleef de natuur - vlinders
nr. 787 Tuinvogels in Nederland
nr. 786 Mooi Nederland 2019: verzamelvel
nr. 784 100 jaar luchtvaart

NEDERLAND



COLOFON
Collect en Collectwereld is een gezamenlijke uitgave van 
Koninklijke Post NL BV en Nordfrim Groep

REDACTIE COLLECT
17e etage, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

ADRESWIJZIGINGEN, BESTELLINGEN EN CORRESPONDENTIE
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
Telefoon: 088 86 89 900, Internet: www.postnl.nl/collect

UITGEVER
Koninklijke PostNL BV en Nordfrim Groep
Redactie, vormgeving en productie Collect: Vormgoed, Gouda
Redactie, vormgeving en productie Collectwereld: Nordfrim Groep

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Tekst: Overeijnder Van den Dool communicatie, Rotterdam
Sudoku: © Denksport Puzzelbladen

De producent heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van de illustraties
volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Wie meent nog zekere
rechten te doen gelden, wordt verzocht zich tot de producent te wenden.

ZO BESTELT U UIT COLLECT:
• via de online winkel op www.postnl.nl/collect
• met de bestelkaart van Collect;
•   telefonisch, onze Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van  

8.00 - 17.00 uur op 088 - 868 99 00

GELDIGHEID
Aanbiedingen in Collect 102 blijven geldig tot de volgende Collect 
verschijnt, tenzij anders vermeld. Echter: op=op. Reageer dus snel 
op onze aanbiedingen. Alle genoemde prijzen en gegevens zijn onder 
voorbehoud van zet- en drukfouten en tariefswijzigingen.

36

BESTELNR
782563
782562
782559
782558
782557
782556
782555
782553
782552
782551
782554 
780035
780026
391262
390863

800035
800036
790071
790070

800032
792511

800027
790017
790065

790069

792515
782550
800040

790082
790066

nr. 783a Beleef de natuur - stinsenplanten
nr. 783b Beleef de natuur - stinsenplanten
nr. 781 220 jaar postbedrijf
nr. 780a Beleef de natuur -  zoogdieren
nr. 780b Beleef de natuur -  zoogdieren

BEURSPOSTZEGELS 2020
nr. 01 Hertogpost
nr. 02 Hertogpost
nr. 03 Hertogpost

BEURSPOSTZEGELS 2019
nr. 16 Eindejaars 2019
nr. 15 Eindejaars 2019
nr. 14 Multilaterale 2019
nr. 13 Multilaterale 2019
nr. 12 Multilaterale 2019
nr. 11 Postex 2019
nr. 10 Postex 2019
nr. 9 Postex 2019
nr. 8 Essen 2019
nr. 7 Essen 2019
nr. 6 Essen 2019
nr. 5 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 4 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 3 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 2 Filateliebeurs 2019
nr. 1 Filateliebeurs 2019

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 1
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 2
Koning Willem-Alexander 2019 Internationaal
Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander 2019 
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50)
Liefde (postzegelvel van 10)
Geboorte (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5)
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10)
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks)
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks)

BIJPLAKZEGELS
Bijplakzegel 10 x 0,05 Offset
Bijplakzegel 10 x 0,03 Offset
Bijplakzegel 10 x 0,02 Diepdruk 

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Rien Poortvliet: Ons Koningshuis
Rien Poortvliet: Jong wild
Rien Poortvliet: Te hooi en te gras
Treinen & Trajecten: Flevolijn
Treinen & Trajecten: Bernina Express
Treinen & Trajecten: Darjeeling Himalayan Railway
Treinen & Trajecten: Superliner
Treinen & Trajecten: Pride of Africa
Treinen & Trajecten: Bullet Train
Treinen & Trajecten: Eastern & Oriental
Terug naar de 20e eeuw - Fotografie
Terug naar de 20e eeuw - Speelgoed
Terug naar de 20e eeuw - Huishouden
Terug naar de 20e eeuw - Mode
Terug naar de 20e eeuw - Interieur
Terug naar de 20e eeuw - Beeld en geluid
Herwonnen vrijheid ‘s-Hertogenbosch 1940 - 1945
De bevrijding van ‘s-Hertogenbosch, oktober 1944
400 jaar Synode van Dordrecht
De Fabeltjeskrant Meneer de Uil
De Fabeltjeskrant Rocus de Vrije Vogel 
De Fabeltjeskrant Mister Maraboe
De Fabeltjeskrant Isodora Paradijsvogel
De Fabeltjeskrant Bor de Wolf
De Fabeltjeskrant Stoffel de Schildpad 

BESTELNR 
390350
390351
390152
390150
390151

633817
633818
633819

633813
633812
638816
633815
633814
633811
633810
633809
633808C
633808B
633808A
633807C
633807B
633807A
633806B
633806A

396701
396702
396703
792501 
360361
351162
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De Fabeltjeskrant Zaza Zebra
De Fabeltjeskrant Ed en Willem Bever
De Fabeltjeskrant Piet de Pad 
De Fabeltjeskrant Truus de Mier
De Fabeltjeskrant Chico Lama 
De Fabeltjeskrant Meindert het paard 
De Fabeltjeskrant Juffrouw Ooievaar
De Fabeltjeskrant Harry Lepelaar
De Fabeltjeskrant Momfert de Mol
De Fabeltjeskrant Jodokus de Marmot
De Fabeltjeskrant Gerrit de Postduif
Jaar van de Rat
Jaar van het Varken/Rat
Stichting Wenskaart ‘Een kaart blijft langer hangen’
Pinkpop 50 jaar

GOUDEN POSTZEGELS
Einde WO II: Market Garden
Einde WO II: Anne Frank
Koningin Máxima
Koning Willem-Alexander

ZILVEREN POSTZEGELS
Rien Poortvliet
Tour de France 

POSTSETS
Beleef de natuur - uilen
Beleef de natuur - zoogdieren
Railaway

POSTZEGELSET
Kinderpostzegels 2019

BEWAARALBUMS
Treinen & Trajecten
De Fabeltjeskrant
Luxe bewaarbox Einde WO II

OVERIG  
Bewaarmap Beleef de natuur 2019 incl. postzegels
Bewaarmap vogels Multilaterale incl. postzegels


