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ontdek de wereld van de postzegel

Gratis postset spechten
bij uw bestelling vanaf € 15,-‘Alles draait

om de muziek’
Postzegelvel dj Martin Garrix

Gratis zilveren postzegel zilverreiger
bij uw bestelling vanaf € 75,-
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Prachtige 
cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

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

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

Deze prachtige nieuwe postset met spechten uit 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. De postset is ook los verkrijgbaar à € 4,95 
(bestelnummer: zie pag. 32).

Frank Janse ontwierp dit jaar 40 zinderende postzegels voor de serie 
Beleef de natuur. Hij sluit de reeks af een met een prachtige zilveren 
postzegel met een zilverreiger. U ontvangt de postzegel cadeau bij  
uw bestelling vanaf € 75,- uit deze Collect. Het cadeau is verpakt in  
een luxe passe-partoutomslag. De postzegel is ook los verkrijgbaar  
à € 25,- (bestelnummer: zie pag. 36).
 

Let op: actie loopt tot uiterlijk 30 december 2020

op=op

Profiteer nu van deze cadeaus en bestel snel!
*Uit Collect 105 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Bij uw bestelling vanaf € 15,- ontvangt u de postset spechten 
cadeau. Als u uiterlijk 30 december voor € 75,- of meer bestelt, 
krijgt u ook de zilveren postzegel zilverreiger geheel gratis 
thuisgestuurd. U ontvangt deze cadeaus alleen bij uw eerste 
bestelling uit Collect 105. Actievoorwaarden op postnl.nl.
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Bestel tijdig!
De periode rond Sinterklaas en Kerstmis is een drukke tijd 
voor PostNL. Bestel daarom uw producten uit deze Collect zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 10 december. U heeft uw 
producten dan tijdig in huis. Alle producten uit 2019  
(zie ‘Laatste kans postzegels’, pagina’s 38 t/m 41) zijn  
na 10 december niet meer leverbaar.
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Volgende keer in Collect* o.a.:
Beleef de Natuur - Dwingelderveld en De Onlanden,  
Typisch Nederland - stolpboerderijen en houten woningen
*Collect 106 verschijnt in de week van 23 maart
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Martin Garrix 
Nederlands populairste dj siert een officieel postzegelvel;  
Boris Lammertse tekende voor het robuuste ontwerp

Nieuwe uitgiften
Decemberzegels
Rouwzegel Nederland 2
Kinderpostzegelactie 2020

Varia
Nieuw cadeau voor abonnees

Profiel
Interview met Sandra Smulders, ontwerper van het postzegelvel 
voor de Dag van de Postzegel

Kort nieuws
Terugblik op PostNL Postzegel Webinar
Postzegeltarieven 2021
Bestel tijdig!
Aangepaste verpakkingen
Insteekkaarten Jaarcollecties
Kerstcadeau bij Decemberzegels
Eindejaarsgeschenk abonnees

Stem op uw favoriete ontwerp

Persoonlijke producten
Anton Pieck
nijntje 65 jaar
Treinen & Trajecten
Postset spechten
Een kaart blijft langer hangen
Fabeltjeskrant
Rien Poortvliet

Mijn postzegel en ik
Huber van Werkhoven verzamelt ‘verhalen’ achter de postzegels

Puzzel

Postzegeluitgiften eerste helft 2021

Shop

Assortiment

nr. 105 winter 2020

Een ijzersterk 
postzegeljaar
De decembermaand komt eraan. 
Traditiegetrouw blikken we rond 
de gezellige feestdagen altijd 
even terug. Eind 2020 doen  
we dat op een ongemeen 
bewogen jaar waarin alles 
anders ging dan anders.  
Ook voor de postzegel-
verzamelaar. Zo gingen 
diverse populaire 
beurzen niet door, wat 
voor veel liefhebbers een 
teleurstelling was.

Datzelfde lot trof Postex in Apeldoorn, waar op 16 oktober  
de Dag van de Postzegel zou worden gevierd. Gelukkig kwam  
het prachtige postzegelvel van ontwerper Sandra Smulders wel 
gewoon uit. De oude ½ en 1 cents-postzegel uit de 19e eeuw 
transformeerde ze naar de huidige moderne tijd. En hoe! In het 
resultaat komen creativiteit en hang naar perfectie op een 
onovertroffen manier samen. U leest er alles over in het interview 
met Sandra op pagina 10 en 11.

Al even sterk is het postzegelaanbod voor de komende december-
maand. Drie virtuoze postzegelvellen van Yvonne van Warmerdam 
dompelen u onder in de heerlijk nostalgische wereld van Anton 
Pieck. En op uw decemberwensen plakt u natuurlijk de feestelijke 
Decemberzegels met afbeeldingen van unieke handgemaakte 
kerstdecoraties, ontworpen door Loesje Donner-Raedts van 
Vondels. Stuk voor stuk vertellen ze een bijzonder december-
verhaal. Vrolijker kun je het oude jaar niet afsluiten en het nieuwe 
jaar beginnen.

Al met al kijken we weer terug op een ijzersterk postzegeljaar!  
Ik wens u fijne feestdagen toe. En denk aan elkaar.

P.S. Vergeet u niet te stemmen op uw favoriete postzegelontwerp 
van 2020 (zie pagina 14-15)?

Stephan van den Eijnden
Directeur Commercie Mail Nederland

3Inhoud
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Boris Lammertse ontwerpt in dienst van de muziek

‘Het draait om de artiest, 
niet om mij’
Vanwege zijn grote verdiensten voor de dance-muziek eert PostNL dj en muziekproducent Martin 

Garrix met een eigen postzegelvel. De bezitter geniet niet alleen van het robuuste ontwerp van 

grafisch ontwerper Boris Lammertse, maar ook van bijzondere extra’s, zoals een exclusief virtueel 

optreden van de wereldberoemde dj in de eigen omgeving.

3 keer ‘beste dj ter wereld’
Martin Garrix (Martijn Garritsen) is een van 
Nederlands succesvolste dj’s en muziekpro-
ducenten. Zijn debuutnummer Animals 
stootte in enkele weken door naar nummer 
1 in de Engelse hitparade. De Amsterdammer 
is een gewilde act op grote dance-festivals 
en in beroemde clubs overal ter wereld. In 
2016, 2017 en 2018 werd hij uitgeroepen tot 
beste dj ter wereld. 

Grafisch ontwerper Boris Lammertse uit 
Ouderkerk aan den IJssel (1997) is al drie 
jaar de vaste ontwerper van STMPD RCRDS, 
het eigen platenlabel van Martin Garrix. Hij 
bedenkt en maakt onder meer Spotify-
covers, foto’s, video’s, tourposters en 
advertenties op sociale media. De vraag om 
een eigen postzegelvel te ontwerpen van 
zijn compaan ervaarde hij als een eervolle 
afwisseling. “Ik had al eerder persoonlijke 
postzegels ontworpen, maar dat ik nu ook 
een officiële postzegel mocht maken, vond 
ik wel héél tof.”

De X als handelsmerk
Het postzegelvel bevat 5 identieke 
postzegels met het silhouet van de dj 
tijdens een optreden. De grote, felrode + en 
X zijn ook de elementen van het logo van 
Martin Garrix. Boris Lammertse: “Deze 
worden altijd groot achter Martijn (Martin 
Garrix) geprojecteerd tijdens zijn shows.  
Het is zijn handelsmerk.” Boris heeft er een 

bijzonder postzegelvel van gemaakt, vindt 
hij zelf. “Ook Martijn vond het ontwerp 
meteen gaaf. Ik ben heel benieuwd wat  
het publiek er straks van vindt.”

Een soort werk in uitvoering...
Met de donkere vlakken met gescheurd-
papierranden en de lijntekeningen in  
de velrand wilde Boris Lammertse het 
postzegelvel een ‘schatkaartachtige’ 
uitstraling meegeven. “Iets schetsachtigs. 
Een soort werk in uitvoering... alsof ik het op 
dat moment bedenk. Deze opzet geeft het 
vel ook ongemerkt een extra dimensie mee. 
Door het donkergrijze vlak met rode 
scheurrand achter de postzegels lijken de 
postzegels verschillend, terwijl ze toch echt 
identiek zijn.”

Bij het ontwerpen keek vader Gerard 
Garritsen over de schouders mee. De 
financieel directeur van STMPD RCRDS gaf 
vroeger leiding aan postzegelveilinghuis 
Corinphila in Amsterdam. Lammertse: “Hij 
weet precies hoe alles in zijn werk gaat bij 
postzegels. Wat belangrijk is en wat niet, 
welke typografie je moet gebruiken en wat 
de postzegel moet uitstralen. We hebben 
het postzegelvel echt samen gemaakt. “

Vier optredens op drie continenten
Boris reist soms mee met het Martin 
Garrix-team om de optredens van de 
STMPD RCRDS –artiesten vast te leggen  

Ik ben heel benieuwd 
wat het publiek er 
straks van vindt.”

4 21 oktober 2020
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op foto en video. Hij is dan getuige van het 
hectische leven van de succesvolle dj op 
tournee. “De naam Martin Garrix is overal 
ter wereld een begrip. In het festivalseizoen 
is het vliegtuig-in-vliegtuig-uit. Martijn heeft 
soms weekenden met drie, vier optredens 
op drie continenten!”

Zijn inspiratie vindt Boris Lammertse in alles 
wat hij zoal tegenkomt op internet, sociale 
media en in boeken. “Dan zie ik bijvoorbeeld 
een landschap met mooie schaduwen en 
vette kleuren. Dan denk ik: daar kán ik wat 
mee. Ook haal ik veel inspiratie uit oude 
ontwerpboeken uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. 
In die tijd ontwierp men met een heel 
andere blik dan tegenwoordig. Die beeldtaal 
van toen vertaal ik naar die van nu.”

Alles in dienst van de muziek
Waaraan we het werk van Boris Lammertse 
kunnen herkennen? “Al mijn werk voor 
Martijn en de andere artiesten van STMPD 
RCRDS geef ik een eigen unieke, herkenbare 
identiteit mee. Het draait tenslotte om de 
artiest, niet om mij. Toch zijn er wel 
elementen die steeds terugkeren. Mijn 
ontwerpen zijn vrij donker en abstract, met 
een bepaalde textuur, zoals een scheurrand. 
En altijd wel een of twee felle kleuren. Maar 
ze dragen toch vooral het gevoel en de 
muziek van de artiest uit. Of het nu om een 
cover gaat of om een postzegel: alles staat 
in dienst van de muziek.”

Kijk voor het bestelnummer op pagina 25.

