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ontdek de wereld van de postzegel

‘Een beetje Dutch design’ 
Van Gelder over vel Het Vrouwtje van Stavoren‘Veel info en toch 

heel beeldend’
Postzegelvel 250 jaar koning Willem I

Wielrennen en zeilen 
Typisch Nederlandse sporten

Gratis postset 
Nieuwkoopse 
Plassen  

bij je bestelling
vanaf € 20,-

Gratis zilveren 
postzegel 
Nederlandse 
treinen
bij je bestelling
vanaf € 75,-



Prachtige 
cadeaus
Speciaal voor Collect-lezers

Gratis postset Nieuwkoopse Plassen
bij je bestelling vanaf € 20,-*

Gratis zilveren postzegel Nederlandse 
treinen - NS 2530 Bisschop
bij je bestelling vanaf € 75,-*

De Nieuwkoopse Plassen werden ooit uitgegraven voor de winning 
van turf. Vandaag de dag is de natuur heer en meester in het serene 
plassengebied bij Alphen aan den Rijn. De bijzondere planten en 
dieren die er wonen zijn door illustrator Michelle Dujardin vastgelegd 
in een sfeervolle postset. Je ontvangt een ongestempeld postzegel-
vel en 3 unieke kaarten cadeau bij je bestelling vanaf € 20,- uit deze 
Collect. De set is los verkrijgbaar à € 4,95 (bestelnummer: zie pag. 34).

Over de Nieuwkoopse Plassen verscheen ook een postzegelvel in 
de serie Beleef de natuur (zie pag. 25).

Vanaf de jaren 50 verving de NS de oude stoomlocomotieven door 
diesel-elektrisch aangedreven treinen, waaronder de 2530-serie.  
De bijnaam ‘Bisschop’ dankt de 2530 aan zijn lila kleur, later gewijzigd 
in roodbruin. In Nederland rijdt nog een exemplaar bij de Veluwsche 
Stoomtrein Maatschappij. Ontwerper Frank Janse vereeuwigde de loc 
op een prachtige zilveren postzegel, verpakt in luxe passe-partoutomslag. 
De set is ook los verkrijgbaar à € 25,- (bestelnummer zie pag. 31).
 

op=op

Profiteer nu van deze cadeaus en 
bestel snel!
*Uit Collect 111 kun je online, telefonisch of schriftelijk bestellen. 
Je ontvangt de postset als gratis premium bij je bestelling  
vanuit Collect vanaf € 20,-. Als je uiterlijk 26 juli voor € 75,- of  
meer bestelt, krijg je ook de zilveren postzegel Nederlandse 
treinen - NS 2530 Bisschop geheel gratis thuisgestuurd.  
Je ontvangt deze cadeaus alleen bij je eerste bestelling uit  
Collect 111. Actievoorwaarden op postnl.nl.

Zo bestel je 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



Volgende keer in Collect* o.a.:
Typisch Nederlands - voetbal, Dutch design (werktitel) en  
Beleef de natuur - Leuvenumse bossen.
*Collect 112 verschijnt in de week van 13 september.

Blijf op de hoogte van het laatste postzegel-
nieuws. Meld je aan voor de nieuwsbrief 
via www.postnl.nl/collect-nieuwsbrief.
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‘Veel info en toch heel beeldend’ 
Meer dan 40 studenten van kunstacademie ArtEZ in Zwolle 
werkten mee aan het postzegelvel 250 jaar koning Willem I

Nieuwe uitgiften
Typisch Nederlands - wielrennen en zeilen 

Profiel 
‘Echt een beetje Dutch design’, zo omschrijft Edwin van Gelder 
zijn ontwerp van het postzegelvel Het Vrouwtje van Stavoren

Nieuwe uitgiften
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 

De geschiedenis van
De Nederlandse Blauwe Mauritius

Prikbord
5 ton voor Oekraïne
Postbakfiets bezorgt eerste ‘gouden Mondriaan’ 
Hennie Kuiper
Beursagenda
Stem op Europa’s mooiste postzegel
Nederlands eerste cryptopostzegel

Gouden en zilveren postzegels
Geboorte van Nederland
150 jaar Piet Mondriaan
Nederlandse treinen - NS 2530 Bisschop

Persoonlijke producten
Glacier Express en Rigi Bahnen
Kijk op Nederland
Posttreinen in Nederland

Mijn postzegel en ik 
Zijn werk draait om muziek, maar thuis geniet Guyon da Silva 
Solis in alle stilte van zijn Europese postzegels van vóór 1930

Puzzel

Uitgiften 2e helft 2022

Shop

Assortiment

Reis door de tijd
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Postzegels 
verrijken je  
leven
Het huidige koningspaar is 
geliefd bij veel Nederlanders 
en dat begrijp ik wel. Bij mij 
stroomt er inmiddels ‘oranje 
bloed’ door mijn aderen en niet alleen 
omdat ik al jaren bij PostNL werk, maar ook 
omdat ik ons koningshuis oprecht een 
warm hart toedraag. Op officiële momenten 
hangt de driekleur steevast aan de 
vlaggenmast bij ons huis.

Over onze vroegere Oranjes weet ik echter 
veel minder, moet ik bekennen. Dat besef 
drong weer eens tot me door toen ik het 
fraaie postzegelvel 250 jaar koning Willem I onder 
ogen kreeg, gemaakt door studenten van ArtEZ in Zwolle. 
Het leuke van zo’n postzegeluitgifte is dat het je zo kan inspireren 
om je verder in onze geschiedenis te verdiepen. ‘Weer wat wijzer’, 
dacht ik dan ook toen ik het artikel op pagina 4 had gelezen.

