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ontdek de wereld van de postzegel

‘Focussen op 1 ding’ 
Tekenaar Erwin Suvaal houdt ‘t graag simpel  ‘Een supermooi 

postzegelvel’
Eva Roefs over Nederlandse paardenrassen

Praat met de hand 
De bizarre invallen van ontwerper Bart de Baets

Gratis 
postset 
Duin en  
Kruidberg   
bij uw bestelling
vanaf € 15,-

Gratis zilveren  
postzegel  
Het Friese 
paard     
bij uw bestelling
vanaf € 75,-



Prachtige 
cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis postset Duin en Kruidberg
bij uw bestelling vanaf € 15,-*

Gratis zilveren postzegel 
Het Friese paard
bij uw bestelling vanaf € 75,-*

Duin en Kruidberg is een prachtig landgoed en natuurgebied in 
het duingebied bij Haarlem. Illustrator Michelle Dujardin legde  
de bijzondere flora en fauna aldaar vast in een sfeervolle postset. 
U ontvangt een ongestempeld postzegelvel en 3 unieke kaarten 
cadeau bij uw bestelling vanaf € 15,- uit deze Collect. De set is ook 
los verkrijgbaar à € 4,95 (bestelnummer: zie pagina 35).

Het Friese paard geldt als een van de mooiste paardenrassen. 
Ontwerper Frank Janse heeft de karakteristieke contouren van  
het edele dier treffend verbeeld op een unieke zilveren postzegel.  
De uitgifte valt samen met die van het recent verschenen postzegelvel 
Nederlandse paardenrassen (zie pagina 4-5). De zilveren postzegel is 
verpakt in een luxe passe-partoutomslag. De set is ook los verkrijgbaar 
à € 25,- (bestelnummer zie pag. 34).
 
Let op: actie loopt tot uiterlijk 26 oktober 2021.

op=op

Profiteer nu van deze cadeaus en bestel snel!
*Uit Collect 108 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Bij uw bestelling vanaf € 15,- ontvangt u de postset Duin en Kruidberg 
cadeau. Als u uiterlijk 26 oktober voor € 75,- of meer bestelt, krijgt 
u ook de zilveren postzegel Het Friese paard geheel gratis 
thuisgestuurd. U ontvangt deze cadeaus alleen bij uw eerste 
bestelling uit Collect 108. Actievoorwaarden op postnl.nl.



Volgende keer in Collect* o.a.:
Kinderpostzegels, Dag van de Postzegel, Decemberzegels
*Collect 109 verschijnt in de week van 16 november.
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‘Een supermooi geheel’ 
Fotograaf Eva Roefs blikt terug op de enerverende fotosessies 
voor het postzegelvel Nederlandse paardenrassen

Profiel
Tekenaar Erwin Suvaal maakt complexe onderwerpen graag 
simpel: ‘Je moet echt focussen op 1 ding.’

Nieuwe uitgiften 
Praat met de hand
Beleef de natuur – landgoed Haarzuilens

Kort nieuws
Beurzen en beurspostzegels
Agenda
Dag van de Postzegel
Cadeau bij zilveren postzegel Het Friese paard
Tom Poes viert verjaardag op Kinderpostzegels

Persoonlijke producten
Historisch Nederland
Historische motorfietsen
Anton Pieck
Treinen & Trajecten
Gouden postzegels Slot Loevestein en Johan van Oldenbarnevelt
Nederlandse onderwaterwereld

Varia
Nationaal Archief koestert reusachtige postzegelcollectie
Plaatdrukken door Joh. Enschedé 

Mijn postzegel en ik 
Frans van den Hoek heeft heimwee naar het poststempel.  
‘Zo’n kaart vertelt een verhaal.’

Collect Club Klantenservice
De ‘ogen en oren’ van 40.000 Collect Club-leden

Puzzel

Shop

Assortiment

Reis door de tijd
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Óp naar 
de gezelligheid!
Voor menige postzegelliefhebber is 
verzamelen ook een sociale 
bezigheid. Door corona misten veel 
verzamelaars de verenigingsbijeen-
komsten en beurzen, waar ze 
gezellig ervaringen en nieuwtjes 
uitwisselen, verrassende ontdekkingen 
doen en mooie buitenkansjes op de 
kop tikken. 

Hopelijk kunnen we ons weer verheugen 
op mooie postzegelevenementen die 
dit najaar traditioneel op het programma 
staan, zoals POSTEX 2021 (met de 
Dag van de Postzegel), Hertogpost  
en de Eindejaarsbeurs. Uiteraard onder 
voorbehoud, want in coronatijd is alles 
ongewis...

Beurzen of niet, met Collect blijft u nooit verstoken van het laatste 
postzegelnieuws en interessante verzamelaarsinformatie. Wist u 
bijvoorbeeld dat drukkerij Joh. Enschedé ook postzegels drukt 
met haar voormalige bankbiljettenpers? En dat het Nationaal 
Archief in Den Haag maar liefst 98% van alle postzegeluitgiften uit 
de hele wereld in zijn collectie heeft? U leest erover in dit nummer.

Collect is natuurlijk niet compleet zonder natuur- of dierenthema. 
In de vorige editie waren de schijnwerpers gericht op de 
bedreigde bijen, deze keer vertelt fotograaf Eva Roefs alles over 
de spannende totstandkoming van het sprankelende postzegelvel 
met Nederlandse paardenrassen. 

Ik wens u veel lees- en verzamelplezier toe. En wie weet treffen we 
elkaar wel op een van de beurzen!

Stephan van den Eijnden
Directeur Commercie Mail Nederland

3Inhoud



Fotograaf Eva Roefs belicht Nederlandse paardenrassen van alle kanten

‘Een supermooi geheel’
Paarden fotograferen in een geïmproviseerde studio vol flitsers. En dan toch nog thuiskomen met 

precies díe beelden die je voor ogen had. Ontwerper Jaap Biemans en portretfotograaf Eva Roefs 

maakten het zichzelf niet makkelijk met hun gedurfde aanpak voor het postzegelvel Nederlandse 

paardenrassen. Het sprankelende resultaat maakt echter alle inspanningen en risico’s ruimschoots 

goed. Eva Roefs: “Het is een supermooi geheel geworden.”

Volkskrant Magazine
Lezers van De Volkskrant kennen Eva Roefs 
(1993) wellicht van haar foto’s in het 
magazine. Op de redactie werkte ze 5 jaar als 
aanstormend talent dagelijks nauw samen 
met de gelauwerde art director Jaap Biemans 
(1968), die onder andere de covers van het 
magazine ontwerpt. In 2019 ontving 
Biemans de prestigieuze Mercur d’Or/
LOF-prijs voor zijn oeuvre. Fotograferen  
voor de krant doet Eva Roefs nog steeds, 
maar nu als zelfstandig portretfotograaf 
vanuit haar eigen Studio Trompettersteeg 
op de Amsterdamse Wallen.

“Toen Jaap mij belde en vertelde dat hij  
met mij het postzegelvel over Nederlandse 
paardenrassen wilde maken, was ik zeer 
vereerd. Dat Jaap, de grote art director, dat 
samen met mij wilde doen... fantástisch!”, 
aldus Roefs, die met Biemans kan lezen en 
schrijven. “We vertrouwen elkaar blindelings. 
Jaap weet dat ik altijd met de juiste beelden 
kom. En ik weet dat hij mijn werk altijd beter 
maakt.” 

Gewoon dat meisje uit Loosbroek
Voor het magazine komt Eva Roefs over de 
vloer bij de meest uiteenlopende personages: 
van ‘gewone Nederlanders’ tot beroemdhe-
den als de Amerikaanse schilder David 
Hockney. Een snelle klik met de geportret-
teerde is heel belangrijk. En meestal is die er 

ook. “Het maakt me niet uit wie ik voor me 
heb. Ik ben gewoon dat meisje uit dat kleine 
dorp Loosbroek. Oprecht geïnteresseerd in 
de wereld en in mensen. Als mensen dat 
voelen, krijg je dat terug. De spanning valt 
meteen weg en de geportretteerde stelt 
zich voor je open. Dat is geen vaktruc.  
Zo ben ik gewoon.”

Niet bang voor paarden
Diezelfde intuïtieve aanpak paste Roefs toe 
tijdens de shoots met de paarden. Dat ze 
niet bang voor paarden is, hielp daarbij 
enorm. “Ik kom uit een paardenfamilie en 
ben opgegroeid in de weilanden. Als ik voor 
een foto onder een paard moet kruipen, 
doe ik dat gewoon.” 

Voor elke sessie werd in de paardenbak een 
studio opgebouwd met flitsers en een groot 
achtergrondscherm. Daarna volgde een 
stemmig ritueel om het paard rustig te laten 
wennen aan de vreemde situatie, zodat het 
precies zou doen wat Eva Roefs wilde. 
“Warmbloedige en koudbloedige paarden 
reageren heel verschillend op onverwachte 
situaties. Met het ene paard waren we in  
3 kwartier klaar, met het andere waren we 
uren bezig.” 

Heel strak ontwerp
De foto’s maakte Roefs op basis van een 
‘heel strak’ ontwerp van Jaap Biemans.  

4 13 september 2021



Eva: “Jaap had heel duidelijk voor ogen  
wat hij wilde: kenmerkende details van  
de paardenrassen tegen een neutrale 
achtergrond, zoals het mooie grote hoofd 
en de diepzwarte manen van het Friese 
paard en de typische spitse snuit van  
de Gelderlander.” Het Groninger paard is 
afgebeeld met haar veulentje Sophia.   
“Je mag moeder en veulen niet scheiden, 
dus moest Sophia ook op de foto. Dat was 
eigenlijk een cadeautje. Maar ook relevant 
voor de foto, want Sophia is het eerste 
Groninger paard dat uit een draagmoeder  
is geboren.”

‘10 keer beter geworden’
Het eindresultaat overtreft Eva’s stoutste 
verwachtingen. “Toen ik het postzegelvel 
zag, dacht ik: wów! Ik vond mijn foto’s al 

goed. Maar op het postzegelvel zijn ze  
nog eens 10 keer beter geworden! Jaap 
heeft er een prachtig dynamisch geheel  
van gemaakt. Geen praatje-plaatje. Niks 
clichématigs. En helemaal vanuit de inhoud 
gemaakt. Dat is echt de kracht van Jaap.  
Als geen ander weet hij hoe beeld en tekst 
elkaar kunnen aanvullen. En hoe de ene 
foto de andere kan versterken. Dat is super 
fascinerend om te zien.”

Prijs postzegelvel: € 9,60.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 25.

4 authentieke 
Nederlandse 
rassen
Het postzegelvel Nederlandse 
paardenrassen bevat 10 postzegels  
met detailfoto’s van karakteristieke 
vertegenwoordigers van de 4 authentieke 
Nederlandse paardenrassen in levendige 
poses: het Nederlandse trekpaard 
Bonnie, het Gelderse paard Hobyant, 
het Friese paard Izaak en het Groninger 
paard Legende met haar veulentje 
Sophia. De foto’s zijn genomen in de 
stallen van de eigenaren. 

Technische gegevens 
25 x 36 mm
150 x 108 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
95.000 vellen
vel van 10 postzegels in 10 verschillende ontwerpen 
Jaap Biemans, Amsterdam
Eva Roefs, Amsterdam
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Fotografie 

Drukkerij

Ik vond mijn foto’s  
al goed. Maar op  
het postzegelvel zijn 
ze nog eens 10 keer 
beter geworden!”

5Nieuwe uitgiften



Wars van opsmuk en pretentie
Typisch Erwin Suvaal (1963), zo’n ontnuch-
tering. De geboren en getogen Rotterdammer 
is wars van nodeloze pretentie. Die no 
nonsense-houding neemt hij ook mee in 
zijn werk: illustraties, cartoons en strips 
vervaardigen in opdracht van bedrijven  
en magazines. “Ik werk heel afgebakend 
binnen de wensen en kaders van de klant. 
Sommige illustratoren vinden dat benauwend. 
Maar ik heb daar geen moeite mee. Het is 
uiteindelijk de klant die met de tekening 
moet leven.”

De kunst van het versimpelen
Erwin Suvaal verstaat de kunst om complexe 
onderwerpen te versimpelen tot een 
kernachtige illustratie. “Hoe dat bij mij 
werkt, weet ik ook niet. In mijn hoofd loop ik 
allerlei opties af, totdat ik de kern te pakken 
heb. Daarbij maak ik graag gebruik van 
clichés, omdat de kijker die makkelijk 
herkent.” Dat proces van versimpelen  
paste hij ook toe bij de illustraties voor  
het postzegelvel Innovatief Nederland  
(zie kader). “Vaak willen mensen er dingen 
aan toevoegen, maar meestal verzwakt  
dat de kracht van het beeld. Je moet echt 
focussen op één ding. “

Perfecte combinatie
Samen met vriendin en grafisch ontwerper 
Luci van Engelen (1965) vormt Erwin Suvaal 
het ontwerp- en illustratiebureau CVIII 
Ontwerpers. Jaren geleden verruilden de 

Illustrator Erwin Suvaal houdt ‘t graag simpel

‘Constant bezig met plaatjes’
CVIII Ontwerpers, zo heet het ontwerpbureau van Luci van Engelen en Erwin Suvaal in het Brabantse 

Rijsbergen. Een raadselachtige naam. Maar Erwin zet ons meteen met beide benen op de grond. 

“CVIII staat voor 108, ons vroegere huisnummer. We vonden het wel een leuke naam, dus hebben 

we het maar zo gehouden.” 

Ik moest me nu nóg 
meer beperken tot  
de essentie”

6 16 augustus 2021



twee de drukke stad voor de rust en ruimte 
van Rijsbergen. De twee kennen elkaar van 
de huidige Willem de Kooning Academie in 
Rotterdam, waar ze in de jaren ‘80 samen  
de kunstopleiding volgden. “Ik kon leuk 
tekenen en wilde daar iets mee. Maar wat? 
Geen idee. Pas tijdens de opleiding kwam ik 
erachter dat ik het liefst ‘gewoon plaatjes’ 
wilde maken.”