Interactieve ervaring
Op het postzegelvel is daarvan niets te zien, maar de postzegels hebben een link naar een 
unieke interactieve ervaring. Door de postzegel te scannen via een speciale app belandt u 
midden in een privé-concert van Martin Garrix in uw eigen omgeving. De beelden van het 
concert vermengen zich namelijk met de camerabeelden van uw smartphone. Zo kunt u zelf 
naast hem staan, meedansen of zelfs met de dj op de foto! In de app vindt u verder nog een 
speciale fotogalerij met exclusieve beelden en unieke informatie over de dj. De Martin 
Garrix-app is gratis te downloaden via Google Play en de App store.

De app is ontwikkeld door ‘Wij Doen Dingen’ in ‘s-Hertogenbosch, in opdracht van PostNL en 
Koninklijke Joh. Enschede. Wij Doen Dingen legt zich toe op innovatieve interactieve ervaringen, 
apps en games, onder andere op basis van augmented reality. Met deze technologie worden 
3D-objecten, bijvoorbeeld een 3D-game, toegevoegd aan de camerabeelden van de smartphone, 
wat een zeer levensechte beeldervaring oplevert. In 2011 bracht PostNL ook al een 
postzegelvel uit met augmented reality-functionaliteit, onder de titel: ‘Stad van Nederland’. 

Technische gegevens 
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
69.000 vellen
vel van 5 postzegels in 5 gelijke ontwerpen 
Boris Lammertse, Ouderkerk aan den IJssel
Louis van Baar, Den Haag
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Fotografie 

Drukkerij

5Nieuwe uitgiften
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Bijzondere decemberverhalen
De Decemberzegels 2020 zijn gesierd met unieke kerstdecoraties die samen een wel heel bijzondere 

kerstboom vormen. Elke postzegel vertelt een eigen decemberverhaal. Zowel de decoraties als  

de postzegels zijn ontworpen door Loesje Donner-Raeds van Vondels in Amsterdam. 

Vondels is gespecialiseerd in zelf ontworpen 
versieringen voor de feestdagen. “Toen 
PostNL op bezoek kwam, dacht ik dat ze  
een order voor relatiegeschenken wilden 
plaatsen”, vertelt de ontwerper. “Maar tot 
mijn grote verrassing wilden ze dat wij de 
Decemberzegels zouden ontwerpen. Dat 
vonden we echt een grote eer.” Voor de 
Decemberzegels bedacht Loesje Donner-
Raeds 10 verschillende ontwerpen en bracht 
die bijeen in een vel met 20 postzegels. 

‘Driving home for Christmas’
Over de selectie van de decoraties en  
het decemberverhaal erachter heeft Loesje 
Donner-Raeds zorgvuldig nagedacht.  
“Elke postzegel symboliseert een belangrijk 
moment in deze maand. Samen eten speelt 
in december een grote rol, dus is er een 
postzegel met een donut, een peperkoek-
huisje en een marshmallow. ‘Driving home 
for Christmas’ is eveneens zo’n december-

moment, met een autootje, een kerstbal en 
een huisje.” Ook voor wie de verhalen niet 
herkent, is er volgens de ontwerper genoeg 
te beleven op het postzegelvel. “Het geheel 
moest bewegen, het moest dansen. Dat is 
gelukt door de hoeveelheid kerstgroen in 
een golvend patroon af te wisselen met 
steeds andere warme kleuren in de 
achtergrond.”

‘Een echt cadeautje’
Alle decoraties op de postzegels zijn met de 
mond geblazen en met de hand beschilderd, 
net als de eerste kerstballen 200 jaar 
geleden. Het postzegelvel zelf is gesierd 
met een strik. “Daarmee willen we 
benadrukken dat het ook echt een 
cadeautje is”, aldus Loesje Donner-Raeds. 
“Natuurlijk kopen mensen decemberzegels 
om ze op een kaart te plakken. Maar ze zijn 
ook heel leuk om naar te kijken of te 
verzamelen.” 

Datzelfde cadeaugevoel ervaart u ook bij 
het speciaal voor PostNL ontworpen 
premium. Het kerstornament in de vorm 
van een envelopje ontvangt u cadeau in een 
mooi doosje bij aankoop van 2 vellen 
decemberzegels bij alle PostNL-punten*. 
Prijs per postzegelvel (20 postzegels): € 17,20. 

*U ontvangt het cadeau niet bij uw 
bestelling via de webshop of uit deze Collect.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 26.

Technische gegevens 
26,5 x 29 mm
144 x 151 mm
normaal met rode fosforopdruk
zelfklevend 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
3.515.000 vellen
vel van 20 decemberzegels in 10 verschillende ontwerpen
Loesje Donner-Raedts, Amsterdam © Vondels designs
Studio Linda Stulic, Amsterdam
Teuntje Asveld, Amsterdam 

Stu&Dio, Amsterdam
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Fotografie 

Styling
Bewerking en 

opmaak 
Drukkerij

6 16 november 2020
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Speciale postzegel 
voor zwaardere rouwpost
Speciaal voor luxere, zwaardere rouwbrieven en -kaarten brengt PostNL een nieuwe rouwzegel  

uit. De Rouwzegel Nederland waarde 2 is ontwikkeld mede op verzoek van de uitvaartbranche.  

Het ontwerp van Rutger Fuchs borduurt voort op dat van de bestaande Rouwzegel Nederland 

waarde 1.

Wens uitvaartbranche verhoord
Uitvaartondernemers merkten dat nabestaanden steeds meer zorg besteden aan hun 
rouwpost. De brieven en kaarten die ze versturen zijn vaak wat luxer dan voorheen. Op deze 
zwaardere post werden tot dusver 2 postzegels waarde 1 geplakt, maar dat vindt de 
uitvaartbranche ongewenst. Het is onhandig en ontsiert de envelop. De nieuwe rouwzegel 
met waardeaanduiding 2 maakt een eind aan dit bezwaar.

Geen rood, paars en zwart
De Amsterdamse grafisch ontwerper Rutger Fuchs (1970) tekende eerder al voor het 
basisconcept van de Rouwzegels uit 1998 en de diverse aanpassingen daarna. Ook de nieuwe 
postzegel is gebaseerd op het ontwerp van 1998 en voldoet aan dezelfde voorwaarden en 
restricties die rekening houden met verschillende geloofsovertuigingen. Zo zijn kleuren als 
rood, paars en zwart vermeden en staan er geen afbeeldingen of symbolen op. 

‘Het is een blijft een sterke postzegel’
Volgens Rutger Fuchs staat het basisconcept ook na 22 jaar fier overeind. “Het laat zien dat 
wat we in 1998 wilden bereiken, de tijdloosheid in het ontwerp, inderdaad nog steeds werkt. 
Het ontwerp is niet aan mode onderhevig. Het is en blijft een sterke postzegel, met de 
suggestie van een gevoelig onderwerp.”
Prijs per mailer (50 postzegels): € 91,-

Kijk voor het bestelnummer op pagina 25.

Technische gegevens 
28 x 28 mm
120 x 450 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend 
offset
bruin en zwart
10.000 vellen
mailer met 50 rouwzegels 
Rutger Fuchs, Amsterdam
Walsall Security Printers, Wolverhampton, Engeland

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Drukkerij

‘Een héél gelukkig toeval’
Alle drukproeven van PostNL-postze-
gels worden in de drukkerij eerst 
gedegen gekeurd voordat de vellen 
worden gedrukt. De kleuren en 
(technische) details moeten immers 
minutieus kloppen. Door COVID-19 kon 
Sacha van Hoorn, productmanager bij 
PostNL, niet persoonlijk bij deze 
cruciale controlestap bij drukkerij 
Walsall in Engeland aanwezig zijn. 
Gelukkig was Rutger Fuchs op dat 
moment in Engeland en was hij bereid 
de kritieke check op zich te nemen.  
“Dat was een héél gelukkig toeval”, 
aldus Sacha. “Want wie kan het 
drukwerk beter beoordelen dan de 
ontwerper zelf? In dit geval was die 
keuring extra belangrijk, omdat het een 
eerste druk betrof; de basisreferentie 
voor alle volgende producties van deze 
nieuwe uitgifte. Eind goed, al goed dus.”

7Nieuwe uitgiften2 november 2020
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Kinderpostzegelactie  
anders dan anders
De Kinderpostzegelactie verliep dit jaar anders dan anders. Om te voldoen aan de coronamaat-

regelen gingen in september ruim 100.000 schoolkinderen op pad met een speciale verkoopbox 

die ze hielp de verplichte 1,5 meter afstand te bewaren. 

‘Veilig en vooral leuk’
Stichting Kinderpostzegels is blij dat de actie 
ook dit jaar door kon gaan. “Na uitgebreid 
onderzoek bij leerkrachten, ouders en 
onder het Nederlands publiek en in goed 
overleg met de scholen maakten we de 
actie binnen de RIVM-richtlijnen veilig en 
vooral leuk voor de kinderen”, aldus directeur 
Pascal de Smit. 

De Kinderpostzegel-producten werden op  
3 manieren aan de man gebracht: van deur 
tot deur met een speciale verkoopbox 
waarmee de uitwisseling van formulieren 
tot een minimum werd beperkt, een online 
videoboodschap aan familie en vrienden en 
een bestelformulier dat de kinderen in de 
brievenbus konden achterlaten.

Nijntje en andere figuren uit nijntje-
boekjes
Op de postzegels speelt nijntje de hoofdrol. 
Het tekenfiguurtje van Dick Bruna viert dit 
jaar haar 65ste verjaardag (zie pagina 17). 
“Nijntje is echt een icoon van Nederland, 
dus daar zijn we heel trots op. Net zo trots 
als op de kinderpostzegelactie die 
inmiddels immaterieel cultureel erfgoed is”, 
aldus een opgetogen Pascal de Smit. 

Het postzegelvel telt 5 verschillende 
postzegels met illustraties van nijntje en 
vriendjes uit de bekende kinderboekjes en is 
per 2 stuks verpakt in een speciaal mapje. 
De prijs per mapje (10 postzegels) bedraagt 
€ 13,60. Van de opbrengst van elke postzegel 

gaat € 0,45 naar het goede doel. Vorig jaar 
bracht de actie ruim € 8,2 miljoen op. 

Geef kinderen een veilig thuis
Het motto van de Kinderpostzegelactie was 
dit jaar: ‘geef kinderen een veilig thuis’. De 
opbrengst komt ten goede aan de 90.000 
kinderen die thuis dagelijks te maken 
hebben met ernstige problemen, zoals 

huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede of 
verslaafde ouders. School is voor deze 
kinderen de veilige haven. Met de vrolijke 
nijntje-postzegels wil Stichting Kinderpost-
zegels deze kinderen een warm gevoel van 
veiligheid geven.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 23.