Ook het postzegelvel over zeilen in de serie Typisch Nederlands 
(pagina 6-7) bracht me terug in de tijd. Ach ja, als jonge zeiler 
mocht ik soms mee op zee. Vooral bij mooi weer gaf het dat 
heerlijke gevoel van vrijheid. En spanning als het weer slechter 
was... Op het postzegelvel komt dat gevoel perfect tot uiting. 

Zomaar een paar voorbeelden van wat postzegels met je kunnen 
doen. Ze verzetten je gedachten, inspireren je nieuwsgierigheid 
en verrijken zo je leven.

Ik wens je veel lees-, kijk- en verzamelplezier toe!

Stephan van den Eijnden
Directeur Commercie Mail Nederland
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40 studenten ontwerpen postzegelvel 250 jaar koning Willem I

‘Veel info en toch heel beeldend’
Zelden is er zo veel ‘ontwerpkracht’ losgelaten op een enkel postzegelvel als voor 250 jaar koning 

Willem I. Meer dan 40 tweedejaars studenten van de opleiding Graphic Design aan de kunstacademie 

ArtEZ in Zwolle werkten mee aan de totstandkoming van deze uitgifte ter gelegenheid van de 250e 

geboortedag van onze eerste koning. 

De eindfase van het ambitieuze postzegel-
project werd afgerond door studenten  
Lois Barendse (1999), Femke Groen (2003) 
en Rosalie van ‘t Hof (2003). Het studenten-
project was een idee van Nicole Uniquole, 
de Nederlandse curator van de tentoon-
stelling Design & Dynastie, 250 Jahre 
Hofleben Oranien-Nassau in de Duitse  
stad Fulda, die eveneens is gewijd aan 
Willem I.

‘Belangrijk voor hun ontwikkeling’
In 2021 benaderde Uniquole PostNL met 
het plan om het postzegelvel te laten 
ontwerpen door studenten van ArtEZ.  
Met de academie had ze eerder succesvol 
samengewerkt voor huisstijlen van tentoon-
stellingen. “De studenten kunnen dan een 
ontwerp maken dat ook echt in de praktijk 
wordt toegepast en dat ze straks in hun 
carrière kunnen meenemen. Dat is 

ontzettend belangrijk voor hun ontwikke-
ling”, aldus de curator. 

De briefing van Nicole Uniquole en Hoofd 
Graphic Design bij ArtEZ Marijke Meester 
was bondig. Op het postzegelvel moesten 
de koning, echtgenote Wilhelmina van 
Pruisen en de stad Fulda centraal staan en 
het moest een feestelijk geheel worden. 
Verder hadden de studenten de vrije hand. 

Hoe gaaf is het 
om op onze 
leeftijd al 
een echt 
postzegelvel 
te mogen maken.” 

V.l.n.r.: Rosalie, Femke en Lois.

4 20 juni 2022



Lois Barendse: “We maakten allemaal onze 
eigen ontwerpen en presenteerden die aan 
de klas. Vervolgens werd gestemd welk 
ontwerp doorging naar de volgende ronde.” 
Femke Groen: “Uiteindelijk werd in 3 ronden 
bepaald welk ontwerp het meest aansprak. 
Nadat mijn idee al in de eerste ronde was 
afgevallen, sloot ik me aan bij het ontwerp-
groepje van Lois. Haar ontwerp had in mijn 
ogen de meeste potentie.”

Klassiek en modern tegelijk
Samen met Femke Groen en Rosalie van ‘t Hof 
zette Lois in de eindfase de puntjes op de i. 
Voor hun feestelijke verbeelding van de 
wereld van Willem I hadden ze uitgebreid 
onderzoek gedaan. Vooral naar zijn leven en 
betekenis, zijn vrouw Wilhelmina en de link 
met Fulda. Lois: “We wilden een heel 
herkenbaar postzegelvel maken, waarin zijn 
leven en betekenis goed tot uiting komen. 
De Willems-Orde, het monogram van 
Willem I en de kleuren rood, oranje, wit en 
blauw smelten samen tot een heel 
herkenbaar Nederlands geheel. Het thema 
is klassiek, maar het vel heeft met zijn felle 
kleuren toch een heel moderne uitstraling.”

Feestelijke confetti van Willems-Orden
Het postzegelvel weerspiegelt in 3 postzegels 
het leven van de koning. De afbeeldingen 
zijn ontleend aan oude schilderijen en een 
foto van het stadspaleis in Fulda. Het witte 
vlak onderin is ingeruimd voor een korte 
levensbeschrijving en een feestelijke 
confetti van Willems-Orden. Deze hoogste 
militaire onderscheiding met het Maltezer 
kruis als symbool werd in 1815 door Willem I 
ingesteld.

‘Ik ben nog maar 18’ 
De kers op de taart kwam in april. Lois zag 
toen met eigen ogen ‘haar’ postzegelvellen 
van de persen rollen in de drukkerij. “Hoe 
gaaf is het om op onze leeftijd al een echt 
postzegelvel te mogen maken en dat ook 

echt gedrukt zien worden!”, geniet ze nog na. 
Van het project hebben de studenten veel 
opgestoken. Femke: “Ik vond het heel 
uitdagend om op zo’n klein formaat veel info 
en typografie te verwerken tot een heel 
beeldend resultaat. Een mooi klein 
miniatuur. Het was een geweldige eer om er 
aan mee te mogen werken. Ik ben nog maar 
18, moet je bedenken...” 
 