Portretjes van moeder
Gewoon plaatjes maken doet Erwin 
inmiddels zo’n 35 jaar. Het is zijn lust en 
leven. “Ik ben constant bezig met plaatjes. 
Het is een innerlijke drang die eruit moet. 

Op het terras maak ik schetsjes van de 
mensen om me heen. Ik heb ook boekjes  
vol portretjes van mijn moeder in het verzor-
gingstehuis. Allemaal puur persoonlijke 
dingen.” Enkele jaren geleden bracht Erwin 
zelf een serie kinderstripboeken uit onder 
de titel ‘Anders’. Deel 2 en 3 werden 
genomineerd voor de Stripschapprijs in  
de categorie Jeugd.

Wereldkampioen kogelslingeren
Het eigen werk staat momenteel echter op 
een laag pitje. Te druk met opdrachten. 
“Mijn gewone werk gaat altijd voor. 
Bovendien: als ik urenlang heb zitten 

tekenen, doe ik ‘s avonds liever wat anders.” 
In zijn vrije tijd is de Rijsbergenaar een 
fervente atletiek-beoefenaar. In 2009 en 
2011 werd hij zelfs Europees en wereld-
kampioen kogelslingeren bij de veteranen. 
“Ik sta minstens 6 keer per week op het 
sportveld en stap ook regelmatig op de 
racefiets. Omdat ik een eenzaam zittend 
beroep heb, wil ik ‘s avonds graag lekker 
bewegen en onder de mensen zijn.”

Prijs postzegelvel: € 9,60.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 22.

Innovatief Nederland
Het postzegelvel Innovatief Nederland brengt een ode aan 
het innovatieve vermogen van ons land. Het vel telt 10 postzegels 
met illustraties van baanbrekende vernieuwingen van de  
TU Delft. Grafisch ontwerper Luci van Engelen verzorgde  
het ontwerp. Erwin Suvaal tekende de illustraties. 

Illustraties brengen innovaties tot leven
De TU Delft is een bron van vernieuwing. De universiteit heeft 
wereldwijd 2.500 octrooien uitstaan. De illustraties brengen 
10 aansprekende Delftse uitvindingen tot leven. De vrolijke, 
cartoonachtige illustraties tonen de innovaties en de essentie 
van hun toepassing. In sommige illustraties zit ook een ‘twist’ 
die het beeld iets extra’s geeft, zoals een roeiboot tussen  
de drijvende zonnepanelen.

Business as usual
Voor Erwin was de postzegelopdracht ‘business as usual’. 
“Gewoon een opdracht, hoe eervol ook. En uiteraard een 
erkenning dat je werk in de smaak valt.” Het kleine formaat 
van de postzegels (40 x 30 mm) was wel een beperkende 
factor. “Ik moest me nu nóg meer beperken tot de essentie  
en vooral heel dicht bij het onderwerp blijven.” 

Technische gegevens 
40 x 30 mm 
122 x 170 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
95.000 vellen
vel van 10 postzegels in 10 verschillende  
ontwerpen 
CVIII Ontwerpers, Rijsbergen
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

 
Ontwerp  
Drukkerij
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Praat met de hand
Bart de Baets (1979) vindt zijn eigen intuïtieve, experimentele werkwijze soms beangstigend. 

Vooraf weet de Amsterdamse grafisch ontwerper namelijk nooit waartoe zijn zoektocht naar 

betekenis zal leiden. “Ik blijf net zolang zoeken en schuiven met beelden tot het ontwerp kracht, 

spanning en waarde krijgt. Dat is soms zelfs griezelig, omdat ik nooit weet of het gaat lukken.” 

Dit avontuurlijke proces doorliep Bart de Baets 
(1979) ook bij het ontwerpen van het 
postzegelvel Praat met de hand. PostNL liet 
zich dan ook graag verrassen toen het de 
ontwerper vroeg een postzegelvel te 
ontwerpen in de serie Dutch Design. Voor 
deze serie krijgen winnaars of genomineerden 
van prestigieuze ontwerpwedstrijden een 
vrije ontwerpopdracht voor een postzegel-
vel met een onderwerp van eigen keuze.

Dutch Design Award 2020
In 2020 werd Bart de Baets, geboren in het 
Belgische Knokke, genomineerd voor de 
Dutch Design Award for Communication voor 
zijn complexe collage voor het Radical Cut 
Up-project van het Sandberg Instituut in 
Amsterdam. Net als op het latere postzegelvel 
toont de collage handen die een bepaalde 
handeling verrichten. De titel Praat met  

de hand is ontleend aan de Amerikaanse 
straattaal-uitdrukking Talk to the hand,  
die uitdrukt dat je niet naar een ander wilt 
luisteren.

Mode, kleding en handen
Zijn eigen fascinatie voor mode, kleding 
en het menselijk lichaam (en hoe die elkaar 
beïnvloeden) verwerkte De Baets op het 
postzegelvel tot een getekende collage van 
handen die allemaal iets anders verbeelden. 
Elke hand drukt iets uit: stoerheid, 
schoonheid, twijfel... “Een familie van 
handen heb ik namen gegeven als Snap, 
That Old Thing!, Hand on the Hip, Smoking 
en Blushing. Dit helpt mij om keuzes te 
rechtvaardigen. Zo ontstaan er regels en 
verdwijnen de twijfels. Dan weet ik precies 
waarom het ontwerp er is”, aldus de 
ontwerper.

Het mooie van fouten
Het ruitjespatroon op de achtergrond houdt 
de elementen bij elkaar. Het gaat Bart de 
Baets namelijk om het totaalbeeld.  
“Voor mij is het velletje belangrijker dan  
de postzegels. Daarom lopen de handen 
ook over de perforaties heen. Net zoals  
de kleuren niet overal keurig met de 
getekende handlijnen meelopen. Dat 
suggereert een drukfout, waardoor ook  
het maakproces zichtbaar wordt. Als je  
de fout erkent en herkent als iets moois,  
kan het echt leven in je werk brengen.”

Prijs postzegelvel: € 9,30.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 24.

Technische gegevens 
36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
zwart, lichtblauw, blauw, oranje en paars
80.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 verschillende ontwerpen 
Bart de Baets, Amsterdam
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
Drukkerij
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Herfst valt in op Haarzuilens
Bij kasteel de Haar is alles over de top: de enorme afmetingen, de extravagante contouren en niet te 

vergeten het onwerkelijk idyllische peperkoekdorpje even buiten de poort. Het grootste kasteel van 

Nederland wordt omringd door een prachtig park en historisch landgoed. De bijzondere flora en 

fauna van landgoed Haarzuilens legde ontwerper Frank Janse vast op een herfstig postzegelvel in  

de serie Beleef de Natuur.

Brigitte Bardot, Roger Moore...
Tot 2000 was dit exotische stukje Nederland het domein van de adellijke 
familie Van Zuylen. In de vorige eeuw richtten de baron en barones 
hier luisterrijke feesten aan, met op de gastenlijst wereldsterren als 
Brigitte Bardot, Roger Moore, Joan Collins, Gina Lollobrigida, Maria Callas, 
Sophia Loren en Gregory Peck. 

Vandaag de dag is iedereen welkom op het 350 hectaren grote 
landgoed. Bezoekers wandelen er door een zeer afwisselend 
landschap met bloemrijke weiden, akkers, bossen, boerderijen, 
boomgaarden, moestuinen, slootjes, een eendenkooi en een 
‘flatgebouw’ voor zwaluwen. En sinds enige jaren groeien hier ook 
weer traditionele gewassen als boekweit, haver, luzerne, rogge en vlas.  

Op zijn duim
De Goudse ontwerper Frank Janse (1967) kent het landgoed op zijn 
duim. Tijdens zijn fietstochten door het Groene Hart rijdt hij er 
regelmatig doorheen. “Het historische cultuurlandschap zie je terug in 
planten- en dierenleven, zoals knotwilgen aan de slootoever, kikkers in 
het water, zoemende insecten en een buizerd die boven het gebied 
zweeft. Ook de haas ontbreekt niet op het postzegelvel, hét symbool 
van de natuur van het landgoed.”

Gedempter licht en meer mysterie
Landgoed Haarzuilens is de vierde uitgifte van 2021 in de langlopende 
serie Beleef de natuur. In 2021, 2022 en 2023 staan hierin de flora en 
fauna van Nederlandse natuurgebieden centraal. De ambiance van  
de vellen sluit steevast aan op het jaargetijde waarin ze verschijnen. 
Janse: “Dit postzegelvel komt uit in augustus, op het breukvlak van 
zomer en herfst. Een aantrekkelijk seizoen, met gedempter licht en 
meer mysterie in de natuur. Die sfeer zie je terug op het vel met 
donkergele, grijsgroene en blauwpaarsige kleuren.”

Prijs postzegelvel: € 9,60. De volledige 2021-reeks kost € 38,40, 
inclusief bewaarmap.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 23.

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

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Fotografie 

Drukkerij
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Beurzen en beurspostzegels
Dit najaar staan er 3 grote postzegelbeurzen op het programma: POSTEX 2021, Hertogpost en de 

Eindejaarsbeurs. Of de evenementen ook werkelijk doorgaan, hangt af van de coronasituatie van 

dat moment. De actuele stand van zaken vindt u op de websites van de betreffende beurzen.  

POSTEX 2021
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober opent 
evenementenhal Omnisport in Apeldoorn 
haar deuren voor POSTEX 2021. Tijdens  
het jaarlijkse postzegelevent tonen 40 
postzegelhandelaren hun collecties en 
presenteren postzegelverenigingen en 
andere organisaties zich met informatie-
stands. Twee verenigingen organiseren 
speciale exposities: de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechtenstein en de 
vereniging De Vliegende Hollander. 

Dag van de Postzegel in PostNL-stand
Tijdens POSTEX viert PostNL de Dag van de 
Postzegel (15 oktober) in de eigen stand 
met een postzegelvel over de historische 
Wapenzegels uit de 19e eeuw (zie hieronder). 
Ook het dagtekenstempel, het pictoraal-
stempel en de speciale POSTEX-beurspost-
zegel over de Veluwsche Stoomtrein 
Maatschappij zijn daar verkrijgbaar. Over de 

beurspostzegels van Hertogpost en de 
Eindejaarsbeurs leest u in de volgende Collect. 

Korting en cadeaus bij uw aankoop
In de PostNL-stand kunt u het postzegelvel 
voor Dag van de Postzegel en het Dag van 
de Postzegel-prestigeboekje aanschaffen 
voor de speciale actieprijs van € 20,- (normaal: 
€ 22,05). De POSTEX-beurspostzegels 
kosten € 2,88 per vel. Bij elke aankoop krijgt 
u een gratis wenskaart ‘Groeten van POSTEX’. 
Als u € 15,- of meer besteedt, ontvangt u 
bovendien de postset Duin en Kruidberg 
cadeau. En bij aanschaf vanaf € 75,- zelfs 

de prachtige zilveren postzegel Het Friese 
paard ter waarde van € 25,-!

Beursagenda
POSTEX 2021: 15-16 oktober 2021
locatie: Omnisport, Voorwaarts 55, 
Apeldoorn. Meer info op postex.nl.
Hertogpost: 16-18 december 2021
Locatie: Brabanthallen, Diezekade 2,  
‘s-Hertogenbosch. Meer info op hertogpost-
event.nl.
Eindejaarsbeurs: 28-29 december 2021 
Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24,  
Houten. Meer info op wbevenementen.eu.

Oude Wapenzegels 1869 in nieuwe jas
Traditiegetrouw viert PostNL de Dag van de Postzegel met een speciale uitgifte ter gelegenheid 
van deze internationale feestdag van de filatelie. Voor de editie 2021, die op 15 oktober verschijnt, 
ontwierp Sandra Smulders een ingenieus postzegelvel, geïnspireerd op de historische Wapen-
zegels uit de 19e eeuw. 

De Frankeerzegels Rijkswapen 1869-1876, kortweg de Wapenzegels 1869,  zijn de eerste 
Nederlandse postzegels die speciaal voor het frankeren van drukwerk werden gemaakt.  
De kleuren en elementen van de okergele 2 cent en violette 2½ cent Wapenzegel trans-
formeerde Smulders naar twee frisse, eigentijdse postzegels die het oog trakteren op vele 
boeiende details. Dankzij de goed doordachte plaatsing van de verschillende elementen zijn 
de postzegels weliswaar verschillend, maar vormen ze samen toch een hecht en harmonieus 
geheel. Het postzegelvel telt 10 postzegels in 2 verschillende ontwerpen.* 

*De informatie over de Wapenzegels 1869 is ontleend aan het Handboek Postwaarden Nederland.
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Tom Poes viert verjaardag 
op Kinderpostzegels 

Tom Poes viert dit jaar zijn 80ste verjaardag. Voor de Stichting Kinder-

postzegels aanleiding om Nederlands bekendste striphelden 

Tom Poes en vriend Olivier B. Bommel te eren met een vrolijk 

postzegelvel ter gelegenheid van de 73ste editie van de 

jaarlijkse Kinderpostzegelactie. 

De stripreeks was het geesteskind van Marten Toonder (1912-2005). Van 1941 tot 1986 schreef en 
tekende hij 177 Tom Poes-avonturen in bijna 12.000 afleveringen. De strips verschenen in diverse 
kranten en weekbladen, waaronder Donald Duck. 

Doddeltje, Wammes Waggel... 
Het kinderpostzegelvel telt 5 postzegels met afbeeldingen van Tom Poes, heer Bommel en andere perso-
nages uit de stripserie: Doddeltje, Wammes Waggel, bediende Joost en markies de Canteclear.  
De illustraties op de kinderpostzegels zijn gemaakt door striptekenaar Tim Artz. De postzegelvellen 
worden verkocht per 2 stuks, desgewenst in combinatie met briefkaarten. En net als vorig jaar worden 
de producten ‘coronaproof’ verkocht via internet, een persoonlijke videoboodschap of van deur tot deur 
op minimaal 1,5 meter afstand.

Door corona extra in problemen
Van de opbrengst helpt de Stichting Kinderpostzegels Nederlandse kinderen die het tijdens de corona-
pandemie extra moeilijk hebben gehad door huiselijk geweld en armoede. Duizenden kinderen bleven 
ook verstoken van les, omdat thuisonderwijs voor hen geen optie was, en velen worstelden met mentale 
problemen. Het thema luidt dit jaar dan ook ‘Geef meer kracht’.