Technische gegevens 
4 postzegels van 36 x 25 mm, 1 postzegel van 36 x 50 mm 
144 x 75 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
speciale PMS-kleuren (geel, groen, blauw, bruin en rood) 
en zwart
1.451.000 vellen
vel van 5 postzegels in 5 verschillende ontwerpen
Illustraties Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953 – 2020
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp
Drukkerij

8 5 oktober 2020 Nieuwe uitgiften
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Nieuw uniek cadeau,  
exclusief voor trouwe abonnees
Bent of wordt u abonnee van een postzegelserie of postzegelproduct? Dan ontvangt u vanaf 

2021 2 keer per jaar een nieuwe uitgifte in de persoonlijke postzegelserie De oerrassen cadeau. 

Deze nieuwe serie is speciaal ontwikkeld als exclusief geschenk voor trouwe abonnees. 

De serie loopt 3 jaar. Elk jaar verschijnt er 
een nieuwe reeks persoonlijke postzegel-
vellen met telkens een ander oerras in de 
schijnwerpers. In 2021 is dat het oerras fruit. 
Als trouwe abonnee ontvangt u elk halfjaar 
een prachtig postzegelvel met 3 verschil-
lende postzels. De eerste uitgifte krijgt u  
in de zomer van 2021 automatisch thuis-
gestuurd. De serie is niet los verkrijgbaar. 

Extra cadeau: gratis bewaarmap
Bij de eerste uitgifte ontvangt u ook gratis 
een prachtige bewaarmap waarin u de hele 
serie netjes en veilig kunt opbergen.

Uw collectie automatisch up-to-date
Als abonnee krijgt u nieuwe postzegels en 
andere postzegelproducten automatisch 
thuisgestuurd. Daarmee is uw collectie  
dus altijd compleet en actueel. U kunt zelf 
aangeven hoe vaak u de nieuwe producten 
thuis wilt ontvangen: per kwartaal, per half 
jaar of per jaar. Daarbovenop ontvangt u 
dus ook nog elk halfjaar het nieuwe 
exclusieve cadeau in de bus.
 
Kies het abonnement dat bij u past
Bij Collect Club kunt u kiezen uit verschillende 
abonnementen op postzegels, postzegelse-
ries, postzegelmapjes en andere postzegel-

producten. Een compleet overzicht vindt u 
in de webshop en op de speciale bestelkaart 
voor abonnementen bij deze Collect.

Zo sluit u een abonnement af
Bekijk al onze abonnementen op de 
bestelkaart in de Collect Club webshop: 
postnl.nl/webshop/collect-club. Klik bij het 
gewenste abonnement op ‘meer informatie’ 
en daarna op ‘abonneren’. Vul het online 
formulier in en klik op ‘verzenden’. Onze 
klantenservice neemt contact met u op om 
uw aanvraag af te ronden. U kunt ook zelf 
direct contact opnemen met de klantenser-
vice van Collect Club. Telefoon: 088 - 868 99 00.

Eindejaarsgeschenk abonnees 
Alle trouwe abonnees van PostNL Collect Club ontvangen aan  
het einde van dit jaar 2 prachtige postzegels en bijbehorende 
kaarten met bijzondere tekeningen van Anton Pieck. Het einde-
jaarscadeau is ontworpen door art director Yvonne Warmerdam. 
Deze set is niet los verkrijgbaar.

9Varia
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Sandra Smulders: altijd op zoek naar het ‘perfecte plaatje’

‘Er moet veel te beleven zijn’
Ontwerper Sandra Smulders (46) is nogal een pietje precies, zegt ze zelf. Die hang naar perfectie 

zie je duidelijk terug in haar werk. “Het hele plaatje moet van A tot Z kloppen, zodat er niets op 

aan te merken is. Pas dan heb ik mijn werk goed gedaan.” Het postzegelvel voor de Dag van de 

Postzegel is een schoolvoorbeeld van Sandra’s minutieuze werkwijze.

Iets moois en kloppends
Voor de Goudse is ontwerpen een creatief 
proces dat per se moet leiden tot iets  
‘moois en kloppends’. “Iets waar veel meer 
in te zien is dan op het eerste gezicht lijkt. 
Een puzzel die perfect in elkaar past. 
Gelukkig kom ik daar altijd goed uit, vind ik. 
Daar vertrouw ik gewoon op.” Dat zelfver-
trouwen komt Sandra Smulders als ‘kleine 
zelfstandige’ goed van pas. Vanuit haar 
eigen studio Vormgoed in Gouda bedient  
ze haar klanten met logo’s, huisstijlen en 
andere communicatiemiddelen. Voor 
PostNL ontwierp ze vorig jaar onder meer 
de persoonlijke-postzegelseries Terug naar 
de 20ste eeuw en Treinen & Trajecten en  
in 2018 50 jaar Fabeltjeskrant en Fokke & 
Sukke 25 jaar. In dat jaar tekende ze ook 
voor het ontwerp van de Kinderpostzegels.

Alle touwtjes zelf in handen
Sandra Smulders was voorbestemd voor 
een creatieve loopbaan. “Als kind was ik 
altijd aan het knutselen, kleuren en 
tekenen. Dus dat ik later de creatieve kant 
op zou gaan, stond wel vast.” Na de 
reclameopleiding bij Nimeto in Utrecht 
bekwaamde ze zich bij diverse reclame-
bureaus en studio’s verder in het opmaak- 
en ontwerpvak. Art director worden was 
haar grote ambitie. “Maar toen ik dat 
eenmaal was, was ik tóch nog niet tevreden. 
Want zodra ik iets had bedacht, moest ik 
mijn idee uit handen geven aan de studio 

Ik houd niet van 
rommelige ontwerpen, 
net als ik ook niet houd 
van een rommelig huis.” 

Foto: Jeroen Veth

10 16 oktober 2020
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die het verder ging uitwerken. Dat doe ik 
liever zelf, omdat ik grip wil houden op het 
hele proces.”

Geen rommelige ontwerpen
Als zelfstandig ontwerper voelt Sandra zich 
als een vis in het water. Ze gaat haar eigen 
gang en heeft het hele ontwerpproces van 
begin tot eind in de hand. In haar studio 
excelleert ze vooral als grafisch vormgever. 
“Want dát is toch mijn ding. Natuurlijk moet 
je werken vanuit de inhoud. Maar uiteindelijk 
maak ik een creatief grafisch product dat 
helemaal mijn signatuur draagt. Een plaatje 
dat er logisch uitziet en helemaal perfect is. 
Ik houd niet van rommelige ontwerpen, net 
als ik ook niet houd van een rommelig 
huis...”

Oude postzegel in modern jasje
Die hang naar perfectie is goed terug te zien 
in het postzegelvel dat Sandra Smulders 
ontwierp voor de Dag van de Postzegel.  
Met haar ontwerp transformeerde ze de 
oude 19e eeuwse ½ en 1 cents-postzegels 
naar de huidige moderne tijd, met respect 
voor het werk van de oorspronkelijke 
makers. “Want het is echt heel knap wat ze 
hebben gemaakt met de beperkte 
technische mogelijkheden van toen. Met 
mijn ontwerp wil ik vooral laten zien wat er 
allemaal mogelijk is met de moderne 
digitale hulpmiddelen die mij helpen bij het 
realiseren van mijn idee: het oorspronkelijke 

ontwerp in een modern jasje steken, zonder 
dat het een kopie is.”

‘Wauw, dat ziet er gaaf uit!’
Op het postzegelvel moet veel te beleven zijn, 
vindt Sandra. Met lagen en diepten, zodat er 
veel te zien is en het geheel ook op klein 
formaat boeiend blijft. “De details in de oude 
postzegels heb ik ontleed en opnieuw als 
een puzzel bijeengebracht in het nieuwe 
ontwerp.” Al die details zullen de meeste 
mensen ontgaan, beseft Sandra. “Je ziet ze 
niet, maar je merkt wel dat ze er zijn. Zónder al 
die details zouden het maar saaie postzegels 
zijn. En ik wil juist iets maken waarvan 
mensen zeggen: wauw, dat ziet er gaaf uit!” 
En is dat met het postzegelvel gelukt? “Ik 
vind van wel. En anderen ook, gezien de 
enthousiaste reacties op het ontwerp.  
Ik denk dat ik goed werk heb geleverd.”

Vorm en lijn integreren met fotografie
Het werk voor de Dag van de Postzegel 
smaakt duidelijk naar meer. “Ik zou graag 
nog eens een Decemberzegel willen maken. 
Maar dan echt als vrije opdracht, zonder 
randvoorwaarden. Iets mooi grafisch in 
combinatie met fotografie. Want sinds 
enige tijd fotografeer ik zelf, aangestoken 
door mijn vriend Jeroen die ook fotogra-
feert. Zo kan ik mijn werk verder verrijken  
en heb ik nóg meer grip op het hele plaatje 
– ja ik weet het: ik ben een echte controle-
freak... Op dit pad wil ik me dus verder 
ontwikkelen: mooie vormen en lijnen 
integreren met fotografie om zo iets heel 
boeiends te maken.” 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 24.

Dag van de postzegel
In 2020 staat de Dag van de Postzegel in 
het teken van de 19e eeuwse cijferpost-
zegels. Voor het postzegelvel dat 
PostNL op deze dag traditiegetrouw 
uitbrengt, ontwierp Sandra Smulders  
2 verschillende postzegelvarianten. 
Ze liet zich inspireren door de ½ en  
1 cent-postzegels die destijds op 
drukwerk werden geplakt. Cijferpost-
zegels verschenen in 1876 voor het 
eerst ter vervanging van de postzegels 
met een Rijkswapen. 

Technische gegevens 
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
roodbruin, groen en zwart
68.000 vellen
vel van 10 postzegels in 2 verschillende 
ontwerpen 
Sandra Smulders, Vormgoed, Gouda
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Drukkerij

11Profiel
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Jumbo-Visma bij 
Collect Club
De Jumbo-supermarktketen gaf afgelopen zomer 
een persoonlijk postzegelvel uit met postzegels van 
alle teamleden van de wielerploeg Jumbo-Visma. 
Het postzegelvel is nu ook verkrijgbaar bij Collect 
Club en online te bestellen via shop.postnl.nl/
webshop/collect-club.

Postzegels in nieuw jasje 
PostNL heeft haar postzegels een nieuw jasje aangemeten. Op de voorkant van de 
nieuwe verpakking verhuisde het oranje vlak van boven naar onderen. Het logo staat nu 
boven rechts vrij in het wit. De tekst ‘XX x Nederland’ is opgenomen in het nieuwe oranje 
vlak onderin. De gebogen oranje lijn onder de postzegel en de waarde in rood vlak zijn 
verdwenen. Het witte PostNL-logo op het postzegelvel is nu in kleur en staat eveneens 
rechts bovenin. In hun nieuwe jasje komen zowel de postzegels als de Nederlandse 
identiteit van PostNL nog beter tot hun recht. 