Prijs per postzegelvel (6 postzegels,  
3 verschillende ontwerpen, bestemd  
voor internationale post): €9,30. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 24.  
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

Technische gegevens 
36 x 25 mm 
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel, zwart en blauw
60.000 vellen
vel van 6 postzegels in 3 verschillende ontwerpen
Nicole Uniquole in samenwerking met studenten van ArtEZ,  
University of the Arts, Graphic Design Zwolle
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
 

Drukkerij

Willem I, onze 
eerste koning
Prins Willem Frederik (1772-1843) was 
voorbestemd om in de voetsporen van 
zijn vader te treden, stadhouder Willem V. 
Maar de bezetting door het Franse leger 
in 1795 trok een streep door dat 
toekomstbeeld. Na 18 jaar verblijf in  
het buitenland zette de prins in 1813 
voor het eerst weer voet op bevrijde 
Nederlandse bodem. Twee jaar later werd 
hij uitgeroepen tot Willem I, koning van 
het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. 
Met veel daadkracht zette de vorst zich 
in voor het herstel van de sterk verzwakte 
economie. De afsplitsing van België in 
1830 kon hij echter niet verhinderen.  
Hij stierf verbitterd in 1843. 

Het begon 
in Fulda
Willem had al eerder bestuurlijke 
ervaring opgedaan toen hij van 1802  
tot 1806 regeerde over het vorstendom 
Fulda bij Frankfurt am Main. Willems 
bewind daar duurde echter maar kort. 
In 1806 werd Fulda bezet door de 
Fransen. Onder zijn bestuur was  
de oude barokstad helemaal opgebloeid. 
Willems 250e geboortejaar wordt er 
dan ook uitbundig gevierd met een 
speciale ‘Oranje-Nassau-tentoonstelling’ 
in het historische stadspaleis. 

5Nieuwe uitgiften



Verankerd in onze cultuur
Typisch Nederlands staat dit jaar stil bij 
enkele razend populaire sporten die in  
onze cultuur zijn verankerd. De 2022-reeks 
opende eerder dit jaar met schaatsen  
en hockey. Dit kwartaal staan wielrennen 
en zeilen in de schijnwerpers. En in augustus 
wordt besloten met het postzegelvel over 
voetbal, wereldwijd de populairste sport 
met 3,5 miljard fans. Elk postzegelvel bevat 
6 postzegels in 6 gelijke ontwerpen.

Populair en succesvol
Nederlanders beoefenen natuurlijk nog  
veel meer sporten dan de 5 op de postzegels. 
Ook sporten als wandelen, fitness, sportvissen, 
zwemmen, tennis, paardrijden en korfbal 
worden hier massaal beoefend. Het 
ontwerpteam van Total Design heeft dan 
ook lang nagedacht over de top 5 meest 

‘typisch Nederlandse’ sporten. Hun 
uiteindelijke keuze viel op schaatsen, 
hockey, wielrennen, zeilen en voetbal; 
immens populaire sporten waarin we ook 
internationaal al vele jaren heel succesvol zijn.

Vlak en waterrijk
Dat wielrennen en zeilen hier zo geliefd zijn, 
laat zich makkelijk verklaren. Het vlakke 
Nederland telt zelfs meer fietsen dan 
inwoners: bijna 23 miljoen stuks. En met 
overal zo veel water in de buurt trekken  
veel landgenoten er ook graag op uit met  
de boot. Met z’n allen bezitten we zo’n half 
miljoen boten en bootjes. Vooral in  
de zomermaanden zijn er overal zeil-
wedstrijden.

Focus op dynamiek 
Na de selectie van de 5 sporten maakten 
creative director Edwin van Praet en 
ontwerper Claire Bedon van Total Design 
vele proefschetsen in allerlei stijlen. Van 
heel herkenbaar tot strak gestileerd. 
Uiteindelijk ging hun voorkeur uit naar een 
krachtige, illustratieve beeldtaal waarin  
de betreffende sporter als een icoon van 
zijn/haar sport is afgebeeld. “De focus ligt 
op de dynamiek wanneer sporters hun 
lichaam draaien om de inspanning te 
leveren. Verder keken we naar wat er 
gebeurt als je de hoofdrol geeft aan de 
objecten die een sport kenmerken: de bal, 

de stick, de boot of de fiets bijvoorbeeld. 
Ook maakten we schetsen met symbolische 
lijnen waaraan je de sport direct kunt 
herkennen”, legt Claire Bedon uit.

‘Alsof de fiets een dansje doet’
Ter inspiratie bekeek het tweetal vele 
actiefoto’s van sporters. Bedon: “Je ziet  
dan bij wielrenners hoe ze hun fiets heen en 
weer bewegen om de helling op te kunnen 
rijden. Een danseuse, zoals we dat in het 
Frans zeggen. Alsof de fiets een dansje doet. 
Om te voorkomen dat de wielrenner in  
het beeld ‘zweeft’ hebben we hem in de 
postzegel verankerd door het voorwiel door 
de bovenste diagonale lijn te laten rijden.” 

Dezelfde subtiele ontwerptruc pasten  
de ontwerpers ook toe bij de zeiler, waarbij 
de onderkant van de zeilboot en het zeil 
bovenaan iets uit het beeldvlak steken. 
Edwin van Praet: “Het zijn maar kleine 
details, maar ze versterken de indruk dat  
de wedstrijdzeiler op ons af vaart. Je bent 
betrokken bij de actie en ziet de boot op je 
af komen.”

Prijs per postzegelvel: € 5,76. Een jaarabon-
nement op de 2022-serie kost € 28,80  
(5 vellen inclusief bewaarmap).

Kijk voor bestelnummers op pagina 22.  
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Typisch Nederlands: 
wielrennen en zeilen
De zomer staat voor de deur. En dus trekt Nederland er massaal op uit met de fiets of boot.  