De Kinderpostzegelactie 2021 loopt van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober.

Speciale standaard cadeau bij zilveren 
postzegel Het Friese paard 
Bij aankoop van de unieke zilveren postzegel Het Friese paard krijgt u een mooie bijpassende 
standaard cadeau. Hiermee geeft u de luxe passe-partoutomslag met de postzegel een mooie 
plaats in uw interieur of bij uw postzegelverzameling. De standaard ontvangt u alleen bij aan-
koop van deze uitgifte. Hij is niet los verkrijgbaar en wordt ook niet bij het premium geleverd. 
Bestelnummer: zie pagina 34.
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Historisch Nederland draait klok terug 
De postzegelserie Historisch Nederland is niet alleen een rondreis 

door onze 12 provincies, maar ook een reis door de tijd. Dit 

kwartaal bezoeken we de hoofdsteden van Utrecht en Noord- 

en Zuid-Holland zoals ze er in de 17e, 18e en 19e eeuw uitzagen. 

De serie van ontwerper Sandra Smulders telt in totaal 36 postzegels (12 vellen) met oude 
prenten, tekeningen en schilderijen van provinciehoofdsteden tegen de achtergrond van 
een oude provinciekaart. 

In Utrecht lopen we eerst naar het oude stadhuis bij de Oudegracht, dat er anno 2021 nog 
net zo uitziet als 5 eeuwen geleden. Minder fortuinlijk verging het de Wittevrouwenpoort, 
die in de 19e eeuw werd gesloopt. Maar de Domtoren op gravure uit de 18e eeuw torent  
250 jaar later wel nog steeds fier uit boven de stad. 

In Haarlem bezoeken we het Zijlklooster, het stadhuis aan de Grote Markt en de indrukwek-
kende Spaarnwouder Poort, ofwel Amsterdamse Poort. De laatste stop is in Den Haag, waar 
we via de Poort op het Binnenhof de Nieuwe Kerk aandoen en ten slotte eindigen bij het 
oude Haagse stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt.

Prijs per postzegelvel: € 3-.
Kijk voor het bestelnummer op pagina 29.

Historische motorfietsen
In de vorige eeuw was het heel gewoon om op een motorfiets van Nederlandse makelij te 
rijden. Ons land telde vele motorfietsmerken, die nog steeds tot de verbeelding spreken.  
10 bekende merken sieren het postzegelvel Historische motorfietsen. Het zijn Altena, 
 Batavus, Cyrus, DMF, Eysink, Gazelle, Hulsmann, Sparta, Simplex en Vulkaan. 

Op het postzegelvel van ontwerpers Huub de Lang en Anne Schaufeli van Studio026 in Velp 
hangen de foto’s van de motorfietsen ingelijst aan een denkbeeldige muur, omringd door 
kenmerkende details als een koplamp of een kentekenplaat op een spatbord. De foto’s 
komen uit het archief van de Stichting Historische Motor Documentatie. 

Prijs per postzegelvel: € 9,60.
Kijk voor bestelnummers op pagina 33.

12 14 september 2021
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Vroeger was alles beter
Vroeger was alles beter, wordt weleens 
gezegd. Natuurlijk is dat onzin. Maar bij het 
zien van de 3 nieuwe postzegelvellen met 
nostalgische afbeeldingen van oude auto’s, 
fietsen en een stoomtram ben je wel 
geneigd te denken: het was wel léuker...  
Niet zo verwonderlijk, want ze zijn allemaal 
van de hand van Anton Pieck, de meester 
van de nostalgie.

Romantiek van de 19e eeuw
Anton Pieck (1895-1987) ontwikkelde een 
unieke eigen tekenstijl, die hem wereldbe-
roemd maakte. Zijn romantische, vaak 
humoristische onderwerpen waren de 
kunstenaar op het lijf geschreven. Inspiratie 
vond Pieck vooral in het dagelijkse leven van 
de 19e eeuw. De rauwe werkelijkheid van  
die periode transformeerde hij naar een 
 hartverwarmend romantische wereld met 
oude pittoreske stadjes, rommelige 
winkeltjes, postkoetsen op straat en warme, 
gezellige huis- en kersttaferelen. 

Laatste 3 postzegelvellen
De serie omvat 12 postzegelvellen met elk 
3 persoonlijke postzegels met heerlijke 
Anton Pieck-illustraties. Dit kwartaal 
verschenen de laatste 3, nu met nostalgische 
afbeeldingen van oude vervoermiddelen:  
de eerste auto’s, een puffende stoomtram en 
de vervaarlijke vélocipède met zijn kolossale 
voorwiel. In de eerdere Anton Pieck-uitgiften 
stonden muziek, kindertaferelen en oude 
ambachten centraal.

De illustraties voor de serie putte art director 
Yvonne Warmerdam van Orange Licensing 
uit het beeldarchief met meer dan 1.000 
Anton Pieck-tekeningen dat het Goudse 
bureau beheert. Voor de postzegelvellen 
stak ze de oude tekeningen in een frisse 
nieuwe jas. 

Prijs per postzegelvel: € 3,-.

Kijk voor bestelnummers op pagina 30.

Indian Pacific en Semmeringbahn
14 september 2021

Treinervaringen kunnen niet méér verschillen dan de nieuwe 
uitgiften in de serie Treinen & Trajecten. De Indian Pacific verbindt 
Sydney in het oosten met Perth aan de westkust door de eindeloze 
leegte van het Australische binnenland. De 41 km korte rit van 
Wenen naar Bruck an der Mur over de Semmeringbahn in Oostenrijk 
voert langs besneeuwde bergtoppen en over hoge viaducten. Het 
traject werd in 1854 geopend en was daarmee de eerste bergspoor-
weg van Europa.

De volledige serie belicht 25 unieke treintrajecten. Prijs per vel (5 
postzegels internationaal): € 7,75. Een abonnement kost € 62,- per 
jaar (onder voorbehoud van tariefswijzigingen). 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 31.
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Gouden postzegelserie Hugo de Groot

Van Oldenbarnevelt en  
Slot Loevestein
Johan van Oldenbarnevelt en Slot Loevestein zijn onlosmakelijk verbonden met het turbulente 

levensverhaal van Hugo de Groot (1583-1645), een van de grootste rechtsgeleerden van zijn tijd.  

De onfortuinlijke raadspensionaris en de voormalige staatsgevangenis ontbreken dan ook niet in  

de 4-delige gouden postzegelserie Hugo de Groot.

Slimme, doortastende politicus
In 1588 maakten de Noordelijke Nederlanden zich los van Spanje, dat tot die tijd over ons 
land heerste. De nieuwe Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd geleid door 
stadhouder prins Maurits (1567-1625) en raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt 
(1547-1619). Met zijn slimme, doortastende politiek smeedde Van Oldenbarnevelt de 
nieuwe Republiek tot een succes. 

Ruzie over oorlog en geloofstwisten
Na 1600 kregen de prins en raadspensionaris ruzie over de oorlog tegen Spanje. Maurits 
wilde de strijd voortzetten, terwijl Van Oldenbarnevelt aanstuurde op een bestand. Ook 
botsten de twee over de geloofstwisten binnen de protestantse kerk. In zijn beleid werd  
de raadspensionaris gesteund door Hugo de Groot, een briljante jonge jurist uit Delft. 

Ontsnapping uit Slot Loevestein
De machtstrijd liep zo hoog op dat Maurits de twee in 1618 liet arresteren en berechten.  
Van Oldenbarnevelt eindigde op het schavot in het Binnenhof. Hugo de Groot werd voor 
levenslang opgesloten in Slot Loevestein bij Gorinchem. In 1621 wist hij met hulp van zijn 
vrouw te ontsnappen door zich te verstoppen in een boekenkist. 

4 postzegels van 24-karaats 
goud
De gouden postzegel met Hugo de Groot 
kwam dit voorjaar uit. Slot Loevestein 
verscheen op 23 juni en Van Oldenbarnevelt 
op 14 september. Prins Maurits volgt op 
15 november. In totaal omvat de collectie 
4 postzegels. Elke postzegel is gemaakt 
van 24-karaats goud en wordt geleverd 
met certificaat van echtheid. 

Exclusieve cadeaus bij abonnement
Als u een abonnement neemt, krijgt u een 
luxe bewaarbox cadeau. Bij de postzegel 

Van Oldenbarnevelt ontvangt u ook een 
speciale map ‘Hugo de Groot’ ter waarde 
van € 9,95 geheel gratis. De map bevat 
een postzegelvel met 5 verschillende 
persoonlijke postzegels. 

Van de unieke gouden serie zijn slechts 
700 exemplaren beschikbaar als 
abonnement. Prijs abonnement: € 200,-. 
Los besteld kosten de postzegels € 50,- per 
stuk. Ook de speciale map Hugo de Groot 
kunt u apart bestellen. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 33.

14 23 juni en 14 september 2021 



Van Noordzee tot sloten en vennen
De serie start begin november 2021 en 
loopt vervolgens 3 jaar. Elk kwartaal 
verschijnen er 2 vellen met elk 5 postzegels 
in 3 verschillende ontwerpen. De reeks trapt 
af met het onderwaterleven in de Noordzee. 
Vervolgens duiken we elk kwartaal in een 
andere onderwaterwereld van een van onze 
zeemondingen, meren, plassen, rivieren, 
beken, sloten en vennen.

Oude schoolplaten als inspiratiebron
Voor het ontwerp van de vellen liet 
Hagenaar Bart de Haas (1966) zich 
inspireren door de natuurschoolplaten van 
M.A. Koekkoek (1873-1944). “Velen 
herinneren zich vast nog wel deze bekende 
schoolplaten die in veel schoollokalen 
hingen. Omdat de soorten op de platen nog 
steeds voorkomen in ons land, vormden ze 
een goed uitgangspunt voor mijn selectie.” 
De foto’s putte Bart uit de archieven van 
Willem Kolvoort, Arthur de Bruin, Matthijs 
de Vos en enkele bekende onderwaterfoto-
grafen van Buiten-Beeld. “Zij maken niet 
alleen prachtige foto’s, maar zijn ook echte 

kenners van de onderwaternatuur. Van die 
kennis heb ik dankbaar gebruik gemaakt bij 
de selectie van thema’s en foto’s.”

Zelfs kwallen zijn prachtig
Bij zijn selectie van vissen, amfibieën, 
ongewervelde waterdieren en waterplanten 
woog Bart de Haas goed af welke soorten 
kenmerkend zijn voor de betreffende 
watersoort. De variatie die dat opleverde is 
enorm: van de kolossale meerval en de 
roofzuchtige snoek tot en met kikkers, 
salamanders, ongewervelden en water-
planten. 

Het bekijken van de honderden foto’s bracht 
de ontwerper tot verrassende inzichten. 
Bijvoorbeeld dat elke watersoort zijn eigen 
kleuren heeft. “Zo is de Noordzee vooral 
grijzig en zijn veenplassen roodachtig. Ook 
die verschillen zie je terug op de postzegel-
vellen. De indruk die uiteindelijk achterblijft, 
is die van een kleurige, serene en sprookjes-
achtige wereld. Hoe meer je op de details 
let, hoe mooier en rijker die wereld wordt. 
Echt, zelfs kwallen zijn prachtig...”

Zo zag u ons land nog nooit:

Nederlandse onderwaterwereld
Het vlakke Nederlandse landschap is een open boek voor ons. Maar onder het glinsterende oppervlak 

van onze Noordzee, rivieren, meren, plassen, beken en vennen gaat een geheimzinnige wereld 

schuil die nog weinigen hebben ontdekt. De nieuwe postzegelserie Nederlandse onderwaterwereld 

brengt die fascinerende wereld in beeld op 25 onthullende postzegelvellen.

Exclusieve cadeaus  
bij abonnement

Prijs per postzegelvel: € 4,80.  
Een abonnement kost € 9,60 per 
kwartaal (€ 38,40 per jaar)*. Als u zich  
nu aanmeldt als abonnee, heeft u  
de eerste 2 vellen begin november in 
huis. Bij uw eerste zending vindt u ook 
het unieke postzegelvel Leven in de 
overstromingsvlakte met 5 prachtige 
onderwaterpostzegels in 3 verschil-
lende ontwerpen als exclusief 
welkomstgeschenk. Dit postzegelvel is 
niet los te koop. Het speciale bewaar-
album ontvangt u later, eveneens 
helemaal gratis. 

Voor uw aanmelding gebruikt u de 
speciale folder bij deze Collect of belt u 
naar Collect Club. Tel. 088 - 86 89 900. 

*Onder voorbehoud van prijswijzigingen posttarieven.
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‘Goed registreren is echt mijn passie’
De collectie Postwaarden is al 30 jaar het 
domein van beheerder Monique Erkelens 
(1961). Ze zorgt ervoor dat alle uitgiften 
netjes worden gearchiveerd en de 
bijbehorende informatie wordt vastgelegd 
in het registratiesysteem. “Goed archiveren 

en registreren is echt mijn passie. Ik vind het 
belangrijk dat alle items en informatie 
makkelijk zijn terug te vinden.” Daarnaast 
ontvangt Monique onderzoekers (meestal 
verzamelaars) op de maandelijkse 
onderzoeksdag.

100 items van 1 uitgifte
Het Nationaal Archief beheert alle 
Nederlandse postzegels en postwaarde-
stukken (items met voorgedrukte waarde-
zegels, zoals brief- en verhuiskaarten).  
Van elke uitgifte wordt alles bewaard: van 
losse postzegels, vellen, albums, ontwerp-
schetsen, proefdrukken en persberichten 
tot en met de opdrachtformulieren en 
correspondenties met de ontwerpers.  
“Van 1 emissie hebben we soms wel 100 
items in het archief.” Daarnaast koestert  
het archief de uitgiften van de voormalige 
koloniën en meer dan 1,5 miljoen buitenlandse 
items, ofwel 98% van alle internationale 
uitgiften.