Insteekkaarten verkrijgbaar 
Sinds 2019 zijn de Jaarcollecties Nederlandse postzegels en Nederlandse postzegelvellen 
verpakt zonder plastic en losse insteekkaarten voor de postzegelvellen. De nieuwe verpakking 
is duurzamer en milieuvriendelijker. Klanten die de insteekkaarten missen, kunnen deze  
los als set bestellen voor de hele vellen in de Jaarcollecties Postzegels en Postzegelvellen. 
Een set kost € 2,95.
Voor de bestelgegevens: kijk op pagina 30.

Eerste online  
Postzegel Webinar
Donderdag 15 oktober jl. verzorgde PostNL het eerste online Postzegel Webinar. Tijdens een boeiende en leerzame live-presentatie via internet 
namen ontwerper Sandra Smulders en Monique Erkelens van het Nationaal Archief de deelnemers een uur lang mee in de wereld van postzegels.

Sandra Smulders legde in woord en beeld uit hoe ze tot haar ontwerpen kwam van haar postzegelvel voor de Dag van de Postzegel en de 
persoonlijke postzegelserie 50 jaar Fabeltjeskrant; het hele proces van ‘briefing tot drukker’. Als beheerder van de Collectie Postwaarden 
vertelde Monique Erkelens over de collectie van het voormalig nationaal postmuseum in het Nationaal Archief. Ze zoomde in op de meest 
zeldzame postzegel in de collectie: de Blauwe Mauritius. U kunt het webinar terugkijken via www.postnl.nl/versturen/postzegels/postzegels-
verzamelen/webinar.

12
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Nieuwe posttarieven 2021
De postzegelprijs voor brieven in Nederland stijgt per 1 januari 
met 5,5% van € 0,91 naar € 0,96. De prijsstijging van postzegels  
en andere tarieven valt binnen de tariefruimte die de  
Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft vastgesteld.  
Net als de afgelopen jaren gaat het om een gematigde  
tariefstijging.

Het frankeermachinetarief bedraagt straks € 0,90 (nu € 0,85)  
en het basistarief voor een brief naar het buitenland € 1,55  
(nu € 1,50). De prijs van pakketpost in Nederland (€ 7,25) blijft 
gelijk, met uitzondering van aangetekende pakketten. Wie het 
versturen van het pakket online voorbereidt, krijgt € 0,50 korting. 
De nieuwe tarieven vindt u op postnl.nl/tarieven2021.

Uniek kerstcadeau 
bij Decemberzegels 
Bij aankoop van 2 postzegelvellen Decemberzegels  
bij een PostNL-punt krijgt u een uniek handgeblazen  
glazen kerstornament van Vondels cadeau (zie pag. 6). 
Het ornament is erg breekbaar. Daarom ontvangt u  
het cadeau alleen bij aankoop in de winkel, dus niet  
bij uw bestelling online of uit deze Collect.

Een kaart blijft langer hangen
28 september 2020

De promotiecampagne 'Een kaart blijft langer hangen' maakte het 
publiek dit najaar attent op de speciale gevoelswaarde van wenskaarten. 
Wie van 28 september tot 12 oktober in de deelnemende winkels en 
PostNL-punten voor minimaal € 4,95 aan wenskaarten kocht, kreeg 
daarbij een mooie wenskaart en speciaal ontworpen postzegel cadeau. 
Op het postzegelvel is de postzegel omringd door een afbeelding met 
4 vrolijke wenskaarten. Prijs per vel (1 postzegel): € 0,91.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 32.

13Kort nieuws
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De mooiste postzegel van 2020

Stem op uw favoriete postzegelontwerp
Wat is uw favoriete postzegel van 2020? Breng uw stem uit en maak kans op geweldige 
prijzen! Onder de inzenders verloot Collect Club 5 jaarboeken Nederlandse postzegels,  
inclusief postzegels, 5 zilveren postzegels Tour de France, 5 postzegelsets Kinderboeken  
en 10 postsets Railaway.

Beleef de Natuur - roofvogels & uilen
1

4

7

2

5

8

3

6

9

Beleef de Natuur - boerenlandvogels

Typisch Nederlands - hagelslag

Typisch Nederlands - rookworst

Typisch Nederlands - wortelen

Typisch Nederlands - tompouce

XL-zegel

De eerste atlassen

75 jaar vrijheid

Stemmen gaat zo
U schrijft het nummer van uw keuze 
op het bijgevoegde bestelformulier 
en stuurt dit op. Stemmen kan ook per 
briefkaart. Het adres is:
PostNL Postzegelverkiezing 2020
t.a.v. PostNL Collect Club
Postbus 99170
4800 NA  Breda
U kunt stemmen t/m 31 december.

14 Postzegelverkiezing
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1210

15

18

13

11

16

2019

14

17

21

Beleef de Natuur - kustvogels Caleidoscoop

Kinderpostzegels 2020

Oude postroutes 

Rouwzegel Nederland 2Martin Garrix

Fietspostzegels

Beleef de Natuur - bos- & heidevogels Dag van de Postzegel 2020 

Voor elk moment 

Decemberzegels 2020 

Typisch Nederlands - bitterballen

15
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De onweerstaanbare nostalgie van 
Anton Pieck
Anton Pieck bedacht vele jaren geleden beroemde Efteling-attracties als Langnek, de Put van 

Vrouw Holle en Holle Bolle Gijs (‘papier hier’). En tot op de dag van vandaag sieren kalenders met 

romantische taferelen van deze beroemde illustrator en ontwerper miljoenen huiskamers in 

binnen- en buitenland. Diezelfde onweerstaanbare nostalgie ervaart u ook in de nieuwe persoonlijke 

postzegel serie Anton Pieck 2020-2021

Een echte romanticus
Hoewel het grote publiek Anton Pieck 
(1895-1987) vooral kent van zijn ontwerpen 
voor de Efteling, kerstkaarten en kalender-
platen, was hij ook een internationaal 
gewaardeerde kunstenaar met honderden 
etsen, gravures, houtsneden en lithogra-
fieën op zijn naam. Pieck was een echte 
romanticus die zich liet inspireren door de 
Dickens-achtige romantiek van de 19e 
eeuw; een wereld van pittoreske stadjes, 
rommelige winkeltjes, postkoetsen op 
straat, schaatsers op het ijs en warme, 
oergezellige huis- en kersttaferelen. In die 
nostalgische wereld ontbrak de humor 
zelden. Hoewel hij nooit op roem uit was, 
betoverde zijn werk een miljoenenpubliek in 
binnen- en buitenland. 

Eerste reeks in teken van muziek
De postzegelserie wordt dit en komend jaar 
uitgebracht in 4 uitgiften: in totaal 12 post-
zegelvellen met elk 3 persoonlijke postze-
gels met typische Anton Pieck-taferelen.  
De eerste 3 vellen verschenen 17 november. 
In deze eerste reeks draait alles om muziek. 
Het postzegelvel toont muzikanten en zan-
gers die samen een fanfare, kamerorkest en 
kerstkoor vormen. Op de velrand staan 2 of 

3 grote illustraties. Details van deze illustraties 
keren terug op de postzegels. 

‘Tekeningen krijgen nieuwe kracht’
De serie is ontworpen door art director 
Yvonne Warmerdam van Orange Licensing 
uit Gouda. Eerder ontwierp zij ook de serie 
25 jaar herinneringen aan Rien Poortvliet 
(zie pag. 19). Voor de illustraties kon ze 
putten uit het imposante beeldarchief met 
meer dan 1.000 Anton Pieck-tekeningen dat 
Orange Licensing beheert. 

Voor de postzegelvellen stak Yvonne 
Warmerdam de oude tekeningen in een 
nieuw jasje. Zo gebruikte ze niet de 
complete illustraties, maar plaatste ze 
opvallende details tegen een witte 
achtergrond, waarin ook een silhouetvorm 
is te zien: een uitvergroot transparant 
fragment van de illustratie. “Zo krijgen de 
tekeningen een nieuwe kracht, met een 
frisse, modernere uitstraling, maar met 
behoud van de authenticiteit en romantiek 
van Pieck.”

Prijs per postzegelvel: € 3,-

Kijk voor het bestelnummer op pagina 31.

16 17 november 2020

Collect105_DEF.indd   16Collect105_DEF.indd   16 27-10-2020   13:2427-10-2020   13:24



Jarige nijntje trakteert 
op bijzondere postzegels
2020 is het jaar van nijntje. Het wereldberoemde tekenfiguurtje 

van Dick Bruna is dit jaar 65 jaar geworden. PostNL viert haar 

verjaardag met de uitgifte van een unieke gouden en zilveren 

postzegel en 5 persoonlijke postzegelvellen met afbeeldingen 

van nijntje-boekcovers. Nijntje en haar vriendjes sieren ook de 

Kinderpostzegels 2020.

Wereldberoemd icoon
Dick Bruna (1927-2017) had al naam gemaakt 
als illustrator van de legendarische omslag-
ontwerpen voor de populaire Zwarte Beertjes-
reeks, toen hij in 1955 op het idee kwam 
van nijntje. Op vakantie in Egmond aan Zee 
vertelde hij elke avond aan zijn oudste zoon 
een verhaaltje over een wit konijn dat in de 
tuin van het vakantiehuisje rondliep. Het 
konijn uit de verhaaltjes inspireerde hem 
tot de creatie van het karakteristieke witte 
tekenfiguurtje dat zou uitgroeien tot een 
wereldberoemd icoon. Van nijntje zijn sinds 
1955 tientallen prentenboekjes verschenen, 
waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren 
zijn verkocht.

Beperkte oplage: slechts 1.000 
exemplaren
De gouden en zilveren persoonlijke postzegel 
staan vooral in het teken van dat wereldwijde 
succes dat nu al 65 jaar duurt. Op beide 

postzegels staat waardeaanduiding 1, 
bedoeld voor post tot en met 20 gram met 
een bestemming binnen Nederland. De 
geldigheidstermijn is onbepaald. De oplagen 
van de 24-karaats gouden postzegel en 
zilveren postzegel (zilvergehalte: 999/1000) 
zijn beperkt. Van de gouden postzegel zijn 
1.000 exemplaren gedrukt en van de 
zilveren 5.000. De gouden postzegel is 
inmiddels uitverkocht, de zilveren kunt u 
nog wel bestellen. U ontvangt de zilveren 
postzegel thuis in een luxe passe-partout-
omslag met het officiële logo van 65 jaar 
nijntje. Prijs zilveren postzegel: € 25,-. 

5 postzegels met nijnje-boekcovers
De jarige nijntje siert dit jaar ook de 
Kinderpostzegels (zie pagina 8). Daarnaast 
presenteerde PostNL op 5 oktober 5 
persoonlijke postzegelvellen met afbeeldin-
gen gebaseerd op oorspronkelijke covers 
van nijntje-boekjes. Elk vel telt 5 verschil-

lende postzegels. De titels van de boekjes 
(en vellen) zijn: nijntje de toverfee, een fluit 
voor nijntje, koningin nijntje, nijntje’s droom 
en nijntje in de tent. De prijs per postzegelvel 
bedraagt € 5,-.