De meesten doen dat gewoon voor hun plezier. Maar voor vele duizenden landgenoten zijn 

wielrennen en zeilen serieuze wedstrijdsporten waarin ze jaren training steken. In de serie  

Typisch Nederlands krijgen ze een erepodium met 2 postzegelvellen die speciaal aan hun passie 

en successen zijn gewijd.

Je bent betrok-
ken bij de actie en 
ziet de boot op je 
af komen.”

6 4 april en 9 mei 2022



36.000 wedstrijd-
fietsers, 370 
wielerclubs 
Nederland telt 36.000 wedstrijdfietsers 
en 370 wielerclubs. Bij wielrennen 
denken we vooral aan wegwedstrijden. 
De winst van Jan Janssen in de Tour de 
France van 1968 was het startpunt van 
vele Nederlandse wielersuccessen. 
Anno 2022 zijn Tom Dumoulin en 
Mathieu van der Poel de grote namen 
bij de mannen. Marianne Vos, Anna van 
der Breggen en Annemiek van Vleuten 
leiden het peloton bij de vrouwen. Maar 
de sport kent nog veel meer varianten, 
zoals BMX-fietsen, baanwielrennen, 
veldrijden, mountainbiken, strandracen, 
paracycling en zelfs kunstwielrijden, 
waarbij de sporter behendigheids-
proeven uitvoert.

Zeilers al jaren 
wereldtop
Van de vele watersporters in ons land 
zijn er circa 80.000 aangesloten bij  
het Watersportverbond. Klassieke 
Nederlandse zeilwedstrijden zijn  
het Skûtsjesilen, de Sneekweek,  
de Kaagweek, de 24-uurs Zeilrace,  
de North Sea Regatta, de Ronde om 
Texel en de 200 Myls ‘SOLO’ Zeilrace. 
Onze zeilers behoren al jaren tot  
de interna tionale top, met wereld- en 
Olympisch kampioenen als Marit 
Bouwmeester, Lobke Berkhout, 
Annemiek Bekkering, Bart Lambriex en 
Floris van de Werken.

Technische gegevens 
30 x 40 mm 
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
cyaan, magenta, geel, zwart en oranje
75.000 vellen
vel van 6 postzegels in 6 gelijke ontwerpen
Edwin van Praet en Claire Bedon (Total Design), Amsterdam
Cartor Security Printers, Meaucé-La Loupe, Frankrijk

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp 
Drukkerij

7Nieuwe uitgiften 



“Als ik het onderwerp niet ken, bewaar ik 
afstand en dat geeft mij de vrijheid om mijn 
eigen verhaal te vertellen en daarmee een 
‘statement’ of uitspraak te maken”, legt de 
ontwerper uit. “Zo behoud ik een brede blik 
en kan ik de beschikbare middelen precies 
zo inzetten dat ik mijn eigen reactie kan 
geven op de sage. Ik communiceer wat ik wíl 
communiceren zonder echt mee te gaan in 
het onderwerp.”

Kunst en architectuur
Van Gelders helicopteraanpak past helemaal 
bij zijn opvattingen over het ontwerpvak. Als 
grafisch ontwerper gaat hij zijn eigen weg. 
En die voert meestal door de wereld van 
kunst en architectuur. Vooral met architecten 
voelt hij zich verwant; met hun abstracte 
denken en werken in structuren en 
bouwstenen. Zo ontwierp hij de routing van 
de Academie van Bouwkunst in Amsterdam 
en een boek over architect Wiel Arets en  
de grafische identiteit voor de School of 
Architecture in Chicago. Daarnaast verzorgde 
hij de vormgeving van de Amsterdam Art 
Week en de tentoonstelling over de Gouden 
Koets. Met zijn werk won hij vele prijzen, 
waaronder die voor de Best Verzorgde 
Boeken, AIGA 50 books/50 covers, Tokyo 
Type Directors Club (TDC Annual Awards), 
Die Schönsten Bücher Aus Aller Welt en  
Art Directors Club New York.

Edwin van Gelder bedwingt boze blik Het Vrouwtje van Stavoren 

‘Een beetje Dutch design’
Het Vrouwtje van Stavoren. De meeste lezers hebben er vast van gehoord. Maar wie kent ook echt 

het verhaal van deze oude sage? Ook ontwerper Edwin van Gelder (1978) moest eerst in de boeken 

duiken voordat hij aan de slag ging met het postzegelvel over de koopmansweduwe die haar stad 

met haar inhalige gedrag in armoede dompelde. Maar die ‘onwetendheid’ kwam hem juist heel 

goed van pas.

Een simpele bood-
schap gewoon zo 
simpel mogelijk 
overbrengen.” 

8 9 mei 2022



Abstract en zakelijk
In het postzegelvel Het Vrouwtje van 
Stavoren zien we Van Gelders opvattingen 
over zijn rol als ‘bouwer’ van structuren 
terug in het abstracte, zakelijke karakter van 
het ontwerp. Voor de postzegels gebruikte 
de Amsterdammer bestaande illustraties 
van kunstenaar Toon Wegner uit het boek 
Vrouwtje van Stavoren (1997). “Werken van 
een echte kunstenaar. Ze spraken mij erg 
aan. Met hun krachtig zwart werken ze heel 
dramatisch. Vervolgens was het belangrijk 
dat ik er zelf iets mee deed en er mijn eigen 
uitspraak mee maakte.”

Nooit tevreden en naar tegen iedereen
Op de postzegels zoomt Van Gelder in op  
de intense boosheid van het vrouwtje en  
de ring, die zo’n cruciale rol speelt in  
het verhaal. “Op de velrand zien we haar ten 
voeten uit naast een samenvatting van  
de sage. De grillige schreven van de letters 
passen heel goed bij het artistieke karakter 
van de illustraties. Zo vertel ik binnen  
de beperkingen van een postzegelvel met 
slechts 2 verschillende postzegels toch  
het hele verhaal.” Het liefst had de ontwerper 
het hele vel in goud laten uitvoeren, in  
de sfeer van de sage. Maar dat bleek 
technisch niet mogelijk. Het goud is nu alleen 
gebruikt voor de letters en de illustraties. 