Heilige graal voor verzamelaars
De collectie begint met ‘s werelds oudste 
postzegel, de Engelse ‘Penny Black’ uit 
1840. De oudste Nederlandse postzegel is 
de eerste briefzegel met het portret van 
koning Willem III uit 1852. Monique 
Erkelens: “Heel bijzonder met zijn krachtige 
kleuren.” Het kostbaarste bezit is de 
ongebruikte ‘Blauwe Mauritius’ uit 1847, 
waarvan nog 4 exemplaren bekend zijn. 
“Onze Rembrandt”, aldus Monique.  
De waarde loopt in de miljoenen euro’s. 

‘Elke uitgifte is bijzonder’
Trots is de beheerder ook op de rijk 
gedecoreerde art deco-postzegels van 
architect Karel de Bazel uit 1913 en de 
postzegels uit de jaren ‘30 van kunstenaars 
Piet Zwart, Paul Schuitema en Gerard Kiljan. 
“Maar eigenlijk is elke uitgifte bijzonder.  
Elke postzegel weerspiegelt de geschiedenis 
van het land en de maatschappij, en ook  
de ontwikkeling van de  techniek en 
vormgeving. Zo zie je dat vanaf de jaren ‘70 
de postzegels steeds kleuriger worden, 
gewoon omdat de techniek dat mogelijk 
maakte.” Van de recente uitgiften is 
Monique vooral erg gecharmeerd van  
het hallucinerende postzegelvel Caleidos-
coop van Hansje van Halem uit 2020.  
“Echt geweldig. Dat je zoiets voor elkaar 
krijgt!”

Maximaal 80 bezoekers per jaar
De postwaardencollectie is 1 dag per 
maand op afspraak te raadplegen. Per jaar 
kan Monique Erkelens maximaal circa 80 
onderzoekers ontvangen. Wie ‘gewoon’ 
meer wil weten over een specifieke 
Nederlandse uitgifte kan terecht op 
postzegelontwerpen.nl. De website is 
momenteel in revisie. Veel postzegelinfo  
is ook te vinden op geheugen.delpher.nl.  
Maar dit platform wordt niet geactualiseerd.

Meer over het Nationaal Archief vindt u op 
nationaalarchief.nl

Nationaal Archief koestert meer dan 500.000 Nederlandse postwaarden

Postzegelluilekkerland
Voor wie echt álles wil weten over een postzegel of postzegelthema is het Nationaal Archief in 

Den Haag een onuitputtelijke bron van informatie en beelden. Het archief beheert meer dan 

500.000 Nederlandse postzegels en postwaardestukken, inclusief schetsontwerpen, 

 proefdrukken en documentatie.
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De pers van de bankbiljetten
In de offsetpers worden de postzegels 
gedrukt met minieme druppeltjes inkt in 
vier kleuren: cyaan, magenta, geel en zwart. 
Plaatdrukken is veel bewerkelijker en 
ambachtelijker. In Nederland is Koninklijke 
Joh. Enschedé de enige drukker met zo’n 
kostbare plaatdrukpers in huis. Voorheen 
werden op de streng beveiligde machine 
onze bankbiljetten gedrukt. Tegenwoordig 
wordt plaatdruk vooral ingezet als beveili-
gingstechniek voor drukwerk met speciale 
echtheidskenmerken, zoals paspoorten, 
belastingzegels en visumstickers. 

De laatste was in 2006
Ook postzegels rollen van de plaatdrukpers. 
De bijzondere esthetische effecten die met 
deze techniek mogelijk zijn, worden meestal 
toegepast voor speciale filatelistische uitgiften. 
Vrijwel alle opdrachten voor plaat-
drukpostzegels komen uit het buitenland. 
De laatste Nederlandse plaatdrukuitgifte 
was de speciale postzegel voor de 400ste 
geboortedag van Rembrandt in 2006.

Bewerkelijk en kostbaar
Plaatdruk is een bewerkelijk en kostbaar 
proces. Het instellen van de pers duurt meer 
dan een dag. Sander van Halderen (1974) is 
dol op deze machine. Hij heeft er zelf ooit 
nog bankbiljetten mee gedrukt. Vooral de 
combinatie van historisch ambacht en 
moderne technologie spreekt hem erg aan. 

“De drukplaten werden vroeger bewerkt 
door ervaren graveurs die heel nauwkeurig 
lijntjes in de etsplaat graveerden. Anno 
2021 worden de lijntjes met een computer-
gestuurde lasermachine in de plaat geëtst.”

Inktlaagjes zijn voelbaar
Na het graveren worden de messinglegering-
verchroomde drukplaten met een speciale 
cilinder van inkt voorzien. Nadat het 
plaatoppervlak is schoon geschraapt en 
gepoetst, wordt de inkt die in de gegraveerde 
‘geultjes’ is achtergebleven onder hoge druk 
op het papier geperst. De veegcilinder en 
drukcilinder draaien in tegenovergestelde 
richting van elkaar. Door de hoge tempera-
tuur van 80˚C op de drukcilinder wordt de 
inkt minder stroperig, waardoor  
hij makkelijker is te hanteren. Onder een 
drukspanning van 80 ton wordt het papier 
zodanig ‘dicht geperst’ dat de inkt niet meer 
kan worden geabsorbeerd.
  
Sander van Halderen: “Met plaatdruk kun  
je echt spelen met lijntjes en kleurtinten. 
Door te variëren met de breedte en diepte 
van de geultjes, krijg je heel subtiele 
kleurtintverlopen, bijvoorbeeld van 
dieprood naar lichtroze. Deze verfijnde 
esthetische resultaten kun je met offset  
niet bereiken. Diepe geultjes geven door  
de inkt en de vervorming van het papier  
een voelbaar reliëf, net als op bankbiljetten. 
Verzamelaars vinden dat fantastisch!”

Joh. Enschedé koestert eeuwenoude plaatdruktechniek

Drukken als Rembrandt
Verreweg de meeste postzegels worden gedrukt met de offsetpers. Maar voor het vervaardigen 

van bijzondere postzegels heeft drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem ook andere 

troeven in handen. De plaatdrukpers is daar één van. Het is de favoriete drukmethode van 

 Regional Sales Director Sander van Halderen. En was dat ook van Rembrandt, die er meer dan 

350 jaar geleden zijn beroemde etsen mee vervaardigde.

Detail van een plaatdruk-
plaat, nog zonder inkt.

De inktbakken van  
de plaatdrukpers.

Met plaatdruk zijn heel 
fijne details te drukken.
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Weemoed naar poststempel
Ach ja, werd er nog maar gestempeld... bij het bladeren door zijn verzameling denkt Frans van 

den Hoek (1955) met weemoed terug aan de tijd dat poststukken nog allemaal werden bekroond 

met een kloek poststempel. “Moet je zien: deze briefkaart heeft er zes! Dat is toch geweldig!”

Als sneeuw voor de zon
Postzegels verzamelen deed de Schiedammer al als kind. Maar  
in het kindertehuis waar hij destijds verbleef, verdwenen zijn 
collecties als sneeuw voor de zon. “Het restantje dat nog over was, 
heb ik altijd zorgvuldig bewaard.” De draad van het verzamelen 
pakte Frans van den Hoek pas weer op nadat hij wegens reuma 
was afgekeurd voor zijn werk als voorman in een glasfabriek.  
Door zijn lichamelijke conditie staat zijn hobby nu op een laag 
pitje. Maar de nieuwe officiële uitgiften van PostNL bestelt hij  
nog altijd trouw. 

Nee, dan de tijd dat hij nog oud papier ophaalde voor de lokale 
reptielenvereniging. Tussen de oude kranten deed de Schiedammer 
soms fantastische ontdekkingen. “Hele postzegelvellen, een 
puntgaaf postzegelboekje uit de jaren ‘60, een sigarendoos met 
70 euro aan postzegels, complete vellen Kinderpostzegels en ga 
zo maar door. Gewoon weggegooid, ongelooflijk! De geldige 
Decemberzegels die ik vond, hebben we nog jarenlang op de 
kerstkaarten geplakt...”

‘Om van te watertanden’
Bij het verwijderen van papier uit een woning trof Frans twee 
dozen aan met ruim 2.000 briefkaarten van de inmiddels 
verdwenen Schiedamsche Alcoholfabriek uit de periode 
1900-1970. Op de kaarten correspondeerden de afzenders over 
hun bestellingen. “Wat opvalt is dat veel kaarten gigantisch veel 
stempels hebben. Zo’n kaart is door het hele land gereisd en 
vertelt daarmee een verhaal. Om van te watertanden.”

Helaas ontvangt de Schiedammer nog zelden gestempelde post. 
“Het sterft uit, jammer genoeg.” Op gestempelde kaarten en 
enveloppen die Frans nog wél bemachtigt, is hij bijzonder zuinig. 
“Ik laat ze helemaal heel, met stempel en al. Want de postzegel 
heb ik meestal al. En vervolgens plaats ik ze waar ze thuishoren:  
in het album bij de betreffende postzegel.”

Deze briefkaart 
heeft er zes! 
Dat is toch 
geweldig!”

Wilt u ook met uw verzameling in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar collectclub@postnl.nl
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Samen met haar klantenservice-collega’s 
Najoua El Ajaji, Robin Atia, Henk Hazenbroek, 
Joyce Hendriks, Jacqueline de Gouw en 
Mireille Schouwe-Havermans verwerkt  
Elke van Vlimmeren in het centrale 
klantencontactcentrum in Breda dagelijks 
vele tientallen telefoontjes, brieven, e-mails 
en bestelformulieren van klanten die 
producten willen bestellen of een vraag 
hebben over hun abonnement, bestelling  
of factuur. De afdeling registreert ook  
alle nieuwe producten met de juiste 
informatie en prijzen en zorgt ervoor dat 
retourzen dingen snel en correct worden 
verwerkt.

Productinformatie aangepast
Elke van Vlimmeren (1984) zag met eigen 
ogen welke verbeteringen de inbreng van 
de klantenservice door de jaren heen zoal 
opleverde. “Sinds wij de retourzendingen 
zelf verwerken, kunnen we klanten veel 
sneller helpen en zaken direct regelen en 
verbeteren als het nodig is. Zo zagen we 
bijvoorbeeld ongewoon veel gestempelde 
postzegelvellen terugkomen. Klanten 
bleken vooraf niet altijd goed te beseffen 
wat ze hadden gekocht en dat ze de 
postzegels niet konden gebruiken voor 
frankeren. Hierop is de productinformatie 
op de website aangepast en weten klanten 
nu altijd precies wat ze bestellen.”

Reacties zijn belangrijk
Op initiatief van de klantenservice kreeg de 
Collect Club-website een speciale informa-

tiepagina met veel voorkomende vragen 
van klanten. Deze zijn gebaseerd op  
de dagelijkse contacten met de Collect 
Club-klanten. “Klantreacties zijn heel 
belangrijk voor ons. Als we merken dat 
dingen beter kunnen of niet helemaal 
duidelijk zijn, geven we dat onmiddellijk 
door, zodat we onze dienstverlening  
verder kunnen verbeteren.”

‘Hoe is ‘t met de kinderen?’
Elke is dol op haar werk. En op haar klanten. 
Met velen heeft ze een plezierige telefoon-
relatie opgebouwd. “Toen mijn jongste 
dochter werd geboren, kreeg ik een kaartje 
van een heel aardige meneer die ik 
regel matig aan de lijn heb. En elke keer als 
hij nu belt, is het eerste wat hij vraagt:  
‘Hoe is het met de kinderen?” Natuurlijk 
kunnen mensen ook gewoon de bestelkaart 
gebruiken. “Maar bellen is voor velen wel zo 
makkelijk. Wat is er leuker dan over je hobby 
praten? Het is niet alleen de postzegel die 
ons verbindt, maar ook het persoonlijke 
contact. Als je vraagt bij een bestelling: 
waarom deze postzegel? Dan levert dat 
vaak de mooiste verhalen op.”  

Elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur
Collect Club Klantenservice is op werkdagen 
bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur  
via tel. 088 - 86 89 900. Mailen of schrijven 
kan ook. E-mail: collectclub@postnl.nl. 
Postadres: PostNL Collect Club, t.a.v. 
Klantenservice, postbus 99170,  
4800 NA Breda.

Het is niet alleen de post-
zegel die ons verbindt.”

‘Ogen en oren’ van Collect Club-leden

Betere service begint bij klantenservice
Het kan altijd beter. Ook bij Collect Club. Veel van die verbeteringen beginnen bij de mensen van 

Collect Club Klantenservice. Voor PostNL zijn zij de ‘ogen en oren’ van zo’n 40.000 Collect Club-

leden. Ze signaleren niet alleen wat goed gaat in de dienstverlening, maar horen vaak ook als 

eersten wat klanten graag willen en waar ze tegenaan lopen.
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Los de kruiswoordpuzzel op en maak kans op 1 van de 5  

Rondleidingen door TU Delft
Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de hokjes  
in de oplossingsbalk.

HORIZONTAAL
1 luchtig gebak 5 oud-Egyptische koning 8 gedorste halmen 12 bedrijf 
13 land 15 onderdeel van een computersysteem 17 voegwoord  
20 zinnebeeld van de hoop 22 rund 23 dank u 24 muziekgenre  
25 roomskatholiek 26 suf mens 28 Griekse letter 29 munterswerkplaats 
33 platte schudmand 35 hoge pieptoon 36 Verkeersinformatiedienst (afk.) 
39 op dezelfde wijze 42 loofboom 43 kort jurkachtig kledingstuk  
45 hoofddeksel 46 bazige vrouw 48 middeleeuwen (afk.) 49 kraaiachtige 
vogel 50 werkplaats voor boten 51 aanschaf 54 symbool voor de 
zuurgraad 55 public relations 56 eten voor dieren 58 bolgewas 60 broer 
van vader of moeder 62 klokjesbloem 64 herstelplaats van schepen  
65 deel van een vis 67 oostnoordoost (afk.) 69 stellage voor lijfstraffen 
71 streek 73 plaats in Turkije 75 ultraviolet 76 brilslang 78 fijn weefsel  
79 van de wind afgekeerde zijde 80 fel 82 bijwoord 84 uit een Zuid-
Hollandse plaats 86 herbergier 87 naaigerei 88 ruwe steenmassa  
89 ontzag 90 opening in een netwerk.