Illustraties Dick Bruna © Mercis bv, 1953-2020

Kijk voor het bestelnummer op pagina 31

17Persoonlijke producten21 juni, 8 september en 5 oktober
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Serie postzegelvellen Treinen & Trajecten

Eurostar en Venice Simplon-Oriënt Express

12 gouden postzegels van alle vorsten en vorstinnen van Nederland

Oranje in Goud

17 november 2020

In de nieuwe uitgiften van de serie Treinen 
& Trajecten staan de Eurostar en Venice 
Simplon-Oriënt Express centraal. De Eurostar 
verbindt Londen door de Kanaaltunnel per 
hogesnelsheidslijn met Parijs en Brussel.  
De Venice Simplon-Oriënt-Express voert  
de reiziger van Londen via Parijs en door  
de Alpen en de Dolomieten naar Venetië. 
Eén keer per jaar wordt ook Istanbul 
aangedaan. De reis is een luxe, nostalgische 
‘treincruise’ in de originele wagons uit de 
jaren ‘20 met Art Deco-inrichting.

De volledige serie belicht 25 unieke 
treintrajecten over de hele wereld. Prijs per 
vel (5 postzegels internationaal): € 7,50.  
Een abonnement kost € 60,- per jaar. U krijgt 
dan elk kwartaal 2 nieuwe postzegelvellen 
toegestuurd. Bij de eerste levering ontvangt 
u ook gratis het postzegelvel met de 
Flevolijn. Het prachtige bewaaralbum volgt 
bij de tweede levering, eveneens kosteloos. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 34.

Onder de titel 'Oranje in Goud' biedt PostNL 
een exclusieve cassette met 12 gouden 
postzegels van Nederlandse vorsten en 
vorstinnen door de eeuwen heen en het rijks-
wapen van het Koninkrijk der Nederlanden. 
De afbeeldingen zijn gebaseerd op originele 
staatsieportretten.

Studio Excello uit Gouda verzorgde het 
ontwerp van de postzegels. De luxe bamboe-
houten cassette met opdruk van het rijks-
wapen en de fraaie donkere inlay is met de 
hand gemaakt in Duitsland. Van deze hoogst 
exclusieve set zijn slechts 10 exemplaren 
beschikbaar. Prijs: € 600,- 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 36.
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Serie postzegelvellen 50 jaar De Fabeltjeskrant

Meneer de Raaf en Woefdram

Serie postzegelvellen 25 jaar herinneringen aan Rien Poortvliet

Ach, die boeken, wat waren ze mooi...
17 november 2020

17 november 2020

Meneer de Raaf en Woefdram zijn de nieuwe 
aanwinsten in de serie 50 jaar De Fabeltjes-
krant. Meneer de Raaf was stamgast van 
het Dierenbosse café. Met zijn droge, 
sarcastische commentaar bracht hij menige 
cafébezoeker tot razernij. De kruiperige 
‘strooplikker’ Woefdram debuteerde veel la-
ter in de kindertelevisieserie. Hij kwam graag 
op visite bij de deftige Juffrouw Ooievaar, 
die hij aansprak met ‘hoogsnavelige dame’. 

De reeks bestaat in totaal uit 25 postzegel-
vellen. De prijs per vel is € 6,65, inclusief 
verzendkosten. Daarvan wordt € 2,10 
 gedoneerd aan de Stichting Kinderpostzegels 
Nederland.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 33.

De serie 25 jaar herinneringen aan Rien 
Poortvliet is verrijkt met 3 nieuwe persoon-
lijke postzegelvellen: Wild in het winterbos, 
Hij was een van ons en De Tresoor. De titels 
verwijzen naar de gelijknamige boeken met 
heerlijke illustraties van deze begenadigde 
schilder en illustrator, die in 1995 overleed. 

In dezelfde reeks verschenen eerder Ark van 
Noach, Braaf, De vossen hebben holen, 
Ons Koningshuis, Jong Wild, Te hooi en te 
gras, Het brieschend paard en Langs het 
tuinpad van mijn vaderen. Ons Koningshuis, 
Te hooi en te gras, Jong wild en De wereld 
van de kabouter zijn inmiddels uitverkocht.  

Elk vel bevat 3 verschillende postzegels.  
De collectie telt straks 36 unieke postzegels. 
Prijs per vel: € 3,-. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 35.

Postset spechten
17 november 2020

In de serie Beleef de natuur verscheen 
de postset spechten met prachtige 
illustraties van Michelle Dujardin. De set 
bestaat uit een ongestempeld postzegel-
vel en 3 unieke kaarten. Prijs: 4,95.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 32.

19Persoonlijke producten
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‘Niet zoeken, je moet ze vínden’
Bepaald zeldzaam is hij niet, de 1 cent-cijferpostzegel van ontwerper Jan van Krimpen. Van de cijferzegelserie (1 t/m 8 cent) 
zijn destijds miljarden exemplaren gedrukt. Toch is fervent filatelist Huber van Werkhoven uit Rosmalen in de ban 
van deze ‘doodgewone’ postzegel die miljoenen Nederlanders in de periode 1946-1985 achteloos op hun poststukken 
plakten.

De cijferpostzegels werden uitgegeven van 1946 tot en met 1976 
en mochten tot 1986 worden gebruikt. “De 1 cent-zegel is de een-
voudigste postzegel die je kunt bedenken”, aldus de voormalige 
directeur van het Brabants Orkest. “Maar ik vind hem heel mooi; 
strak en zakelijk en tegelijkertijd ook heel sierlijk met die krullen. 
Hij is ontworpen door een van de grootste typografen die ons land 
ooit heeft gekend.” 

Bekende verschijning in filateliewereld
In de filateliewereld is Van Werkhoven (1944) een bekende 
verschijning. Als lid van onder andere de ‘s-Hertogenbossche 
Filatelistenvereniging en de Nederlandse Academie voor Filatelie 
schrijft hij artikelen en boeken over zijn geliefde onderwerp en 
nam hij deel aan diverse tentoonstellingen. Zijn vuur voor de  
1 cent-postzegel werd aangewakkerd toen hij bij toeval stuitte op 
een fantasiepoststuk uit 1964 met de ‘1 cent’ van Van Krimpen en 
afgestempeld met ‘Oeteldonk’ en het stempel van de plaatselijke 
filatelistenvereniging. 

Het wonderlijke poststuk was de inspiratie voor een nieuwe fasci-
natie: het ‘verhaal’ achter post gefrankeerd met 1 cent-postzegels. 
Huber van Werkhoven: “Inmiddels heb ik 8 dikke ordners met ruim 
1.200 poststukken. En allemaal vertellen ze een eigen boeiend 
verhaal. Zo bezit ik een bijzondere voorgefrankeerde zogenaamde 
telefoonkaart uit 1939, die pas in 1946 werd verstuurd. In 1939 was 
het tarief 1,5 cent en in 1946 2 cent. Kennelijk had de verzender 
geen postzegel van 0,5 cent om bij te plakken. Dus heeft hij er 
maar 1 cent opgeplakt. Zo’n poststuk is uniek. Daar bestaat zo 
goed als zeker geen tweede van.”

‘Sociale filatelie’
‘Jagen’ op items doet Huber van Werkhoven niet. “Je moet niet 
zoeken, je moet ze vínden”, vindt hij. “Op beurzen, veilingen en 
 internet, bij handelaren en via bevriende verzamelaars loop ik te-
gen poststukken aan, waarvan ik het bestaan niet kon vermoeden. 
Bijvoorbeeld een grote envelop uit 1974 met 120 1 centspostze-
gels en 1 van 5 cent, om aan het toenmalige tarief van 1,25 gulden 
voor een brief zwaarder dan 100 gram te komen. 121 postzegels 
plakken... wie verzint zoiets?” 

Van Werkhoven noemt het ‘sociale filatelie’: het verzamelen van 
de verhalen áchter de post. “Je kunt elke postzegel pakken die ooit 
is uitgegeven en daaromheen een verzameling bouwen. Je doet 
dan de meest verrassende ontdekkingen. Ik kan het iedereen 
aanbevelen.”

121 postzegels plakken... 
wie verzint zoiets?”

Wilt u ook met uw verzameling in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar collect@postnl.nl

Huber van Werkhoven 

20 Mijn postzegel en ik 

Collect105_DEF.indd   20Collect105_DEF.indd   20 27-10-2020   13:2427-10-2020   13:24



Los de sudoku op en maak kans op een van de vijf 

Anton Pieck-kalenders en agenda’s
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 1 keer voorkomen. De cijfers in de gekleurde vakjes vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing.

Winnaars Collect 104
De oplossing van de kruiswoordpuzzel 
in Collect 104 is: postcodeboek. Uit de 
goede inzendingen zijn de volgende  
5 winnaars getrokken:  
Mevr. R. van Ginneken, Dhr. of Mevr. A. 
Klein-Velderman, Dhr. of Mevr. M.H.I.P. 
Geleijn, Dhr. of Mevr. A.M. van Hoepen, 
Dhr. of Mevr. M.M. Kuipers

Puzzelprijs 
Onder 5 goede oplossers verloten we deze keer 3 verschillende prijzen met prachtige 
nostalgische tekeningen van Anton Pieck: 2 weeknotitiekalenders, 2 agenda’s en 1 jaarkalender. 
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Orange Licensing. Ook kans maken? Stuur uw 
oplossing vóór vrijdag 19 februari naar: PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda.