Helder, krachtig en duidelijk
Met het onderwerp kon hij uiteindelijk goed 

uit de voeten, vindt Van Gelder. “Van huis uit 
heb ik niet veel met verhalen en illustraties, 
maar zoals altijd heb ik me ook deze aanpak 
eigen gemaakt. Voor de routing van de 
Academie van Bouwkunst moest ik de opzet 
van het gebouw begrijpen. Nu moest ik de 
essentie van een klein postzegelvel vangen. 
Dat is best uitdagend. Je moet vooral niet te 
veel willen. Een simpele boodschap gewoon 
zo simpel mogelijk overbrengen. Helder, 
krachtig en duidelijk. Echt een beetje  
Dutch design.” 

Het Vrouwtje van Stavoren is de Neder-
landse inzending voor de EUROPA Stamp 
Best Design Competition 2022 (zie pag.13).

Prijs per postzegelvel (6 postzegels,  
2 verschillende ontwerpen): € 9,30.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 23.  
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect

De sage van  
‘het vrouwtje’
Het Vrouwtje van Stavoren was een 
rijke, inhalige koopmansweduwe. Op 
een dag zond ze een kapitein op reis 
met de opdracht: breng mij het kost-
baarste bezit op aarde. Hij keerde terug 
met een scheeps ruim vol graan. Woe-
dend liet ze het graan in zee gooien. 
Die hoogmoed zou haar duur komen 
te staan, waarschuwde een oude man. 
De weduwe wierp daarop haar kostbare 
ring in het water. “Nog eerder zal de zee 
mij deze ring teruggeven dan dat ik mij 
bedenken zal.” Kort daarna vond een 
dienstmeid de ring terug in een vis die 
ze bereidde. Een slecht voorteken. De 
graankorrels vormden een eiland voor 
de haven, die daardoor onbereikbaar 
werd voor schepen. Het rijke Stavoren 
verviel in armoede.

Altijd een maker gebleven
Als kind al was Edwin van Gelder altijd bezig met dingen bedenken en maken. “Vliegtuigen, 
parachutes, dat soort dingen. En vaak werkten ze nog ook... Een maker ben ik altijd gebleven.” 
Zijn vindingrijkheid kreeg pas echt een doel en richting tijdens zijn opleiding grafisch 
ontwerpen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Direct na zijn studie vestigde 
hij zich als zelfstandig grafisch ontwerper in Amsterdam, waar hij onder de naam Mainstudio 
vooral voor kleinere organisaties werkt in de sfeer van literatuur, kunst en architectuur.

Technische gegevens 
36 x 25 mm 
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd 
offset
zwart, blauw en goud
60.000 vellen
vel van 6 postzegels in 2 verschillende ontwerpen
Edwin van Gelder, Amsterdam
Toon Wegner via Stichting Nobilis, Fochteloo
Koninklijke Joh. Enschedé B.V., Haarlem

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
Illustraties 

Drukkerij
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Veelbewogen geschiedenis
De Sint-Pietersberg heeft een veelbewogen 
geschiedenis die nauw verweven is met  
die van Maastricht. Door de eeuwen heen 
stonden er diverse kastelen en forten die  
de dalen van de Maas en Jeker bewaakten, 
waaronder de kasteelruïne Lichtenberg en 
het Fort Sint Pieter. Ondergronds wordt  
de heuvel doorkruist door honderden 
gangen die vanaf de middeleeuwen zijn 
uitgegraven voor de winning van mergel. 
Later vond de mergelwinning bovengronds 
plaats. In 2018 werd hier een punt achter 
gezet. Een reusachtige krater herinnert nog 
aan deze mijnbouw.

Beschermd Natura 2000-gebied
Tegenwoordig is de Sint-Pietersberg een 
beschermd Natura 2000-natuurgebied van 
Natuurmonumenten. Maastrichtenaren 
komen er graag voor een wandeling. En voor 
veel toeristen is een bezoek aan de Limburgse 
hoofdstad niet compleet zonder een rond-
leiding door de onderaardse gangen, waar 
diverse vleermuissoorten leven, zoals de 
franjestaart, meervleermuis en baardvleer-
muis. De immense verlaten mergelgroeve 
wordt nu omgevormd tot natuurgebied met 
kalkgraslanden en zeldzame planten die 
vogels, insecten en vlinders aantrekken. 

Zeldzame soorten
De Sint-Pietersberg is een van de 4 
Nederlandse natuurgebieden die dit jaar 

centraal staan in de serie Beleef de natuur. 
Eerder dit jaar waren dat Fort Ellewoutsdijk 
en de Nieuwkoopse Plassen. Op 15 
augustus zijn de Leuvenumse bossen op  
de Veluwe aan de beurt. Elk postzegelvel 
bevat 10 postzegels met afbeeldingen  
van markante planten en dieren in hun 
natuurlijke omgeving. Het vel over  
de Sint-Pietersberg toont enkele zeldzame 
dier- en plantensoorten. Ontwerper Frank 
Janse: “De oehoe broedt op enkele plekken 
in Nederland waaronder hier weer sinds 
1997. Het boswitje komt zelfs nergens 
anders in ons land voor.”

Prijs per postzegelvel: € 9,60. De volledige 
2022-reeks kost € 38,40 (4 vellen inclusief 
bewaarmap).