VERTICAAL
2 afdeling (afk.) 3 tijdvak waarin het zaad ontspruit 4 bijwoord 5 groep 
aanhangers 6 rijksvoorlichtingsdienst (afk.) 7 uitgewerkt plan  
8 maatschappelijke rang 9 geluid van een bel 10 veerkracht 11 belegd 
broodje 14 zwaardwalvis 16 hoofdstad van Noorwegen 18 luiaard  
19 aanstaande (afk.) 21 delfstof 27 deel van een schoen 30 nieuwe 
lerarenopleiding (afk.) 31 rivier in Utrecht 32 betoverd 33 treurige 
stemming 34 Nieuw-Zeeland (afk.) 36 Vrije Universiteit 37 speelgoed 
38 wintersportartikel 40 voortgezet onderwijs (afk.) 41 girafachtig dier 
43 licht bruinrood 44 en andere (afk.) 47 uitroep van droefheid 48 klap 
52 onzes inziens (afk.) 53 gefeliciteerd 56 land in Zuid-Amerika 57 water 
in Friesland 59 klein kind 60 uitroep 61 met uitzondering van (afk.)  
63 knock-out 65 voetstap 66 spannend 68 uitroep van vreugde  
70 ongetemd 71 rivier in Duitsland 72 gezichtsas 73 godsdienst  
74 oosters voedsel 77 argon (afk.) 78 tegenover (afk.) 81 onderwijstype 
83 uiting van aarzeling 85 gebergte op Kreta.

Winnaars Collect 107
De oplossing van de Zweedse puzzel in 
 Collect 107 is: kaartje. Uit de goede inzen-
dingen zijn de volgende 5 winnaars getrokken: 
C. Burghout, A. Hagenaars, Anne-Rose 
Hermer, J. A. de Boer en I. de Leeuw-Bakker

Puzzelprijs 
Onder de goede oplossers verloten we 5 speciale 
rondleidingen, verzorgd door TU Delft.  
De universiteit biedt niet alleen toonaangevend 
onderwijs, maar is ook een broedplaats van 
innovaties. Veel baanbrekende vindingen komen 
uit de TU Campus, een ‘ecosysteem’ van 250 
bedrijven en onderzoeksinstituten rond de 
universiteit. Tijdens de rondleiding maakt u kennis 
met diverse baanbrekende TU-uitvindingen. 
Ook kans maken? Stuur uw oplossing vóór  
12 oktober naar: PostNL Collect Club,  
Postbus 99170, 4800 NA Breda.

 1 2 3 4  5 6 7  8 9 10  
11  12   13  14

15 16  17 18 19  20 21

22  23  24  25

26   27   28

   29 30 31    
32  33 34  35  36 37  38

39 40 41  42  43 44

45  46 47   48  49

  50   
51 52 53  54   55  56 57

58 59  60 61  62 63

 64  65 66  67  
 68   69   70  
71 72     73 74

75  76 77  78  79

80 81  82 83  84 85

 86   87  
 88  89  90  

66 10 73 89 81 57 30 32 59 24

20 Puzzel





Innovatief Nederland
16 augustus 2021

Postzegelvel 
Innovatief Nederland 
€ 9,60
Bestelnummer 410762

Eerstedagenvelop nr. 830a 
Innovatief Nederland 
€ 9,03
Bestelnummer 410752

Eerstedagenvelop nr. 830b 
Innovatief Nederland 
€ 9,03
Bestelnummer 410753

Postzegelmapje nr. 638a  
Innovatief Nederland 
€ 6,81
Bestelnummer 410782

Postzegelmapje nr. 638b  
Innovatief Nederland 
€ 4,89
Bestelnummer 410783

Prestigeboekje nr. 95  
Innovatief Nederland 
€ 12,45
Bestelnummer 410711

22 Nieuwe uitgiften



Postzegelvel 
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410761

Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens
16 augustus 2021

Postzegelmapje nr. 637a 
Beleef de natuur - 
landgoed Haarzuilens
€ 6,81
Bestelnummer 410780

Postzegelmapje nr. 637b 
Beleef de natuur - 
landgoed Haarzuilens
€ 4,89
Bestelnummer 410781

Eerstedagenvelop nr. 829a  
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens 
€ 9,03
Bestelnummer 410750

Eerstedagenvelop nr. 829b  
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens  
€ 9,03
Bestelnummer 410751
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Praat met de hand
13 september 2021

Postzegelvel 
Praat met de hand - Internationaal 
€ 9,30
Bestelnummer 410861

Eerstedagenvelop nr. 831 
Praat met de hand - Internationaal 
€ 14,15
Bestelnummer 410850

Postzegelmapje nr. 639 
Praat met de hand - Internationaal 
€ 10,35
Bestelnummer 410880
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Postzegelmapje nr. 640a  
Nederlandse paardenrassen 
€ 6,81
Bestelnummer 410881

Prestigeboekje nr. 96  
Nederlandse paardenrassen 
€ 12,45
Bestelnummer 410811

Postzegelmapje nr. 640b  
Nederlandse paardenrassen 
€ 4,89
Bestelnummer 410882

Eerstedagenvelop nr. 832a 
Nederlandse paardenrassen 
€ 10,23
Bestelnummer 410851

Eerstedagenvelop nr. 832b 
Nederlandse paardenrassen 
€ 7,83
Bestelnummer 410852

Nederlandse paardenrassen
13 september 2021

Postzegelvel 
Nederlandse paardenrassen 
€ 9,60
Bestelnummer 410862
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Beleef de natuur - Duin en Kruidberg
14 juni 2021

Beleef de natuur - Dwingelderveld
4 januari 2021

Beleef de natuur - De Onlanden
22 februari 2021

Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Duin en Kruidberg
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410662

Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Dwingelderveld
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410161

Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
De Onlanden
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 410261

Postzegelmapje nr. 636a 
Beleef de natuur - 
Duin en Kruidberg
€ 6,81
Bestelnummer 410680

Postzegelmapje nr. 626a 
Beleef de natuur - 
Dwingelderveld
€ 6,81
Bestelnummer 410180

Postzegelmapje nr. 628a 
Beleef de natuur - 
De Onlanden
€ 6,81
Bestelnummer 410280

Postzegelmapje nr. 636b 
Beleef de natuur - 
Duin en Kruidberg
€ 4,89
Bestelnummer 410681

Postzegelmapje nr. 626b 
Beleef de natuur - 
Dwingelderveld
€ 4,89
Bestelnummer 410181

Postzegelmapje nr. 628b 
Beleef de natuur - 
De Onlanden
€ 4,89
Bestelnummer 410281
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Typisch Nederlands - rijtjeshuizen
14 juni 2021

Typisch Nederlands - woonboten
6 april 2021

Typisch Nederlands - grachtenpanden
22 maart 2021

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - 
rijtjeshuizen 
€ 5,76
Bestelnummer 410661

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - 
woonboten 
€ 5,76
Bestelnummer 410461

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - 
grachtenpanden
€ 5,76
Bestelnummer 410362

Postzegelmapje nr. 635 
Typisch Nederlands - 
rijtjeshuizen 
€ 4,89
Bestelnummer 410682

Prestigeboekje nr. 94 
Typisch Nederlands 
€ 12,45
Bestelnummer 410611

Postzegelmapje nr. 632 
Typisch Nederlands - 
woonboten 
€ 4,89
Bestelnummer 410480

Postzegelmapje nr. 631 
Typisch Nederlands - 
grachtenpanden
€ 4,89
Bestelnummer 410380
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Typisch Nederlands - houten huizen
22 februari 2021

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - 
houten huizen
€ 5,76
Bestelnummer 410262

Postzegelmapje nr. 629 
Typisch Nederlands - 
houten huizen
€ 4,89
Bestelnummer 410282

Koningin Máxima 50 jaar
17 mei 2021

Bedreigde bijen
10 mei 2021

Postzegelvel 
Bedreigde bijen - Internationaal 
€ 9,30
Bestelnummer 410561

Postzegelmapje nr. 634 
Koningin Máxima 50 jaar 
€ 5,58
Bestelnummer 410481

Postzegelmapje nr. 633 
Bedreigde bijen 
€ 7,25
Bestelnummer 410580

Postzegelvel 
Koningin Máxima 50 jaar
€ 4,80
Bestelnummer 410462
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Eerder verschenen

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Overijssel
€ 3,00
Bestelnummer 810024

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Groningen
€ 3,00
Bestelnummer 810021

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Flevoland
€ 3,00
Bestelnummer 810025

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Friesland
€ 3,00
Bestelnummer 810022

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Gelderland
€ 3,00
Bestelnummer 810026

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Drenthe
€ 3,00
Bestelnummer 810023

Historisch Nederland
14 september 2021

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Utrecht
€ 3,00
Bestelnummer 810029

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Zuid-Holland
€ 3,00
Bestelnummer 810028

Postzegelvel 
Historisch Nederland - Noord-Holland
€ 3,00
Bestelnummer 810027

SHOP 29Persoonlijke producten
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Postzegelvel 
Anton Pieck - De Fotograaf
€ 3,00
Bestelnummer 800065

Postzegelvel 
Anton Pieck - De Apotheker
€ 3,00
Bestelnummer 800066

Eerder verschenen

Anton Pieck
14 september 2021

Postzegelvel 
Anton Pieck - Automobiel
€ 3,00
Bestelnummer 800069

Postzegelvel 
Anton Pieck - Stoomtram
€ 3,00
Bestelnummer 800068

Postzegelvel 
Anton Pieck - Vélocipède
€ 3,00
Bestelnummer 800067

Anton Pieck - De Bakker
€ 3,00
Bestelnummer 800064 

Anton Pieck - Spelen zoals toen
€ 3,00
Bestelnummer 800063

Anton Pieck - Moeder & Kind
€ 3,00
Bestelnummer 800062

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

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

Anton Pieck - Muziek - Kerstkoor
€ 3,00
Bestelnummer 800058
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Treinen & Trajecten 
14 september 2021

Eerder verschenen

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Semmeringbahn
€ 7,75
Bestelnummer 790058

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Indian Pacific
€ 7,75
Bestelnummer 790057

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - The Canadian
€ 7,75
Bestelnummer 790056

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Flåmsbana
€ 7,75
Bestelnummer 790054

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Himalaya Express
€ 7,75
Bestelnummer 790055

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Tren a las Nubes
€ 7,75
Bestelnummer 790053

Treinen & Trajecten -  
Venice Simplon-Orient-Express
€ 7,75
Bestelnummer 790052 

Treinen & Trajecten - Perurail
€ 7,75
Bestelnummer 790050 

Treinen & Trajecten - Rocky Mountaineer
€ 7,75
Bestelnummer 790049 

Treinen & Trajecten - Flying Scotsman
€ 7,75
Bestelnummer 792507

Treinen & Trajecten - Superliner
€ 7,75
Bestelnummer 792505

Treinen & Trajecten - Eastern & Oriental
€ 7,75
Bestelnummer 792502 

Bewaaralbum 
Treinen & Trajecten
€ 19,95
Bestelnummer 792515
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Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Woefdram
€ 6,90
Bestelnummer 782569

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - 
Myra en Martha Hamster
€ 6,90
Bestelnummer 782571

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Zoef de Haas
€ 6,90
Bestelnummer 782566 

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Zaza Zebra
€ 6,90
Bestelnummer 782560 

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Isodora Paradijsvogel 
€ 6,90
Bestelnummer 782561 

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Droes de Beer
€ 6,90
Bestelnummer 782565 

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Mister Maraboe
€ 6,90
Bestelnummer 782563

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Lowieke de Vos
€ 6,90
Bestelnummer 782573

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Melis Das
€ 6,90
Bestelnummer 782568

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Greta Bontekoe
€ 6,90
Bestelnummer 782572

Postzegelvel 
De Fabeltjeskrant - Meneer de Raaf
€ 6,90
Bestelnummer 782567

De Fabeltjeskrant 
Eerder verschenen

Bewaaralbum 
De Fabeltjeskrant
€ 19,95
Bestelnummer 782550
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Gouden postzegels 
23 juni 2021

 
14 september 2021

Historische motorfietsen
19 juli 2021

Eerder verschenen

Gouden postzegel 
Slot Loevestein
€ 50,00
Bestelnummer 810047

Gouden postzegel 
Johan van Oldenbarnevelt
€ 50,00
Bestelnummer 810048

Postzegelvel 
Historische motorfietsen
€ 9,60
Bestelnummer 810052

Speciale map 
Hugo de Groot
€ 9,95
Bestelnummer 810042

Gouden postzegel 
Hugo de Groot
€ 50,00
Bestelnummer 810046

SHOP 33Persoonlijke producten
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Zilveren postzegels 
14 september 2021

Eerder verschenen

Zilveren postzegel 
Het Friese paard
€ 25,00
Bestelnummer 810055

Zilveren postzegel 
Anton Pieck
€ 25,00
Bestelnummer 810020

Zilveren postzegel 
De honingbij
€ 25,00
Bestelnummer 810044

Zilveren postzegel 
Zilverreiger
€ 25,00
Bestelnummer 800056

Eerder verschenen

Bewaarmap 
Multilaterale Bedreigde dieren
€ 22,95
Bestelnummer 810051

Bewaarmap 
Multilaterale Oude postroutes
€ 19,95
Bestelnummer 8000050
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D ie Idee der Ausgabe von Sonderbriefmarken mit einem ge-
meinsamen Thema der Postorganisationen europäischer Län-

der hat sich seit nunmehr 65 Jahren bewährt und eine positive
Resonanz erzielt. Dieser Tradition folgend, wurde für die „EUROPA“-
Marke des Jahres 2021 das länderübergreifende Thema „Gefähr-
dete nationale Wildtiere“ ausgewählt. Die Postdienstleister
Österreichs, Deutschlands, Liechtensteins, der Schweiz, Luxemburgs

und der Niederlande möchten mit diesem ge-
meinsamen Schmuckblatt für die Erhal-
tung des Lebensraums bestandsge-
fährdeter Wildtiere sensibilisieren. Die
philatelistische multilaterale Gemein-
schaftsausgabe ist Zeugnis der engen
und freundschaftlichen Zusammenarbeit
der benachbarten Länder. 