4 7 5 2

A 4 9 3

B

1 4 6 3
8 C 5

7 6 9 5 D

9 4 2
1 8

6 8 3 1
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

21Puzzel
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22 Postzegeluitgiften eerste helft 2021*

4 januari 2021
Beleef de natuur - Dwingelderveld

Typisch Nederlands - stolpboerderijen 

22 februari 2021
Beleef de natuur - De Onlanden

Typisch Nederlands - houten woningen

22 maart 2021
Duurzaamheid 
Typisch Nederlands - grachtenpanden

6 april 2021
Typisch Nederlands - woonboten

10 mei 2021
Bedreigde bijen

17 mei 2021
Máxima 50 jaar

14 juni 2021
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen
Beleef de Natuur - Duin en Kruidberg

Postzegeluitgifte Jaarcollectie 
postzegel-

vellen

Prestige-
boekjes

Eerstedag-
enveloppen

Postzegel-
mapjes

Jaarcollectie 
postzegels

 € 9,60 

 € 0,96 

 € 9,60 
 
 € 0,96 

 € 1,92 
 € 0,96 
 

 € 0,96
 
 
 € 3,10 
 
 
 € 4,80 

 € 0,96 
 € 9,60 

  

 € 5,76 

 

 € 5,76 
 

 € 5,76 
  € 5,76 
 

 € 5,76
 
  
 € 9,30 
  

 
 

 € 5,76

 

 € 12,45 

 

  

 
 

 € 12,45 

 
 A € 6,81 
 B € 4,89 
 € 4,89 

 A € 6,81 
 B € 4,89 
  € 4,89 
 

 € 4,89 
 € 4,89 
 

 € 4,89
 
  
 € 7,25 

  € 5,85 
 

 € 4,89 
 A € 6,81 
 B € 4,89 

 
 A € 9,03 
 B € 9,03 
  € 3,62 
 

 A € 9,03 
 B € 9,03 
 € 3,62  
 
 
 € 5,43 
 € 3,62
  
  
  € 3,62
  
  
 € 6,90 
 

 € 9,03
  
 
 € 3,62
 A  € 9,03 
 B € 9,03

*  Deze postzegeluitgiften behoren tot het 
officiële uitgifteprogramma. Alle overige 
postzegeluitgiften vallen hierbuiten. 
Onder voorbehoud van data- en prijs-
wijzgingen en druk- of schrijffouten.
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Postzegelvel 
Kinderpostzegels
€ 6,80
Bestelnummer 400960

Eerstedagenvelop nr. 813 
Kinderpostzegels 
€ 11,47
Bestelnummer 400950

Postzegelmapje nr. 621 
Kinderpostzegels 
€ 7,85
Bestelnummer 400980

Kinderpostzegels
5 oktober 2020

SHOP 23Nieuwe uitgiften
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Postzegelvel 
Dag van de postzegel 
€ 9,10
Bestelnummer 401161

Eerstedagenvelop nr. 814 
Dag van de postzegel 
€ 5,23
Bestelnummer 401150

Postzegelmapje nr. 622 
Dag van de postzegel 
€ 4,69
Bestelnummer 401180

Prestigeboekje nr. 91 
Dag van de postzegel 
€ 12,45
Bestelnummer 401111

Dag van de postzegel
16 oktober 2020

24 Nieuwe uitgiften
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Postzegelvel 
Martin Garrix
€ 4,55
Bestelnummer 401061

Mailer 
Rouwzegel Nederland 2
€ 91,00
Bestelnummer 406602

Eerstedagenvelop nr. 815 
Martin Garrix 
€ 3,52
Bestelnummer 401050

Eerstedagenvelop nr. 816 
Rouwzegel Nederland 2 
€ 5,34
Bestelnummer 406650

Postzegelmapje nr. 623 
Martin Garrix 
€ 4,69
Bestelnummer 401080

Postzegelmapje nr. 624 
Rouwzegel Nederland 2 
€ 8,33
Bestelnummer 406680

Martin Garrix
21 oktober 2020

Rouwzegel Nederland 2
2 november 2020

deze mailer 
(50 postzegels) 
is alleen online 

verkrijgbaar.

SHOP 25Nieuwe uitgiften
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Postzegelvel 
Decemberzegels
€ 17,20
Bestelnummer 401261

Eerstedagenvelop nr. 817a  
Decemberzegels 
€ 9,42
Bestelnummer 401250

Eerstedagenvelop nr. 817b  
Decemberzegels 
€ 7,27
Bestelnummer 401251

Postzegelmapje nr. 625 
Decemberzegels 
€ 9,65
Bestelnummer 401280

Decemberzegels
16 november 2020

26 Nieuwe uitgiften
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Gestempeld Postzegelvel 
Kinderpostzegels
5 oktober 2020
€ 6,80
Bestelnummer 400960Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2020 Nederland 1
Zelfklevend
9 juni 2020
€ 9,10
Bestelnummer 800051Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2020 Nederland 2
Zelfklevend
15 juli 2020
€ 9,10
Bestelnummer 800052Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2020 Internationaal
Zelfklevend
15 juli 2020
€ 7,50
Bestelnummer 800053Y

Gestempeld Postzegelvel 
Dag van de postzegel
16 oktober 2020
€ 9,10
Bestelnummer 401161Y

Gestempeld Postzegelvel 
Martin Garrix
21 oktober 2020
€ 4,55
Bestelnummer 401061Y

Gestempeld Postzegelvel 
Decemberzegels
Zelfklevend
16 november 2020
€ 17,20
Bestelnummer 401261Y

SHOP 27Gestempelde postzegelvellen
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Postzegelvel 
Beleef de natuur - bos- & heidevogels
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 400861

Beleef de natuur - bos- & heidevogels
14 september 2020

Postzegelmapje nr. 619a 
Beleef de natuur - 
bos- & heidevogels
€ 6,51
Bestelnummer 400880

Postzegelmapje nr. 619b 
Beleef de natuur - 
bos- & heidevogels
€ 4,69
Bestelnummer 400881

Postzegelvel 
Beleef de natuur - kustvogels
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 400662

Postzegelvel 
Beleef de natuur - boerenlandvogels
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 400261

Postzegelvel 
Beleef de natuur - roofvogels en uilen
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 400161

28 Recent verschenen
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Postzegelvel 
Caleidoscoop - Internationaal 
€ 9,00
Bestelnummer 400862

Postzegelvel 
Fietspostzegels 
€ 5,46
Bestelnummer 400761

Caleidoscoop
14 september 2020

Postzegelmapje nr. 620  
Caleidoscoop - Internationaal 
€ 10,05
Bestelnummer 400882

Postzegelmapje nr. 618
Fietspostzegels
€ 6,51
Bestelnummer 400781

Prestigeboekje nr. 90
Fietspostzegels
€ 12,45
Bestelnummer 400911

Fietspostzegels 
17 augustus 2020

SHOP 29Recent verschenen

Collect105_DEF.indd   29Collect105_DEF.indd   29 27-10-2020   13:2427-10-2020   13:24



Jaarboek Nederlandse postzegels 
Nederlands
inclusief postzegels
€ 109,00
Bestelnummer 2000JBPA

exclusief postzegels
€ 25,50
Bestelnummer 2000JBPC

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegels
€ 99,04
Bestelnummer 2000JCS

Jaarcollectie 
Nederlandse 
postzegelvellen
€ 72,61
Bestelnummer 2000JCV

NVPH Catalogus 2021
€ 18,90
Bestelnummer 800057

Set insteekkaarten JC postzegels  
(9 stuks)
€ 2,95
Bestelnummer 800070

Set insteekkaarten JC postzegel-
vellen (10 stuks)
€ 2,95
Bestelnummer 800071

Jaarboek Nederlandse postzegels 
Engels
inclusief postzegels
€ 109,00
Bestelnummer 2000JBPB

Jaarboek
16 november 2020

Jaarcollectie 
16 november 2020

NVPH Catalogus

30 Nederlandse jaarproducten 2020
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nijntje 
5 oktober 2020

Jaar van de Os

Postzegelvel 
Anton Pieck: Muziek - Kerstkoor
€ 3,00
Bestelnummer 800058

Postzegelvel 
Anton Pieck: Muziek - Kamermuziek
€ 3,00
Bestelnummer 800059

Postzegelvel 
Anton Pieck: Muziek - Fanfare
€ 3,00
Bestelnummer 800060

Anton Pieck
17 november 2020

Postzegelvel 
nijntje de toverfee
€ 5,00
Bestelnummer 800042

Postzegelvel 
nijntje’s droom
€ 5,00
Bestelnummer 800045

Postzegelvel 
Een fluit voor nijntje
€ 5,00
Bestelnummer 800043

Postzegelvel 
nijntje in de tent
€ 5,00
Bestelnummer 800046

Postzegelvel 
Jaar van de Os
€ 3,00
Bestelnummer 780037

Postzegelvel 
koningin nijntje
€ 5,00
Bestelnummer 800044

SHOP 31Persoonlijke producten
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Beleef de natuur
17 november 2020

28 september 2020 19 augustus 2020

Recent verschenen

Postset 
Beleef de natuur - spechten
€ 4,95
Bestelnummer 800030

Postzegelvel 
Een kaart blijft langer hangen
€ 0,91
Bestelnummer 400863

Postzegelvel 
Team Jumbo Visma
€ 9,10
Bestelnummer 400763

Postset 
Beleef de natuur - weidevogels
€ 4,95
Bestelnummer 800029

Postset 
Beleef de natuur - watervogels
€ 4,95
Bestelnummer 800028

32 Persoonlijke producten

nieuw
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De Fabeltjeskrant 
17 november 2020

Recent verschenen

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Meneer de Raaf
€ 6,65
Bestelnummer 782567

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Woefdram
€ 6,65
Bestelnummer 782569

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Lowieke de Vos
€ 6,65
Bestelnummer 782573

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Droes de Beer
€ 6,65
Bestelnummer 782565

Bewaaralbum 
De Fabeltjeskrant
€ 19,95
Bestelnummer 782550

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Greta Bontekoe
€ 6,65
Bestelnummer 782572

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Zoef de Haas
€ 6,65
Bestelnummer 782566

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Bor de Wolf
€ 6,65
Bestelnummer 782570

De Fabeltjeskrant - Isodora Paradijsvogel
€ 6,65
Bestelnummer 782561

De Fabeltjeskrant - Zaza Zebra
€ 6,65
Bestelnummer 782560

De Fabeltjeskrant - Mister Maraboe
€ 6,65
Bestelnummer 782563

SHOP 33Persoonlijke producten

nieuw
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Treinen & Trajecten 
17 november 2020

Recent verschenen

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Eurostar
€ 7,50
Bestelnummer 790051

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Venice Simplon-Orient-Express
€ 7,50
Bestelnummer 790052

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Perurail
€ 7,50
Bestelnummer 790050

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Flying Scotsman
€ 7,50
Bestelnummer 792507

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Rocky Mountaineer
€ 7,50
Bestelnummer 790049

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - The Ghan 
€ 7,50
Bestelnummer 792506

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Flevolijn
€ 7,50
Bestelnummer 792510

Treinen & Trajecten - Bernina Express
€ 7,50
Bestelnummer 792509

Treinen & Trajecten -  
Darjeeling Himalayan Railway
€ 7,50
Bestelnummer 792508

Treinen & Trajecten: - Superliner
€ 7,50
Bestelnummer 792505

Treinen & Trajecten - Pride of Africa
€ 7,50
Bestelnummer 792504

Treinen & Trajecten - Bullet Train
€ 7,50
Bestelnummer 792503

Treinen & Trajecten - Eastern & Oriental
€ 7,50
Bestelnummer 792502

34 Persoonlijke producten

nieuw

Collect105_DEF.indd   34Collect105_DEF.indd   34 27-10-2020   13:2527-10-2020   13:25



Recent verschenen

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - Braaf
€ 3,00
Bestelnummer 800019

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - De vossen hebben holen
€ 3,00
Bestelnummer 800018

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - De ark van Noach
€ 3,00
Bestelnummer 800017