Kijk voor het bestelnummer op pagina 21. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Beleef de natuur 

Natuur is weer baas op  
Sint-Pietersberg
Op de Sint-Pietersberg is bijna geen vierkante meter te vinden zonder sporen van menselijke 

voetstappen. Maar ondanks alle drukte door de eeuwen heen is de heuvel onder Maastricht  

ook een belangrijk natuurgebied met een geheel eigen flora- en faunamix die we ergens anders 

zelden tegenkomen. De markantste bewoners staan op de nieuwste postzegelveluitgifte in  

de serie Beleef de natuur. 

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
Cartor Security Printers, Meaucé-La Loupe, Frankrijk

Postzegelformaat
Velformaat

Papier
Gomming

Druktechniek
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerp  
Fotografie 

Drukkerij
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Voor het ontwerp tekende Julius Vermeulen 
(1953), destijds verantwoordelijk voor de 
postzegelontwerpen van het postbedrijf. De 
drukplaat werd gegraveerd door bankbiljet-
ten- en postzegelgraveur Inge Madlé (1963).

Aankoopbedrag nog steeds geheim
Monique Erkelens (1961) is beheerder van 
de collectie Postwaarden van het Nationaal 
Archief in Den Haag. In 1993 maakte ze als 
assistent-conservator van het voormalige 
Nederlandse PTT Museum de aankoop van 
de zeldzame oude postzegel en de totstand-
koming van de Nederlandse versie van nabij 

mee. Zij vertelt: “In 1993 kreeg het museum 
een ongestempelde Blauwe Mauritius 
aangeboden via een veilinghuis. De aankoop 
werd betaald uit een speciaal fonds.  
Het bedrag is nog steeds geheim. Maar recent 
werd een gestempeld exemplaar verkocht 
voor 2 miljoen euro.” 

Plaatdruk én offset
De aankoop werd gevierd met een speciale 
gelegenheidspostzegel. Drukkerij  
Joh. Enschedé in Haarlem gebruikte 
hiervoor 2 druktechnieken: het beeld van  
de oude postzegel met traditionele 

plaatdruk en de oranje en witte omgeving 
met de teksten en cijfers met de moderne 
offsetpers. Erkelens: “Historische en moderne 
technieken verenigd in 1 postzegel. Dat was 
heel bijzonder.” De oplage was 6 miljoen stuks. 

‘Het is onze Rembrandt’
De originele Blauwe Mauritius wordt 
nu  bewaard in het Nationaal Archief. 
“Het is onze Rembrandt”, zegt Monique 
Erkelens.”Vooral het verhaal erachter maakt 
‘m heel speciaal. Het bal van Lady Gomm, 
de snelheid waarmee de postzegels moesten 
worden gemaakt, de vermeende vergissing 
met het opschrift... door het verhaal krijg je 
er een speciale band mee. Bij de aankoop 
destijds zei ik nog: moeten we het wel doen? 
Zó veel geld. Nu ben ik trots dat we ‘m in 
onze collectie hebben.”

De Nederlandse Blauwe Mauritius
Verzamelaars overal ter wereld kennen het verhaal van de ‘Blauwe’ en ‘Rode’ Mauritius 1847,  

de beroemdste postzegels aller tijden. Van de Blauwe bestaan er nog 4 ongestempelde exemplaren. 

Van de Rode nog 2. Veel minder bekend is dat in 1995 ook een Nederlandse versie van de Blauwe 

Mauritius uitkwam. 

Het verhaal 
erachter maakt  
het heel speciaal.”

De vergissing van 
Joseph Barnard
Op 30 september 1847 organiseerde 
Lady Gomm, echtgenote van  
de gouverneur van Mauritius, een 
gekostumeerd bal. Voor het frankeren 
van de uitnodigingen liet ze speciale 
postzegels maken: een blauwe (2 pence) 
en rode (1 penny). Per abuis graveerde 
de lokale graveur Joseph Barnard  
de tekst Post Office in plaats van  
Post paid. Van deze legendarische serie 
met de ‘vergissing’ zijn slechts enkele 
exemplaren bewaard gebleven.  
Zo groeiden de Blauwe en Rode 
Mauritius uit tot de heilige gralen  
van de postzegelverzamelaar.
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Na overhandiging van de cheque 
werd Mila verrast met gele en 
blauwe rozen. 

Postbakfiets bezorgt eerste 
‘gouden Mondriaan’ 
Op 14 april bezorgde PostNL de eerste gouden postzegel 150 jaar Piet Mondriaan per 
elektrische postbakfiets bij het Mondriaanhuis in Amersfoort. Het kleinood werd in 
ontvangst genomen door wethouder Fatma Koşer Kaya van cultuur. In Mondriaans 
geboortestad wordt het 150e geboortejaar van de grote kunstenaar uitbundig gevierd 
met diverse manifestaties. 

Ook de postbakfiets was voor deze gelegenheid speciaal bestickerd in Mondriaan-stijl.  
In totaal zijn er 3 van deze Mondriaan-bakfietsen gemaakt. Ze worden het hele 
Mondriaan-jaar door ingezet, naast de honderden andere milieuvriendelijke postbak-
fietsen waarmee PostNL vandaag de dag post en pakketten bezorgt.

Meer over de gouden postzegel op pagina 15.

5 ton voor 
Oekraïne 
PostNL heeft € 500.000 gedoneerd aan 
Giro555 voor noodhulp aan de slachtoffers 
van de oorlog in Oekraïne. In het brievensor-
teercentrum in Amsterdam overhandigde 
postsorteerder Mila Pokhyla de cheque aan 
presentator Wendy van Dijk tijdens de 
TV-actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’.