S tellvertretend für alle bedrohten
Wildtiere steht der Feldhamster –

ein immer seltener werdender
Ackerbewohner. Er gilt als Indi-
kator für eine gesunde und

vielfältige offene Kul-
turlandschaft. Dort, wo
der Feldhamster exis-
tiert, kann man da-
von ausgehen, dass
auch andere gefähr-

dete oder bedrohte
Tier- und Pflanzenarten

der Feldflur überleben

können. Inzwischen ist der Feldhamster vom Aussterben bedroht, da
sich die Anbaumethoden und die modernen Landmaschinen derart
verändert haben, dass für den Nager weder Nahrung noch Unter-
schlupfmöglichkeiten verbleiben. 

Entsprechend des Grades ihrer Gefährdung ordnet das Bundes-
amt für Naturschutz die Tier- und Pflanzenarten in bestimmte

Kategorien der Roten Listen ein. Sie werden in der Regel alle zehn
Jahre aktualisiert. Die Kategorien reichen von ausgestorbenen bzw.
verschollenen, vom Aussterben bedrohten, stark gefährdeten, gefähr-
deten bis extrem seltenen Individuen. Diese Kriterien finden nicht nur
in Deutschland, sondern auch international Anwendung. 

L isten der weltweit vom Aussterben bedrohten Arten und eine
spezifische Europäische Rote Liste, die eine Übersicht über den

Stand der in Europa lebenden Spezies vermitteln, werden von der  Welt-
naturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN)
veröffentlicht. Besonders bedroht sind mit 59 % Muscheln und Schne-
cken, 40 % der Süßwasserfische, 23 % der Amphibien, 17 % der Säu-
getiere, 13 % der Vögel sowie 9 % der Schmetterlinge und Bienen.

Um dem Artenverlust Einhalt zu gebieten, müssen vor allem die
Gefährdungsursachen bekämpft werden, wie zum Beispiel

die Vernichtung wertvoller Lebensräume durch intensive landwirtschaft-
liche Nutzung sowie die Zerschneidung der Gebiete durch Straßen-
bau und Siedlungen. Auch die Pflege bestehender Schutzgebiete, die
Erhaltung von Lebensräumen, der Umweltschutz, eine Verminderung
der Gewässerverschmutzung und eine ganzjährige Schonzeit von In-
dividuen haben existenzielle Bedeutung für die Artenvielfalt. Sie sind
ein Garant, künftigen Generationen Fauna und Flora zu erhalten und
erlebbar zu machen.

Ein Gemeinschaftsprodukt der Österreichischen Post, der Liechtensteinischen Post, der Schweizerischen Post, 
der Post Luxembourg, der Post Niederlande und der Deutschen Post
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Die Spur eines
Feldhamsters.
Sollte der Mensch
seinen Fußab-
druck in biologi-
scher und ökologischer
Hinsicht nicht ändern, werden
sich diese und viele andere in
naher Zukunft verlieren ... Ein Gemeinschaftsprodukt der Post Niederlande, der Liechtensteinischen Post, der Deutschen Post, 

der Schweizerischen Post, der Post Luxembourg und der Österreichischen Post

D ie Erfindung und lo-
gistische Organisa-

tion des kaiserlichen
Postwesens gehört
zu den historisch
herausragenden
Leistungen der
Familie Thurn und
Taxis. Sie richtete
einen gut organisierten Kurier-
dienst zwischen Innsbruck, dem Sitz des römisch-deutschen Königs
und späteren Kaisers Maximilian I. (1459–1519), und Brüssel, dem
Sitz des habsburgischen Statthalters, ein und legte so 1490 den
Grundstein für die Entwicklung des internationalen Postwesens.

Z war gab es schon in der Antike erste Ansätze eines geord-
neten Nachrichtenwesens. Doch die Übermittlung schriftlich

aufgezeichneter Botschaften war zunächst nicht für die Allgemeinheit
bestimmt. Briefe wurden ausschließlich zwischen Königs- und Fürs-
tenhäusern ausgetauscht. Federführend bei der allmählichen Etab-
lierung eines geregelten europäischen Postwesens war die aus der
Lombardei stammende Kurierfamilie de Tasso, die sich ab 1650
von Thurn und Taxis nannte.

M ithilfe ihrer weitverzweigten Familie schufen sie den Nieder-
ländischen Postkurs, auf dem Briefe von Innsbruck in die Nie-

derlande und bis nach Italien übermittelt werden konnten. Die Reiter
beförderten, obwohl dies nicht vorgesehen war, auch privaten Brief-
verkehr. Entlang der Route entstanden in regelmäßigen Abständen

kleine Poststationen, die zumeist in Herbergen un-
tergebracht waren, an denen die Reiter und die

Pferde wechselten und die Boten einander die
Sendungen wie eine Staffel übergaben (Sta-

fettensystem). Neben Briefen und Paketen
wurden schließlich auch Personen befördert,

die mit den Reitern von Poststation zu Poststation reisten.

Nachdem sie den länderübergreifenden Postkurs eingerichtet
hatten, erteilte der Kaiser den Mitgliedern der Familie de

Tasso 1597 das Monopol zur Beförderung der Reichspost. Rudolf II.
(1552–1612) erklärte das Postwesen zum kaiserlichen Hoheitsrecht
(Postregal). Seither führten Abkömmlinge der Familie Thurn und Taxis
als erbliche Generalpostmeister die Kaiserliche Reichspost, ab 1517
von Brüssel, ab 1701 von Frankfurt am Main und ab 1748 von Re-
gensburg aus. Doch ihre Monopolstellung war nicht unangefochten:
Viele Landesfürsten erkannten das Postregal nicht an, immer wieder
erstarkten reichsstädtische Botenanstalten und es wurden Landespost-
anstalten etabliert, die eigene Postwege einrichteten. Mit der Auflö-
sung des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806 wurde die
Kaiserliche Reichspost abgeschafft. Danach führte die Familie, wie-
derum von Frankfurt am Main aus, das Privatunternehmen „Thurn-und-
Taxis-Post“, bis dieses 1867 an den preußischen Staat fiel.

A b Mitte des 18. Jahrhunderts nahm auch der Personenverkehr
auf den Postwegen spürbar zu. Die Reisenden fuhren in Post-

kutschen von einer Poststation zur nächsten, wo die Pferde gewechselt
und Erfrischungen gereicht wurden. Noch heute ist in fast jeder grö-
ßeren Stadt ein „Gasthaus zur Post“ zu finden.
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Beleef de natuur
14 september 2021

Postset 
Beleef de natuur -  Duin en Kruidberg
€ 4,95
Bestelnummer 810017

Eerder verschenen

Postset 
Beleef de natuur -  De Onlanden
€ 4,95
Bestelnummer 810016

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

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

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

SHOP 35Persoonlijke producten
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Basisassortiment postzegels

Postzegelvel (van 50) 
Rouwzegel Nederland 1
Zelfklevend
€ 48,00
Bestelnummer 306604

Postzegelvel (van 50) 
Rouwzegel Nederland 2
Zelfklevend
€ 96,00
Bestelnummer 406602

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2021 
Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 810057

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 800051

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2021 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 810059

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 800053

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2021 
Nederland 2
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 810058

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2020 
Nederland 2
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 800052

Set van 3 gestanste postzegels
koning Willem-Alexander 2021
Nederland 1
Nederland 2
Internationaal
€ 4,43
Bestelnummer 810033

Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander 2020
Nederland 1, Nederland 2, Internationaal
€ 4,43
Bestelnummer 800041

36 Basisassortiment
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Postzegelvel (van 10)
Iconen Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 346701

Postzegelvel (van 10) 
Liefde Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 351162

Postzegelvel (van 50) 
Zakenpostzegels waarde 1
Zelfklevend
€ 48,00
Bestelnummer 360361

Postzegelrol (van 100) 
Zakenpostzegels waarde 2
Zelfklevend
€ 192,00
Bestelnummer 344302

Postzegelrol (van 200) 
Zakenpostzegels waarde 1
Zelfklevend
€ 192,00
Bestelnummer 344301

Postzegelvel (van 50) 
Geboorte
Zelfklevend
€ 48,00
Bestelnummer 350364

Postzegelvel (van 5) 
Iconen Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 346703

Postzegelvel (van 50)
Iconen Internationaal
Zelfklevend
€ 77,50
Bestelnummer 346702

SHOP 37Basisassortiment



Gestempeld Postzegelvel 
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens
Zelfklevend
16 augustus 2021
€ 9,60
Bestelnummer 410761Y

Gestempeld Postzegelvel 
Innovatief Nederland
16 augustus 2021
€ 9,60
Bestelnummer 410762Y

Gestempeld Postzegelvel 
Praat met de hand - Internationaal
13 september 2021
€ 9,30
Bestelnummer 410861Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2020 Nederland 1
Zelfklevend
9 juni 2020
€ 9,60
Bestelnummer 800051Y

Gestempeld set van 3  
gestanste postzegels koning 
Willem-Alexander 2021 
15 juni 2021
€ 4,43
Bestelnummer 810034

Gestempeld Postzegelvel 
Nederlandse paardenrassen
13 september 2021
€ 9,60
Bestelnummer 410862Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2021 Nederland 2
Zelfklevend
15 juni 2021
€ 9,60
Bestelnummer 810058Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2021 Internationaal
Zelfklevend
15 juni 2021
€ 7,75
Bestelnummer 810059Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2021 Nederland 1
Zelfklevend
15 juni 2021
€ 9,60
Bestelnummer 810057Y

38 Gestempelde postzegelvellen

9 JUNI 2020

67
S-GRAVENHAG

E

9 JUNI 2020

67
S-GRAVENHAG

E

13 SEPTEMBER 2021

67
S-GRAVENHAG

E

13 SEPTEMBER 2021

67
S-GRAVENHAG

E



410862Y

bezegel het  met  Els

rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeliger

Bestelinformatie 
Collect Club-Winkel
U kunt deze aanbiedingen (en trouwens 

álle postzegels van Nederland en OG) 

bestellen bij de Collect Club-Winkel.

www.collectclubwinkel.nl

035 631 5248

elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

1923 regeringsjubileum koningin Wilhelmina 

 postfris ongebruikt gestempeld

nr. 129 € 52,50  € 16,00 € 3,75

nr. 130  € 360,00 € 110,00 € 115,00

nr. 131  € 250,00 € 100,00 € 87,50

1872-1888 
koning Willem III 

de 2½ gld rood en blauw 
nr. 29 gestempeld, cat. € 150,00 

voor € 69,50

1926-1927 koningin Wilhelmina, de hoge waardes ‘Veth’
nr. 163/165 postfris, cat. € 650,00 voor € 320,00

nr. 163/165 ongebruikt, cat. € 360,00 voor € 120,00 

nr. 163/165 gestempeld, cat. € 10,00 voor € 3,50

1927 Rode Kruiszegels
nr. 203/207 postfris, cat. € 75,00 voor € 29,50

nr. 203/207 ongebruikt,  cat. € 37,50 voor € 14,50

nr. 203/207 gestempeld, cat. € 35,00 voor € 12,50

1870 wapenzegel, 

de 2½ ct violet

nr. 18 gestempeld, cat. € 100,00 

voor € 39,50

1906 tuberculose-zegels 
nr. 84/86 postfris, cat. € 700,00 voor € 420,00

nr. 84/86 ongebruikt, cat. € 135,00 voor € 51,50

nr. 84/86 gestempeld, cat. € 70,00 voor € 21,00

nr. 84/86 met welwillendheidstempel, cat. € 7,00 voor € 2,50

1950 kinderserie 
nr. 563/567 postfris, cat. € 34,00 voor € 9,95

nr. 563/567 gestempeld, cat. € 18,00 voor € 5,95

op eerstedagenvelop (E4 met adres) € 112,50

1916 interneringszegels
(De bruine tweede internering is nooit gebruikt geweest)

nr. IN1/2, postfris, cat. € 650,00 voor € 275,00

nr. IN1/2, ongebruikt, cat. € 300,00 voor € 145,00

nr. IN1, gebruikt, cat. € 200,00 voor € 95,00

1933 kinderserie, kind met ster 
nr. 261/264 postfris, cat. € 107,00 voor € 49,50

nr. 261/264 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 16,00

nr. 261/264 gestempeld, cat. € 27,00 voor € 9,00

1956 de eerste europazegels van Nederland
nr. 681/682 postfris, cat. € 41,00 voor € 12,50

op eerstedagenvelop (E27 met adres) € 14,50

1935 de eerste zomerserie van Nederland 
nr. 274/277 postfris, cat. € 117,00 voor € 44,50

nr. 274/277 ongebruikt, cat. € 50,00 voor € 17,50

nr. 274/277 gestempeld, cat. € 18,00 voor € 5,95

1931 kinderserie
nr. 240/243 postfris, cat. € 150,00 voor € 59,50

nr. 240/243 ongebruikt, cat. € 55,00 voor € 21,00

nr. 240/243 gestempeld, cat. € 35,00 voor € 10,00

1929 luchtpost Mercurius 
nr. LP6/LP8 postfris,  cat. € 80,00 voor € 37,50

nr. LP6/LP8 ongebruikt, cat. € 40,00 voor € 17,50

nr. LP6/LP8 gestempeld, cat. € 14,00 voor € 4,20

1906-1910 
(straf)portzegels, overdruk

nr. p27/p28 postfris, cat. € 800,00 voor € 395,00 

nr. p27/p28 ongebruikt, cat. € 195,00 voor € 80,00

nr. p27/p28 gestempeld, cat. € 195,00 voor € 78,50

1867 koning Willem III 
de 15ct en de 20ct, 

nr. 9 gestempeld, cat. € 45,00 voor € 17,50

nr. 10 gestempeld, cat. € 35,00 voor € 12,50

1924 keerdruk paar (Tête-bêche)
nr. 61b postfris, cat. € 150,00 voor € 74,50

nr. 61b ongebruikt, cat. € 90,00 voor € 39,95

nr. 61b gestempeld, cat. € 100,00 voor € 37,95

1930 Rembrandt-zegels
nr. 229/231 postfris, cat. € 80,00 voor € 32,00

nr. 229/231 ongebruikt, cat. € 30,00 voor € 12,50

nr. 229/231 gestempeld, cat. € 25,00 voor € 8,50

1935 luchtvaartfonds
nr. 278 postfris, cat. € 70,00 voor € 31,50

nr. 278 ongebruikt, cat. € 36,00 voor € 14,50

nr. 278 gestempeld, cat. € 12,00 voor € 4,00

aanbiedingen uit de winkel  | 
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40 Assortiment
JAARPRODUCTEN 2020 BESTELNR PRIJS
Jaarboek Nederlandse postzegels Engels 2000JBPB € 113,25
Jaarboek Nederlandse postzegels exclusief postzegels 2000JBPC € 25,50
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen 2000JCV € 75,46