Postzegelvel 
Rien Poortvliet: Langs het tuinpad van mijn vaderen
€ 3,00
Bestelnummer 800016

Postzegelvel 
Rien Poortvliet: Het brieschend paard
€ 3,00
Bestelnummer 800014

Rien Poortvliet
17 november 2020

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - De tresoor
€ 3,00
Bestelnummer 800022

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - Hij was een van ons
€ 3,00
Bestelnummer 800021

Postzegelvel 
Rien Poortvliet - Wild in het winterbos
€ 3,00
Bestelnummer 800020

SHOP 35Persoonlijke producten

nieuw

Collect105_DEF.indd   35Collect105_DEF.indd   35 27-10-2020   13:2527-10-2020   13:25



Gouden en zilveren postzegels 
17 november 2020

Recent verschenen

Zilveren postzegel 
Zilverreiger
€ 25,00
Bestelnummer 800056

Zilveren postzegel 
Rien Poortvliet
€ 25,00
Bestelnummer 800032

Gouden postzegel 
Einde WO II - Bevrijding  
Nederlands Indië
€ 50,00
Bestelnummer 800038

Gouden postzegel 
Einde WO II - 75 jaar  
Vrede & Vrijheid
€ 50,00
Bestelnummer 800037

Zilveren postzegel 
nijntje
€ 25,00
Bestelnummer 800048

Oranje in Goud  
Cassette met 12 gouden postzegels van 
alle vorsten en vorstinnen van Nederland
Inclusief bijbehorend certificaat  
van echtheid 
€ 600,00
Bestelnummer 800072

Zeer 
beperkte 

oplage

36 Persoonlijke producten

nieuw
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Basisassortiment postzegels

Postzegelvel 
Iconen Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 346701

Postzegelvel 
Liefde Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 351162

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 800051

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,50
Bestelnummer 800053

Postzegelvel 
Iconen Internationaal
Zelfklevend
€ 7,50
Bestelnummer 346703

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 2
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 800052

Set van 3 gestanste postzegels
koning Willem-Alexander 2020
Nederland 1
Nederland 2
Internationaal
€ 4,23
Bestelnummer 800041

Gouden postzegel 
Einde WO II - Bevrijding  
Nederlands Indië
€ 50,00
Bestelnummer 800038

Gouden postzegel 
Einde WO II - 75 jaar  
Vrede & Vrijheid
€ 50,00
Bestelnummer 800037

SHOP 37Basisassortiment
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Postzegelvel 
Beleef de natuur - bomen & bladeren
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 391261

Postzegelvel 
Waddeneilanden - Schiermonnikoog
€ 4,55
Bestelnummer 390761

Postzegelvel 
Waddeneilanden - Vlieland
€ 4,55
Bestelnummer 390361

Postzegelvel 
Waddeneilanden - Texel
€ 4,55
Bestelnummer 390161

Postzegelvel 
Beleef de natuur - zoogdieren
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 390162

Postzegelvel 
Beleef de natuur - vlinders
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 390861

Postzegelvel 
Waddeneilanden - Ameland
€ 4,55
Bestelnummer 390662

Postzegelvel 
Beleef de natuur - stinsenplanten
Zelfklevend
€ 9,10
Bestelnummer 390362

Postzegelvel 
Waddeneilanden - Terschelling
€ 4,55
Bestelnummer 390461

Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft

38 Laatste kans postzegels
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Postzegelvel 
Openbaar vervoer in Nederland,  
van toen naar nu
€ 5,46
Bestelnummer 391061

Postzegelvel 
Dag van de postzegel 2019
€ 9,10
Bestelnummer 391362

Postzegelvel 
Gewoontjes - Internationaal
€ 9,00
Bestelnummer 391361

Postzegelvel 
Openbaar vervoer in Nederland,  
van toen naar nu - Internationaal
€ 9,00
Bestelnummer 391062

Postzegelvel 
Rembrandt in het Rijksmuseum
€ 4,55
Bestelnummer 390261

Postzegelvel 
Erwin Olaf: 40 jaar fotografie
€ 9,10
Bestelnummer 390965

Postzegelvel 
100 jaar luchtvaart
€ 2,73
Bestelnummer 390561

Postzegelvel 
220 jaar postbedrijf
€ 1,82
Bestelnummer 390165

Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft

SHOP 39Laatste kans postzegels
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Postzegelvel 
Terug naar de 20e eeuw - Fotografie
€ 5,00
Bestelnummer 790081 

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

Terug naar de 20e eeuw - Huishouden
€ 5,00
Bestelnummer 790079

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

Terug naar de 20e eeuw - Interieur
€ 5,00
Bestelnummer 790077

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

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

nr. 15 Eindejaars 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633812

Beurspostzegels 
nr. 8 Essen 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633808C 

nr. 7 Essen 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633808B

nr. 6 Essen 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633808A

Beurspostzegels 
nr. 11 Postex 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633811 

nr. 10 Postex 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633810

nr. 9 Postex 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633809

Beurspostzegels 
nr. 2 Filateliebeurs 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633806B

Beurspostzegels 
nr. 14 Multilaterale 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633816 

nr. 13 Multilaterale 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633815

nr. 12 Multilaterale 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633814

Beurspostzegels 
nr. 5 Nationale tentoonstelling 
Gouda 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633807C 

nr. 4 Nationale tentoonstelling 
Gouda 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633807B 

nr. 3 Nationale tentoonstelling 
Gouda 2019
€ 3,00
Bestelnummer 633807A

Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft

40 Laatste kans persoonlijke producten

Collect105_DEF.indd   40Collect105_DEF.indd   40 27-10-2020   13:2527-10-2020   13:25



Postset 
Beleef de natuur - zoogdieren
€ 4,95
Bestelnummer 790017

Postset 
Rail Away
€ 8,95
Bestelnummer 790065

Postzegelset 
Kinderboeken 2019
€ 26,80
Bestelnummer 790069

Bestel deze producten voor 10 december zodat u ze voor 31 december in huis heeft

Zilveren postzegel 
Tour de France
€ 29,95
Bestelnummer 792511

Gouden postzegel 
Koning Willem-Alexander
€ 50,00
Bestelnummer 790070

Gouden postzegel 
Koningin Máxima
€ 50,00
Bestelnummer 790071

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Meindert het paard 
€ 6,65
Bestelnummer 782556 

De Fabeltjeskrant - Harry Lepelaar
€ 6,65
Bestelnummer 782553

De Fabeltjeskrant - Truus de Mier
€ 6,65
Bestelnummer 782558

De Fabeltjeskrant - Ed en Willem Bever
€ 6,65
Bestelnummer 782562

De Fabeltjeskrant - Stoffel de Schildpad
€ 6,65
Bestelnummer 782564

De Fabeltjeskrant - Chico Lama
€ 6,65
Bestelnummer 782557

De Fabeltjeskrant - Piet de Pad
€ 6,65
Bestelnummer 782559

De Fabeltjeskrant - Rocus de Vrije Vogel
€ 6,65
Bestelnummer 782574

SHOP 41Laatste kans persoonlijke producten

Collect105_DEF.indd   41Collect105_DEF.indd   41 27-10-2020   13:2527-10-2020   13:25



Let op: na 31 december veranderen de tarieven (zie pag. 13) . Bestel dus vóór 10 december.
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Nederland
JAARPRODUCTEN 2020 BESTELNR PRIJS
Jaarboek Nederlandse postzegels 2000JBPA € 109,00
Jaarboek Nederlandse postzegels Engels 2000JBPB € 109,00
Jaarboek Nederlandse postzegels exclusief postzegels 2000JBPC € 25,50
Jaarcollectie Nederlandse postzegels 2000JCS € 99,04
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen 2000JCV € 72,61
NVPH Catalogus 2021 800057 € 18,90

POSTZEGELS 2020
Decemberzegels 401261 € 17,20
Rouwzegel Nederland 2 (postzegelvel van 50) 406602 € 91,00
Martin Garrix 401061 € 4,55
Dag van de postzegel 401161 € 9,10
Kinderpostzegels 400960 € 6,80
Caleidoscoop - Internationaal 400862 € 9,00
Fietspostzegels 400761 € 5,46
Voor elk moment 400762 € 5,46
Oude postroutes - Internationaal 400561 € 9,00
75 jaar vrijheid 400462 € 5,46
Beleef de natuur - bos- & heidevogels ZELFKLEVEND 400861 € 9,10
Beleef de natuur - kustvogels ZELFKLEVEND 400662 € 9,10
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND 400261 € 9,10
Beleef de natuur - roofvogels en uilen ZELFKLEVEND 400161 € 9,10
Typisch Nederlands - bitterballen 400661 € 5,46
Typisch Nederlands - tompouce 400461 € 5,46
Typisch Nederlands - hagelslag 400362 € 5,46
Typisch Nederlands - wortelen 400262 € 5,46
Typisch Nederlands - rookworst 400162 € 5,46
XL-zegel 400163 € 4,40
De eerste atlassen - Internationaal 400361 € 9,00

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2020
Decemberzegels 401261Y € 17,20
Martin Garrix 401061Y € 4,55
Dag van de postzegel 401161Y € 9,10
Kinderpostzegels 400960Y € 6,80
Caleidoscoop - Internationaal 400862Y € 9,00
Fietspostzegels 400761Y € 5,46
Voor elk moment 400762Y € 5,46
Oude postroutes - Internationaal 400561Y € 9,00
75 jaar vrijheid 400462Y € 5,46
Beleef de natuur - bos- & heidevogels ZELFKLEVEND 400861Y € 9,10
Beleef de natuur - kustvogels ZELFKLEVEND 400662Y € 9,10
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND 400261Y € 9,10
Beleef de natuur - roofvogels & uilen ZELFKLEVEND 400161Y € 9,10
Typisch Nederlands - bitterballen 400661Y € 5,46
Typisch Nederlands - tompouce 400461Y € 5,46
Typisch Nederlands - hagelslag 400362Y € 5,46
Typisch Nederlands - wortelen 400262Y € 5,46
Typisch Nederlands - rookworst 400162Y € 5,46
XL-zegel 400163Y € 4,40
De eerste atlassen - Internationaal 400361Y € 9,00

POSTZEGELMAPJES 2020
nr. 625 Decemberzegels 401280 € 9,65
nr. 624 Rouwzegel Nederland 2 406680 € 8,33
nr. 623 Martin Garrix 401080 € 4,69
nr. 622 Dag van de postzegel 401180 € 4,69
nr. 621 Kinderpostzegels 400980 € 7,85
nr. 620 Caleidoscoop - Internationaal 400882 € 10,05
nr. 619a Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400880 € 6,51
nr. 619b Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400881 € 4,69
nr. 618 Fietspostzegels 400781 € 6,51
nr. 617a Beleef de natuur - kustvogels 400680 € 6,51
nr. 617b Beleef de natuur - kustvogels 400681 € 4,69
nr. 616 Typisch Nederlands - bitterballen 400682 € 4,69
nr. 615 Voor elk moment 400780 € 6,51
nr. 614 Oude postroutes - Internationaal 400580 € 7,05