Binnen PostNL wilden veel collega’s zelf 
inzamelacties organiseren. Maar om 
versnippering te voorkomen werd besloten 
in één keer een groot bedrag te doneren aan 
de samenwerkende hulporganisaties, zodat 
direct zo veel mogelijk mensen goed konden 
worden geholpen. 

Mila Pokhyla woont sinds 7 jaar in Nederland. 
Tijdens de actie verbleef haar dochter nog 
met haar gezin in een schuilkelder in Oekraïne. 
Na de overhandiging van de cheque 
verrasten collega’s Mila met rozen in de 
kleuren van de Oekraïnse vlag. Mila nam de 
bloemen geëmotioneerd in ontvangst. 

Cultuurwethouder 
Amersfoort Fatma Koşer 
en Paul Baltus, directeur 
van het Mondriaanhuis.
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Typisch Nederlands: 
Hennie Kuiper
In het Hennie Kuiper Wielermuseum in Denekamp kreeg wielerlegende 
Hennie Kuiper op 7 april het postzegelvel Typisch Nederlands - 
 wielrennen uitgereikt uit handen van Mirjam Verhaagen, senior 
marketeer Verzamelmarkt bij PostNL. Na de overhandiging werden 
twee ingelijste postzegelvellen met de iconische foto van Kuiper in 
de modder tijdens Parijs-Roubaix 1983 en vier boeken geveild. De 
opbrengst (€ 1250) ging naar het museum. Het officiële moment viel 
samen met de opening van een tentoonstelling over de gouden 
medaille die Kuiper in 1972 won tijdens de Olympische Spelen in 
München. Rond Denekamp is ook een speciale PostNL-fietsroute 
uitgezet. Meer informatie vind je op henniekuiperwielermuseum.nl. 

Meer over het postzegelvel op pagina 6-7.

Nederlands eerste 
cryptopostzegel
PostNL komt dit najaar met een heel bijzondere uitgifte:  
de NL crypto stamp, Nederlands eerste cryptopostzegel.  
In het volgende nummer van Collect lees je 
alles over deze unieke primeur. Wil je nu al 
meer weten? Lees dan het persbericht op 
www.postnl.nl/over-postnl/pers-nieuws/

Blijf op de hoogte: scan de QR-code en 
meld je aan voor de nieuwsbrief.

Beursagenda
POSTEX 2022: 28-29 oktober 2022
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld
Meer info op postex.nl 

Oudjaarsbeurs: 28-29 december 2022 
Expo Houten, Meidoornkade 24, Houten
Meer info op wbevenementen.eu

Stem op Europa’s 
mooiste postzegel
Elk jaar schrijft PostEurop, het Europese samenwerkingsverband van nationale 
postbedrijven, een postzegelontwerpwedstrijd uit rond een bepaald thema:
EUROPA Stamp Best Design Competition. ‘Mythen en sagen’ is het thema van 2022. 
De Nederlandse inzending met Het Vrouwtje van Stavoren (pagina 8-9) neemt 
het op tegen de inzendingen uit 24 andere deelnemende landen. 

Wil je meebeslissen welke PostEurop-postzegel de Award verdient? Breng dan uiterlijk 
9 september je stem uit via posteurop.org/europa2022. De inzendingen van Nederland, 
Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein zijn gebundeld in 
een fraaie bewaarmap met Duitstalige informatie over de postzegels. Prijs: € 23,95. 

Bestelnummer Het Vrouwtje van Stavoren op pagina 23 en bewaarmap Multilaterale 
op pagina 32. Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.
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Bladzijden in vaderlandse geschiedenis
De mijlpalen die de serie belicht zijn de 
Inname van Den Briel (1572), het Wilhelmus 
(circa 1570), de Eerste Vrije Statenvergadering 
(1572) en de ondertekening van de Akte 
van Verlatinghe in 1581. Op 1 april en 10 mei 
verschenen de eerste 2 postzegels.  
De Eerste Vrije Statenvergadering en de 
Akte van Verlatinghe volgen op 19 en 26 juli.  
De gouden postzegels verbeelden 
bladzijden in de vaderlandse geschiedenis, 
met rechts onderin de paginahoek het 
jaartal van de gebeurtenis.

Inname van Den Briel
De opstand verliep in de eerste jaren  
dramatisch. De kansen keerden toen een 
watervloot van Watergeuzen op 1 april 1572 
Den Briel bij Rotterdam veroverde op de 

Spanjaarden. Aangespoord door dat succes 
kozen steeds meer steden de zijde van 
Oranje. De opstand nam hiermee een 
beslissende wending. De postzegel toont 
een historische prent van de bestorming 
van Den Briel met een vechtende geuzen-
leider Willem van der Marck, heer van 
Lumey, op de voorgrond.

Het Wilhelmus 
Het Wilhelmus is een van de oudste 
volksliederen ter wereld. De tekst werd rond 
1570 door een onbekende geschreven.  
Het lied vertelt in 15 coupletten de 
tweestrijd van opstandleider prins Willem 
van Oranje tussen zijn loyaliteit aan de 
Spaanse koning en zijn geweten dat hem 
opdraagt God en het volk te dienen.  
Het Wilhelmus groeide uit tot het strijdlied 

van de opstandelingen. Op de postzegel 
staat de prins afgebeeld, met het volkslied 
uit de Nederlandsche gedenckclanck van 
Adriaen Valerius (1626) op de achtergrond.

Kijk voor bestelnummers op pagina 30. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Geboorte van Nederland
Wat is het ‘geboortejaar’ van Nederland? Veel geschiedschrijvers houden het op 1572, precies 

450 jaar geleden. De Watergeuzen veroverden toen het stadje Den Briel. De inname was het keerpunt 

in de opstand tegen het Spaanse gezag en legde zo het fundament voor onze onafhankelijkheid. 