POSTZEGELS 2021
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilen ZELFKLEVEND 410761 € 9,60
Innovatief Nederland 410762 € 9,60
Praat met de hand - Internationaal 410861 € 9,30
Nederlandse paardenrassen 410862 € 9,60
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg ZELFKLEVEND 410662 € 9,60
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410661 € 5,76
Koningin Máxima 50 jaar 410462 € 4,80
Bedreigde bijen - Internationaal 410561 € 9,30
Typisch Nederlands - woonboten 410461 € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld ZELFKLEVEND 410161 € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden ZELFKLEVEND 410261 € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162 € 5,76
Typisch Nederlands - houten huizen 410262 € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362 € 5,76
Duurzaamheid 410361 € 5,76

POSTZEGELS 2020
Decemberzegels ZELFKLEVEND 401261 € 17,20
Rouwzegel Nederland 2 (postzegelvel van 50) ZELFKL 406602 € 96,00
Martin Garrix 401061 € 4,80
Dag van de Postzegel 401161 € 9,60
Kinderpostzegels 400960 € 7,05
Caleidoscoop - Internationaal 400862 € 9,30
Fietspostzegels 400761 € 5,76
Voor elk moment 400762 € 5,76
75 jaar vrijheid 400462 € 5,76
Beleef de natuur - bos- & heidevogels ZELFKLEVEND 400861 € 9,60
Beleef de natuur - kustvogels ZELFKLEVEND 400662 € 9,60
Beleef de natuur - boerenlandvogels ZELFKLEVEND 400261 € 9,60
Beleef de natuur - roofvogels en uilen ZELFKLEVEND 400161 € 9,60
Typisch Nederlands - bitterballen 400661 € 5,76
Typisch Nederlands - tompouce 400461 € 5,76
Typisch Nederlands - hagelslag 400362 € 5,76
Typisch Nederlands - wortelen 400262 € 5,76
Typisch Nederlands - rookworst 400162 € 5,76
XL-zegel ZELFKLEVEND 400163 € 4,50

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2021
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 ZELFKL 810057Y € 9,60
Koning Willem- Alexander 2021 Nederland 2 ZELFKL 810058Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal ZELFKL 810059Y € 7,75
Beleef de natuur - landgoed Haarzuilens ZELFKL 410761Y € 9,60
Innovatief Nederland 410762Y € 9,60
Praat met de hand - Internationaal 410861Y € 9,30
Nederlandse paardenrassen 410862Y € 9,60
Beleef de natuur - Duin en Kruidberg ZELFKLEVEND 410662Y € 9,60
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410661Y € 5,76
Koningin Máxima 50 jaar 410462Y € 4,80
Bedreigde bijen - Internationaal 410561Y € 9,30
Typisch Nederlands - woonboten 410461Y € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld ZELFKLEVEND 410161Y € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden ZELFKLEVEND 410261Y € 9,60
Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410162Y € 5,76
Typisch Nederlands - houten huizen 410262Y € 5,76
Typisch Nederlands - grachtenpanden 410362Y € 5,76
Duurzaamheid: doorgeven en ontvangen 410361Y € 5,76
Set van 3 gestanste postzegels koning  
Willem Alexander 2021 810034 € 4,43

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2020
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1 ZELFKL 800051Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 2 ZELFKL 800052Y € 9,60
Decemberzegels ZELFKLEVEND 401261Y € 17,20
Martin Garrix 401061Y € 4,80
Dag van de Postzegel 401161Y € 9,60
Kinderpostzegels 400960Y € 7,05
Caleidoscoop - Internationaal 400862Y € 9,30
Voor elk moment 400762Y € 5,76
Oude postroutes - Internationaal 400561Y € 9,30

BESTELNR PRIJS
75 jaar vrijheid 400462Y € 5,76
Typisch Nederlands - bitterballen 400661Y € 5,76
Typisch Nederlands - tompouce 400461Y € 5,76
Typisch Nederlands - hagelslag 400362Y € 5,76
Typisch Nederlands - wortelen 400262Y € 5,76
Typisch Nederlands - rookworst 400162Y € 5,76
De eerste atlassen - Internationaal 400361Y € 9,30

POSTZEGELMAPJES 2021
nr. 640a Nederlandse paardenrassen 410881 € 6,81
nr. 640b Nederlandse paardenrassen 410882 € 4,89
nr. 639 Praat met de hand 410880 € 10,35
nr 638a Innovatief Nederland 410782 € 6,81
nr 638b Innovatief Nederland 410783 € 4,89
nr. 637a Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410780 € 6,81
nr. 637b Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410781 € 4,89
nr. 636a Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410680 € 6,81
nr. 636b Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410681 € 4,89
nr. 635 Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410682 € 4,89
nr. 634 Koningin Máxima 50 jaar 410481 € 5,85
nr. 633 Bedreigde bijen 410580 € 7,25
nr. 632 Typisch Nederlands - woonboten 410480 € 4,89
nr. 631 Typisch Nederlands - grachtenpanden 410380 € 4,89
nr. 629 Typisch Nederlands - houten huizen 410282 € 4,89
nr. 628a Beleef de natuur - De Onlanden 410280 € 6,81
nr. 628b Beleef de natuur - De Onlanden 410281 € 4,89
nr. 627 Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410182 € 4,89
nr. 626a Beleef de natuur - Dwingelderveld 410180 € 6,81
nr. 626b Beleef de natuur - Dwingelderveld 410181 € 4,89

POSTZEGELMAPJES 2020
nr. 625 Decemberzegels 401280 € 9,65
nr. 624 Rouwpostzegel Nederland 2 406680 € 8,73
nr. 623 Martin Garrix 401080 € 4,89
nr. 622 Dag van de Postzegel 401180 € 4,89
nr. 621 Kinderpostzegels 400980 € 8,10
nr. 620 Caleidoscoop - Internationaal 400882 € 10,35
nr. 619a Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400880 € 6,81
nr. 619b Beleef de natuur - bos- & heidevogels 400881 € 4,89
nr. 618 Fietspostzegels 400781 € 6,81
nr. 617a Beleef de natuur - kustvogels 400680 € 6,81
nr. 617b Beleef de natuur - kustvogels 400681 € 4,89
nr. 616 Typisch Nederlands - bitterballen 400682 € 4,89
nr. 615 Voor elk moment 400780 € 6,81
nr. 614 Oude postroutes - Internationaal 400580 € 7,25
nr. 613 Typisch Nederlands - tompouce 400481 € 4,89
nr. 612 75 jaar vrijheid 400480 € 4,89
nr. 611 Typisch Nederlands - hagelslag 400381 € 4,89
nr. 610 De eerste atlassen - Internationaal 400380 € 10,35
nr. 609 Typisch Nederlands - wortelen 400282 € 4,89
nr. 608a Beleef de natuur - boerenlandvogels 400280 € 6,81
nr. 608b Beleef de natuur - boerenlandvogels 400281 € 4,89
nr. 607 XL-zegel 400182 € 5,55
nr. 606 Typisch Nederlands - rookworst 400183 € 4,89
nr. 605a Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400180 € 6,81
nr. 605b Beleef de natuur - roofvogels en uilen 400181 € 4,89

PRESTIGEBOEKJES 2021
nr. 96 Nederlandse paardenrassen 410811 € 12,45
nr. 95 Innovatief Nederland 410711 € 12,45
nr. 94 Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410611 € 12,45
nr. 92 Duurzaamheid 410311 € 12,45

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 2021
nr. 832a Nederlandse paardenrassen 410851 € 10,23
nr. 832b Nederlandse paardenrassen 410852 € 7,83



41Assortiment
BESTELNR PRIJS

nr. 831 Praat met de hand 410850 € 14,15
nr 830a Innovatief Nederland 410752 € 9,03
nr 830b Innovatief Nederland 410753 € 9,03
nr. 829a Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410750 € 9,03
nr. 829b Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen 410751 € 9,03
nr. 828a Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410650 € 9,03
nr. 828b Beleef de natuur - Duin en Kruidberg 410651 € 9,03
nr. 827 Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410652 € 3,62
nr. 826 Koningin Máxima 50 jaar 410451 € 9,03
nr. 825 Bedreigde bijen 410550 € 6,90
nr. 824 Typisch Nederlands - woonboten 410450 € 3,62
nr. 823 Typisch Nederlands - grachtenpanden 410350 € 3,62
nr. 821 Typisch Nederlands - houten huizen 410252 € 3,62
nr. 820a Beleef de natuur - De Onlanden 410250 € 9,03
nr. 820b Beleef de natuur - De Onlanden 410251 € 9,03
nr. 819 Typisch Nederlands - stolpboerderijen 410152 € 3,62
nr. 818a Beleef de natuur - Dwingelderveld 410150 € 9,03
nr. 818b Beleef de natuur - Dwingelderveld 410151 € 9,03

EERSTEDAGENVELOPPEN 2020
nr. 817a Decemberzegels 401250 € 9,42
nr. 817b Decemberzegels 401251 € 7,27
nr. 816 Rouwzegel NL2 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

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 810057 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 1 800051 € 9,60
Koning Willem- Alexander 2021 Nederland 2 810058 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2020 Nederland 2 800052 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal 810059 € 7,75
Koning Willem-Alexander 2020 Internationaal 800053 € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander 
2020 800041 € 4,43
Set van 3 gestanste postzegels koning Willem-Alexander 
2021 810033 € 4,43
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50) 360361 € 48,00
Liefde (postzegelvel van 10) 351162 € 9,60
Geboorte (postzegelvel van 50) 350364 € 48,00
Rouwzegel Nederland 1 (postzegelvel van 50) 306604 € 48,00
Rouwzegel Nederland 2 (postzegelvel van 50) 306602 € 96,00
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5) 346703 € 7,75
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50) 346702 € 77,50
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10) 346701 € 9,60
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks) 344302 € 192,00
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks) 344301 € 192,00

BIJPLAKZEGELS
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
Historische motorfietsen 810052 € 9,60
Historisch Nederland Noord-Holland 810027 € 3,00
Historisch Nederland Zuid-Holland 810028 € 3,00
Historisch Nederland Utrecht 810029 € 3,00
Historisch Nederland Gelderland 810026 € 3,00
Historisch Nederland Flevoland 810025 € 3,00
Historisch Nederland Overijssel 810024 € 3,00
Historisch Nederland Drenthe 810023 € 3,00
Historisch Nederland Friesland 810022 € 3,00
Historisch Nederland Groningen 810021 € 3,00
Anton Pieck: Automobiel 800069 € 3,00
Anton Pieck: Stoomtram 800068 € 3,00
Anton Pieck: Vélocipède 800067 € 3,00
Anton Pieck: De Apotheker 800066 € 3,00
Anton Pieck: De Fotograaf 800065 € 3,00
Anton Pieck: De Bakker 800064 € 3,00
Anton Pieck: Spelen zoals toen 800063 € 3,00
Anton Pieck: Moeder & Kind 800062 € 3,00

BESTELNR PRIJS
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
Treinen & Trajecten: Indian Pacific 790057 € 7,75
Treinen & Trajecten: Semmeringbahn 790058 € 7,75
Treinen & Trajecten: The Canadian 790056 € 7,75
Treinen & Trajecten: Himalaya Express 790055 € 7,75
Treinen & Trajecten: Flåmsbana 790054 € 7,75
Treinen & Trajecten: Tren a las Nubes 790053 € 7,75
Treinen & Trajecten: Venice Simplon-Orient-Express 790052 € 7,75
Treinen & Trajecten: Perurail 790050 € 7,75
Treinen & Trajecten: Rocky Mountaineer 790049 € 7,75
Treinen & Trajecten: Flying Scotsman 792507 € 7,75
Treinen & Trajecten: Superliner 792505 € 7,75
Treinen & Trajecten: Eastern & Oriental 792502 € 7,75
De Fabeltjeskrant Myra en Martha Hamster 782571 € 6,90
De Fabeltjeskrant Melis Das 782568 € 6,90
De Fabeltjeskrant Meneer de Raaf 782567 € 6,90
De Fabeltjeskrant Woefdram 782569 € 6,90
De Fabeltjeskrant Lowieke de Vos 782573 € 6,90
De Fabeltjeskrant Greta Bontekoe 782572 € 6,90
De Fabeltjeskrant Zoef de haas 782566 € 6,90
De Fabeltjeskrant Droes de beer 782565 € 6,90
De Fabeltjeskrant Mister Maraboe 782563 € 6,90
De Fabeltjeskrant Zaza Zebra 782560 € 6,90
De Fabeltjeskrant Isadora Paradijsvogel 782561 € 6,90
Jaar van de Rat/Os 780036 € 3,10
Jaar van de Os 780037 € 3,10
Jaar van de Rat 780035 € 3,10
Team Jumbo Visma 800074 € 9,60

GOUDEN POSTZEGELS
Johan van Oldenbarnevelt 810048 € 50,00
Slot Loevestein 810047 € 50,00
Hugo de Groot 810046 € 50,00

ZILVEREN POSTZEGELS
Het Friese paard 810055 € 25,00
De honingbij 810044 € 25,00
Anton Pieck 810020 € 25,00
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 - Duin & Kruidberg 810017 € 4,95
Beleef de natuur - De Onlanden 810016 € 4,95
Beleef de natuur - spechten 800030 € 4,95
Beleef de natuur - weidevogels 800029 € 4,95
Beleef de natuur - watervogels 800028 € 4,95

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

OVERIG
Speciale map Hugo de Groot 810042 € 9,95
Bewaarmap Multilaterale Oude postroutes 800050 € 19,95
Bewaarmap Multilaterale Bedreigde dieren 810051 € 22,95
9 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie  
Ned. postzegels 2020 800070 € 2,95
10 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie  
Ned. postzegelvellen 2020 800071 € 2,95



GINNEKENWEG 15 • 4818JA • BREDA 
☎ 076 887 9775 • ✉ SAFE-NEDERLAND@EUROPOST.NL

WWW.SAFE-NEDERLAND.NL

OPBERGSYSTEMEN EN TESTAPPERATUUR 
VOOR POSTZEGELS

BEKIJK HET VOLLEDIGE EN ZEER UITGEBREDE ASSORTIMENT OPBERGSYSTEMEN 
EN TESTAPPERATUUR OP: WWW.SAFE-NEDERLAND.NL
INFORMEER BIJ UW LOKALE WINKELIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP: 

SAFE NEDERLAND BY EUROPOST

Met de nieuwe T3 ontdekt u onzichtbare schatten! Controleer 
eenvoudig watermerken en ontdek reparaties en dunne plekken. 
Incl. USB kabel en 220 volt stekker. Nu met krachtige LED 
verlichtingen, traploos te regelen en 8 verschillende lichtkleuren!