BESTELNR PRIJS
nr. 613 Typisch Nederlands - tompouce 400481 € 4,69
nr. 612 75 jaar vrijheid 400480 € 4,69
nr. 611 Typisch Nederlands - hagelslag 400381 € 4,69
nr. 610 De eerste atlassen - Internationaal 400380 € 10,05
nr. 609 Typisch Nederlands - wortelen 400282 € 4,69
nr. 608a Beleef de natuur - boerenlandvogels 400280 € 6,51
nr. 608b Beleef de natuur - boerenlandvogels 400281 € 4,69
nr. 607 XL-zegel 400182 € 5,45
nr. 606 Typisch Nederlands - rookworst 400183 € 4,69
nr. 605a Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400180 € 6,51
nr. 605b Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400181 € 4,69

PRESTIGEBOEKJES 2020
nr. 91 Dag van de postzegel 401111 € 12,45
nr. 90 Fietspostzegels 400911 € 12,45
nr. 89 Typisch Nederlands 400611 € 12,45
nr. 88 Oude postroutes - Internationaal 400511 € 12,45
nr. 87 75 jaar vrijheid 400411 € 12,45
nr. 86 De eerste atlassen - Internationaal 400311 € 12,45

EERSTEDAGENVELOPPEN 2020
nr. 817a Decemberzegels 401250 € 9,42
nr. 817b Decemberzegels 401251 € 7,27
nr. 816 Rouwzegel Nederland 2 406650 € 5,34
nr. 815 Martin Garrix 401050 € 3,52
nr. 814 Dag van de postzegel 401150 € 5,23
nr. 813 Kinderpostzegels 400950 € 11,47
nr. 812 Caleidoscoop - Internationaal 400852 € 14,21
nr. 811a Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400850 € 8,65
nr. 811b Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400851 € 8,65
nr. 810 Fietspostzegels 400751 € 9,79
nr. 809a Beleef de natuur - kustvogels 400650 € 8,65
nr. 809b Beleef de natuur - kustvogels 400651 € 8,65
nr. 808 Typisch Nederlands - bitterballen 400652 € 3,52
nr. 807 Voor elk moment 400750 € 9,79
nr. 806 Oude postroutes - Internationaal 400550 € 6,71
nr. 805 Typisch Nederlands - tompouce 400451 € 3,52
nr. 804 75 jaar vrijheid 400450 € 5,23
nr. 803 Typisch Nederlands - hagelslag 400351 € 3,52
nr. 802 De eerste atlassen - Internationaal 400350 € 14,21
nr. 801 Typisch Nederlands - wortelen 400252 € 3,52
nr. 800a Beleef de natuur - boerenlandvogels 400250 € 8,65
nr. 800b Beleef de natuur - boerenlandvogels 400251 € 8,65
nr. 799 XL-zegel 400152 € 8,46
nr. 798 typisch Nederlands - rookworst 400153 € 3,52
nr. 797a Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400150 € 8,65
nr. 797b Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400151 € 8,65

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1 800051 € 9,10
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 2 800052 € 9,10
Koning Willem-Alexander 2020 Internationaal 800053 € 7,50
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 1 396701 € 9,10
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 2 396702 € 9,10
Koning Willem-Alexander 2019 Internationaal 396703 € 7,50
Set van 3 gestanste postzegels koning  
Willem-Alexander 2020 800041 € 4,23
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50) 360361 € 45,50
Liefde (postzegelvel van 10) 351162 € 9,10
Geboorte (postzegelvel van 50) 350364 € 45,50
Rouwzegel Nederland 1 (postzegelvel van 50) 306604 € 45,50
Rouwzegel Nederland 2 (postzegelvel van 50) 306602 € 91,00
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5) 346703 € 7,50
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50) 346702 € 75,00
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10) 346701 € 9,10
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks) 344302 € 182,00
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks) 344301 € 182,00
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Let op: na 31 december veranderen de tarieven (zie pag. 13) . Bestel dus vóór 10 december.
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BIJPLAKZEGELS BESTELNR PRIJS
Bijplakzegel 10 x 0,05 Offset 254001 € 0,50
Bijplakzegel 10 x 0,03 Offset 274001 € 0,30
Bijplakzegel 10 x 0,02 Diepdruk 234002 € 0,20

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Anton Pieck: Muziek - Kerstkoor 800058 € 3,00
Anton Pieck: Muziek - Kamermuziek 800059 € 3,00
Anton Pieck: Muziek - Fanfare 800060 € 3,00
nijntje in de tent 800046 € 5,00
nijntje's droom 800045 € 5,00
koningin nijntje 800044 € 5,00
Een fluit voor nijntje 800043 € 5,00
nijntje de toverfee 800042 € 5,00
Rien Poortvliet - De tresoor 800022 € 3,00
Rien Poortvliet - Hij was een van ons 800021 € 3,00
Rien Poortvliet - Wild in het winterbos 800020 € 3,00
Rien Poortvliet - Braaf 800019 € 3,00
Rien Poortvliet - De vossen hebben holen 800018 € 3,00
Rien Poortvliet - De ark van Noach 800017 € 3,00
Rien Poortvliet - Langs het tuinpad van mijn vaderen 800016 € 3,00
Rien Poortvliet - Het brieschend paard 800014 € 3,00
Treinen & Trajecten - Eurostar 790051 € 7,50
Treinen & Trajecten - Venice Simplon-Orient-Express 790052 € 7,50
Treinen & Trajecten - Perurail 790050 € 7,50
Treinen & Trajecten - Rocky Mountaineer 790049 € 7,50
Treinen & Trajecten - Flevolijn 792510 € 7,50
Treinen & Trajecten - Bernina Express 792509 € 7,50
Treinen & Trajecten - Darjeeling Himalayan Railway 792508 € 7,50
Treinen & Trajecten - Flying Scotsman 792507 € 7,50
Treinen & Trajecten - The Ghan 792506 € 7,50
Treinen & Trajecten - Superliner 792505 € 7,50
Treinen & Trajecten - Pride of Africa 792504 € 7,50
Treinen & Trajecten - Bullet Train 792503 € 7,50
Treinen & Trajecten - Eastern & Oriental 792502 € 7,50
De Fabeltjeskrant - Meneer de Raaf 782567 € 6,65
De Fabeltjeskrant - Woefdram 782569 € 6,65
De Fabeltjeskrant - Lowieke de Vos 782573 € 6,65
De Fabeltjeskrant - Greta Bontekoe 782572 € 6,65
De Fabeltjeskrant - Bor de Wolf 782570 € 6,65
De Fabeltjeskrant - Zoef de haas 782566 € 6,65
De Fabeltjeskrant - Droes de beer 782565 € 6,65
De Fabeltjeskrant - Mister Maraboe 782563 € 6,65
De Fabeltjeskrant - Isodora Paradijsvogel 782561 € 6,65
De Fabeltjeskrant - Zaza Zebra 782560 € 6,65
Jaar van de Os 780037 € 3,00
Jaar van de Rat 780035 € 3,00
Jaar van het Varken/Rat 780026 € 3,00
Stichting Wenskaart ‘Een kaart blijft langer hangen’ 2020 400863 € 0,91
Team Jumbo Visma 400763 € 9,10

GOUDEN POSTZEGELS
Oranje in Goud 800072 € 600,00
Einde WO II - Bevrijding Nederlands Indië 800038 € 50,00
Einde WO II - 75 jaar Vrede & Vrijheid 800037 € 50,00

ZILVEREN POSTZEGELS
Zilverreiger 800056 € 25,00
nijntje 65 jaar 800048 € 25,00
75 jaar Vrede & Vrijheid 800034 € 25,00
Rien Poortvliet 800032 € 25,00

POSTSETS
Beleef de natuur - spechten 800030 € 4,95
Beleef de natuur - weidevogels 800029 € 4,95
Beleef de natuur - watervogels 800028 € 4,95

BEWAARALBUMS BESTELNR PRIJS
Treinen & Trajecten 792515 € 19,95
De Fabeltjeskrant 782550 € 19,95

OVERIG
Bewaarmap Multilaterale Oude postroutes 800050 € 19,95
Set zwarte insteekkaarten Jaarcollectie Ned. postzegels 
2020 (9 kaarten) 800070 € 2,95
Set zwarte insteekkaarten Jaarcollectie Ned. postzegel-
vellen 2020 (10 kaarten) 800071 € 2,95
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Collect is een uitgave van Koninklijke Post NL BV

Redactie Collect
17e etage, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

Adreswijzigingen en correspondentie
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
Telefoon: 088 868 99 00, collectclub@postnl.nl

Uitgever
Koninklijke PostNL BV

Aan dit nummer werkten mee
Tekst: Overeijnder Van den Dool communicatie, Rotterdam
Vormgeving en fotografie: Vormgoed, Gouda
Druk: HH Global, Rotterdam

De uitgever 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 
uitgever 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 105 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.

Colofon

Reis door de tijd
Dag van de Postzegel 1943 en 2020

Postzegels zijn spiegels van ‘hun’ tijdgeest. Onderwerpen, stijlen en trends veranderen snel.  

En de verschillen zie je terug in de ontwerpen. In deze nieuwe rubriek illustreren we die reis door 

de tijd met een oude en nieuwe postzegel in dezelfde serie of met een vergelijkbaar thema.

In oktober vieren diverse Europese landen de Dag van de Postzegel. Sinds 
1937 wordt de feestdag ook in ons land gevierd. En vanaf 1968 gebeurt dat 
jaarlijks. De eerste officiële Nederlandse postzegel ter gelegenheid van  
‘de Dag’ werd uitgegeven in 1943. Het ontwerp van de Brabantse 
kunstenaar Jan Strube (1892-1985) had De postkar in de 19e eeuw als 
thema en toont een postkoets tegen de achtergrond van een oud stadje. 
De postzegel is vooral verhalend en illustratief; een mix van tekst- en 
beeldelementen die samen een bont en levendig beeld opleveren.

Sandra Smulders ontwierp de 2020-editie van de Dag van de Postzegel. 
Haar moderne versie van de oude cijferpostzegel uit de 19e eeuw toont 
een afgewogen dosering van kleuren, vormen en letters. Alle details zijn 
volstrekt in balans. Hier staat vooral de vormgeving centraal (lees ook het 
interview op pagina 10-11). 

De verschillen tussen de postzegels weerspiegelen niet alleen de 
persoonlijke stijl en smaak van de beide ontwerpers, maar ook de 
veranderde visie op het wezen van het postzegelontwerp: van een 
dienstbare illustratie met tekst toen naar een zelfstandig creatief grafisch 
product met een duidelijk eigen ontwerperssignatuur anno 2020.
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