Bestelnr. 9893 €168,-

SIGNOSCOPE T3
WATERMERKZOEKER EN TESTAPPARAAT

PRACHTIGE INSTEEKBOEKEN VAN
SAFE UIT DE  NOSTALGIE SERIE

Deze elektronische tandingmeter laat in seconden absoluut 
nauwkeurige resultaten zien door middel van optisch-elektronische 
meting. De metingen worden verricht door lichtsensoren zonder 
aanraken van de postzegel, waardoor het volledig veilig 
voor de zegels is. Geleverd incl. adapter.

Bestelnr. 9850
€ 275,-

PERFOTRONIC
ELEKTRONISCHE TANDINGMETER

S I N D S

• 1 9 5 3 •

Nu slechts €26,75262626,75

“Retro” 
 Bestelnr. 101

“Vintage” 
 Bestelnr.102

Degelijk stockboek “Nostalgie”, “Retro” 
en “Vintage” 60 witte pagina’s met dubbel 
schutblad en 10 pergamijnstroken. 
Per stuk van € 31,50

“Nostalgie” 
 Bestelnr.100

COMPLETE 
SET VAN 3

Nu voor maar

€71,95
 Bestelnr.100S

GINNEKENWEG 15 • 4818JA • BREDA 
☎ 076 887 9775 • ✉ SAFE-NEDERLAND@EUROPOST.NL

WWW.SAFE-NEDERLAND.NL

OPBERGSYSTEMEN EN TESTAPPERATUUR 
VOOR POSTZEGELS

BEKIJK HET VOLLEDIGE EN ZEER UITGEBREDE ASSORTIMENT OPBERGSYSTEMEN 
EN TESTAPPERATUUR OP: WWW.SAFE-NEDERLAND.NL
INFORMEER BIJ UW LOKALE WINKELIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP: 

SAFE NEDERLAND BY EUROPOST

Met de nieuwe T3 ontdekt u onzichtbare schatten! Controleer 
eenvoudig watermerken en ontdek reparaties en dunne plekken. 
Incl. USB kabel en 220 volt stekker. Nu met krachtige LED 
verlichtingen, traploos te regelen en 8 verschillende lichtkleuren!

Bestelnr. 9893 €168,-

SIGNOSCOPE T3
WATERMERKZOEKER EN TESTAPPARAAT

PRACHTIGE INSTEEKBOEKEN VAN
SAFE UIT DE  NOSTALGIE SERIE

Deze elektronische tandingmeter laat in seconden absoluut 
nauwkeurige resultaten zien door middel van optisch-elektronische 
meting. De metingen worden verricht door lichtsensoren zonder 
aanraken van de postzegel, waardoor het volledig veilig 
voor de zegels is. Geleverd incl. adapter.

Bestelnr. 9850 € 275,-

PERFOTRONIC
ELEKTRONISCHE TANDINGMETER

S I N D S

• 1 9 5 3 •

Nu slechts €26,75262626,75

“Retro” 
 Bestelnr. 101

“Vintage” 
 Bestelnr.102

Degelijk stockboek “Nostalgie”, “Retro” 
en “Vintage” 60 witte pagina’s met dubbel 
schutblad en 10 pergamijnstroken. 
Per stuk van € 31,50

“Nostalgie” 
 Bestelnr.100

COMPLETE 
SET VAN 3

Nu voor maar

€71,95
 Bestelnr.100S



GINNEKENWEG 15 • 4818JA • BREDA 
☎ 076 887 9775 • ✉ SAFE-NEDERLAND@EUROPOST.NL

WWW.SAFE-NEDERLAND.NL

OPBERGSYSTEMEN EN TESTAPPERATUUR 
VOOR POSTZEGELS

BEKIJK HET VOLLEDIGE EN ZEER UITGEBREDE ASSORTIMENT OPBERGSYSTEMEN 
EN TESTAPPERATUUR OP: WWW.SAFE-NEDERLAND.NL
INFORMEER BIJ UW LOKALE WINKELIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP: 

SAFE NEDERLAND BY EUROPOST

Met de nieuwe T3 ontdekt u onzichtbare schatten! Controleer 
eenvoudig watermerken en ontdek reparaties en dunne plekken. 
Incl. USB kabel en 220 volt stekker. Nu met krachtige LED 
verlichtingen, traploos te regelen en 8 verschillende lichtkleuren!

Bestelnr. 9893 €168,-

SIGNOSCOPE T3
WATERMERKZOEKER EN TESTAPPARAAT

PRACHTIGE INSTEEKBOEKEN VAN
SAFE UIT DE  NOSTALGIE SERIE

Deze elektronische tandingmeter laat in seconden absoluut 
nauwkeurige resultaten zien door middel van optisch-elektronische 
meting. De metingen worden verricht door lichtsensoren zonder 
aanraken van de postzegel, waardoor het volledig veilig 
voor de zegels is. Geleverd incl. adapter.

Bestelnr. 9850
€ 275,-

PERFOTRONIC
ELEKTRONISCHE TANDINGMETER

S I N D S

• 1 9 5 3 •

Nu slechts €26,75262626,75

“Retro” 
 Bestelnr. 101

“Vintage” 
 Bestelnr.102

Degelijk stockboek “Nostalgie”, “Retro” 
en “Vintage” 60 witte pagina’s met dubbel 
schutblad en 10 pergamijnstroken. 
Per stuk van € 31,50

“Nostalgie” 
 Bestelnr.100

COMPLETE 
SET VAN 3

Nu voor maar

€71,95
 Bestelnr.100S

GINNEKENWEG 15 • 4818JA • BREDA 
☎ 076 887 9775 • ✉ SAFE-NEDERLAND@EUROPOST.NL

WWW.SAFE-NEDERLAND.NL

OPBERGSYSTEMEN EN TESTAPPERATUUR 
VOOR POSTZEGELS

BEKIJK HET VOLLEDIGE EN ZEER UITGEBREDE ASSORTIMENT OPBERGSYSTEMEN 
EN TESTAPPERATUUR OP: WWW.SAFE-NEDERLAND.NL
INFORMEER BIJ UW LOKALE WINKELIER OF NEEM CONTACT MET ONS OP: 

SAFE NEDERLAND BY EUROPOST

Met de nieuwe T3 ontdekt u onzichtbare schatten! Controleer 
eenvoudig watermerken en ontdek reparaties en dunne plekken. 
Incl. USB kabel en 220 volt stekker. Nu met krachtige LED 
verlichtingen, traploos te regelen en 8 verschillende lichtkleuren!

Bestelnr. 9893 €168,-

SIGNOSCOPE T3
WATERMERKZOEKER EN TESTAPPARAAT

PRACHTIGE INSTEEKBOEKEN VAN
SAFE UIT DE  NOSTALGIE SERIE

Deze elektronische tandingmeter laat in seconden absoluut 
nauwkeurige resultaten zien door middel van optisch-elektronische 
meting. De metingen worden verricht door lichtsensoren zonder 
aanraken van de postzegel, waardoor het volledig veilig 
voor de zegels is. Geleverd incl. adapter.

Bestelnr. 9850 € 275,-

PERFOTRONIC
ELEKTRONISCHE TANDINGMETER

S I N D S

• 1 9 5 3 •

Nu slechts €26,75262626,75

“Retro” 
 Bestelnr. 101

“Vintage” 
 Bestelnr.102

Degelijk stockboek “Nostalgie”, “Retro” 
en “Vintage” 60 witte pagina’s met dubbel 
schutblad en 10 pergamijnstroken. 
Per stuk van € 31,50

“Nostalgie” 
 Bestelnr.100

COMPLETE 
SET VAN 3

Nu voor maar

€71,95
 Bestelnr.100S

MICHEL
Yvert

WWW.EUROPOST.NL

BEZOEK ONZE WEBSITE
Vertrouwd kopen met

Met reviews van vele kopers

Jaar Cat. nr. Postfris # Gestempeld #
1924 136-143 € 113,95 ☐ € 63,50 ☐
1925 166-168 € 11,95 ☐ € 2,75 ☐
1926 199-202 € 15,95 ☐ € 3,50 ☐
1927 203-211 € 43,95 ☐ € 14,95 ☐
1928 212-223 € 98,95 ☐ € 23,95 ☐
1929 224-228 € 53,95 ☐ € 5,95 ☐
1930 229-235 € 59,95 ☐ € 13,95 ☐
1931 236-243 € 369,00 ☐ € 27,95 ☐
1932 244-251 € 157,95 ☐ € 32,95 ☐
1933 252-264 € 139,95 ☐ € 25,75 ☐
1934 265-273 € 112,95 ☐ € 12,95 ☐
1935 274-282 € 127,95 ☐ € 14,95 ☐
1936 283-292 € 62,95 ☐ € 7,50 ☐
1937 293-304 € 39,95 ☐ € 5,25 ☐
1938 305-317 € 39,95 ☐ € 3,75 ☐
1939 318-331 € 46,95 ☐ € 7,50 ☐

	 1

€ 36,90
met gratis expert catalogus1 & Blauwdruknr.19

Gratis verzending

Bestellen en/of inschrijven nieuwsbrief:
Maak uw keuze d.m.v. of noteer het aantal stuks achter de prijs. Stuur deze advertentie of een kopie ervan op zonder postzegel naar:
Europost, Antwoordnr. 10383, 4800 VB BREDA.
Naam:…………………………………………………………  
Adres:…………………………………………..………..…… 
Postcode: ........................ Plaats:………………………………………….. 
Tel. nummer:……………………………………………..…… 
E-mail:…………………………………………………………         Schrijf mij in voor de nieuwsbrief
Ik machtig hiermee Europost om éénmalig het totale bedrag van mijn bankrekening af te schrijven: 
Bankrekening nummer (IBAN):………………………………………….. Handtekening:………………………………

Bestellen kan natuurlijk ook: ☎ 076 5614 923 •  ✉ info@europost.nl • www.europost.nl
Gratis verzending bij bestellingen v.a. € 60,- of bij machtiging. 

VERZAMELEN: NATUURLIJK MET WWW.EUROPOST.NL
Inmiddels één van de meest gewaardeerde webshops in Nederland en België 
voor de postzegelverzamelaar. Geen postzegelwinkel meer bij u in de buurt? 
Dan is een bezoek aan onze webshop de moeite waard! Gebruiksvriendelijk 
en een groot assortiment tegen concurrerende prijzen. Komt u er niet uit? 
Ons deskundige team helpt u telefonisch graag verder. Natuurlijk bent u ook 
welkom in onze winkel! 

GINNEKENWEG 15 • 4818JA • BREDA 
☎ 076 5614 923 • ✉ INFO@EUROPOST.NL

AANBIEDINGEN JAARGANGEN 
NEDERLAND

POSTFRIS OF GESTEMPELD
Maak nu voordelig uw verzameling compleet!

*jaargangen zijn exclusief langlopende series. Alle afbeeldingen van
 bovenstaande- en overige jaargangen zijn volledig te zien op onze website.

SPECIALE CATALOGUS 2022

NEDERLAND & OVERZEESE GEBIEDEN.

ZOJUIST
VERSCHENEN

AANBIEDINGEN JAARGANGEN AANBIEDINGEN JAARGANGEN 

OP=OP

€ 69,95

COMPLETE SERIE POSTFRIS

“TRALIE ZEGELS 1940”

SPECIALE AANBIEDING
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Collect is een uitgave van Koninklijke Post NL BV

Redactie Collect
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: 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 108 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
Vervoermiddelen door de jaren heen

Historische motorfietsen is het eerste Nederlandse postzegelvel dat geheel is gewijd aan motoren 

(zie pagina 12). Een echte primeur dus. De bulderende tweewielers ontbraken tot nu toe volledig 

in de lange lijst met postzegeluitgiften met vervoermiddelen de hoofdrol. 

Over de postzegels met treinen die in de loop der jaren zijn uitgegeven, 
heeft u eerder  kunnen lezen in Collect 106. De eerste postzegels met 
schepen kwamen uit in 1957, met illustraties van verschillende 
scheepstypen, in 1973 gevolgd door de historische schepen  
van ontwerper Sjoerd de Vries (1973) en de scheepsmodellen van  
het Maritiem Museum in 2015 (ontwerp: Beukers, Scholma). 

In 1969 verschenen de eerste afbeeldingen van vliegtuigen op een 
postzegeluitgifte ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Fokker 
(ontwerp: Will van Sambeek). De laatste vliegtuigpostzegels rolden in 
2019 van de pers. Het vel 100 jaar luchtvaart van ontwerpbureau  
Total Design vierde het eeuwfeest van de KLM. 

Bekende series met auto’s zijn de Europazegels uit 2013 met 
afbeeldingen van Nederlandse postauto’s (Birza Design), de serie  
met Porsche-afbeeldingen uit 2009 ter viering van 60 jaar Porsche  
in Nederland, de aandoenlijke DAF-postzegel uit 2008 in de serie  
Beleef de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 en het vel Klassiekers uit het Louwman 
Museum van ontwerper Hans Bastiaan Busking met klassieke 
automodellen (2014).