De geboorte van Nederland wordt herdacht met 4 gouden postzegels van cruciale gebeurtenissen 

in de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog. 

Oplage slechts 
750 exemplaren 
De gouden postzegels kosten  
€ 50,- per stuk. Bij een abonnement 
op de hele serie (4 postzegels, prijs 
€ 200,-) ontvang je een exclusieve 
luxe bewaarbox cadeau. De oplage 
is beperkt tot 750 exemplaren.

14 1 april en 10 mei 2022



Weinig kunstenaars zijn zo vaak gekopieerd 
als Piet Mondriaan (1872-1944). Mondriaans 
beroemde kaarsrechte zwarte lijnen en 
vlakken in primaire kleuren zien we terug op 
theekoppen, keukenschorten, parfumflessen 
en zelfs mondmaskers. Zijn iconische 
abstracte schilderijen stonden mede aan  
de wieg van de moderne kunst.

In 2022 wordt het 150e geboortejaar van  
de schilder gevierd met exposities en 
manifestaties in zijn geboortestad 
Amersfoort (Feest van de Verbeelding)  
en Kunstmuseum Den Haag (Rondom 
Mondriaan). PostNL gedenkt de baan-
brekende kunstenaar met een prachtige 
gouden postzegel van een van Mondriaans 

beroemdste werken: Victory Boogie 
Woogie. Naast goud zijn in deze uitgifte 
voor het eerst ook andere kleuren gebruikt.
Het schilderij uit 1944 was geïnspireerd op 
het strakke stratenpatroon en de rechthoe-
kige wolkenkrabbers van New York, waar  
de schilder toen woonde. In 1997 kwam  
het kunstwerk voor ruim 80 miljoen 
gulden in Nederlandse handen. 
Het hangt nu in het Kunstmuseum 
Den Haag.

Prijs € 50,-. 

Kijk voor het bestelnummer op  
pagina 30. Of bestel direct op  
www.postnl.nl/collect.

Rond 1950 besloot de NS alle oude stoom-
locomotieven successievelijk te vervangen 
door moderne diesel-elektrische versies, 
waaronder de NS 2530. Deze stoere 
werkpaarden van de spoorwegen zijn 
vereeuwigd op een zilveren postzegel in 
serie Nederlandse treinen, die in totaal 4 
postzegels omvat. Eerder dit jaar verscheen 
de postzegel met de No. 3737 Jumbo. 

De NS 2530 was een verbeterde versie van 
zijn voorgangers 2200 en 2400, met een 
hogere cabine, meer comfort en een beter 
zicht. Aan zijn lila kleur en gele bies dankte 
hij de bijnaam de Bisschop. Rond 1990 werden 
de locomotieven buiten dienst genomen, 
mede omdat het goederenvervoer per spoor 

sterk was teruggelopen. De laatste 2530 is nu 
nog te zien op de toeristische spoorlijn van 
de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij.

Prijs per stuk: € 25,-. Oplage: 4000 exemplaren.

Kijk voor het bestelnummer op pagina 31. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

150 jaar Piet Mondriaan

Nederlandse treinen - NS 2530 Bisschop

24-karaats met certificaat van echtheid
Alle gouden postzegels op deze pagina's zijn gemaakt van 24-karaats goud (gehalte 
99/100) en worden geleverd met certificaat van echtheid.
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Aan de langlopende serie Treinen & Trajecten 
is een einde gekomen. Recent verschenen 
de laatste 2 los verkrijgbare postzegelvellen 
in de serie: Glacier Express en Rigi Bahnen. 
De populaire reeks nam de trein- en 
postzegelliefhebber jarenlang mee op  
’s werelds spectaculairste treinreizen.  
De hele serie omvat 25 postzegelvellen. 

De Glacier Express van Zermatt naar Sankt 
Moritz in Zwitserland toont de reiziger het 
ene hoogtepunt na het andere, zoals de 
Matterhorn en het canyon-landschap van 
de Rijnkloof. Op het traject klimt de trein tot 
meer dan 2000 meter hoogte en doet hij 

bijna 300 bruggen aan. Eveneens in 
Zwitserland liggen de Rigi-bergspoorbanen 
van Vitznau en Goldau naar de top van  
de Rigi Kulm. Met zijn 1797 meter een 
bescheiden berg, maar de imposante 
vergezichten op de bergmeren en de toppen 
van de Berner Alpen maken de treinreizen 
tot spectaculaire visuele  belevenissen.

Een vel met 5 postzegels (waarde 1 
internationaal) kost € 7,75. Een abonne-
ment afsluiten is niet meer mogelijk.

Kijk voor bestelnummers op pagina 28. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

De serie Kijk op Nederland vliegt dit kwartaal 
boven Overijssel, Flevoland en Gelderland. 
De 12-delige serie presenteert elke provincie 
op een eigen postzegelvel met 5 luchtfoto’s 
van markante plekken. Van Overijssel zien 
we in vogelvlucht de Hanzeboog bij Zwolle, 

het centrum van Deventer, het Giethoornsche 
Meer en de Weerribben-Wieden bij 
Giethoorn en Museum De Fundatie in Zwolle. 
Flevoland is in beeld gebracht met het 
vissersdorp Urk, de Marker Wadden in het 
Markermeer, de Houtribdijk bij Lelystad en 

de Noorderplassen en kunstproject de 
Groene Kathedraal bij Almere. En Gelder-
land presenteert zich met het Fort bij 
Asperen, stadseiland Veur-Lent bij 
Nijmegen, het Deelense Zand in de Hoge 
Veluwe, kasteel Ammersoyen bij Ammerzo-
den en de Ravenswaarden langs de IJssel.

Ontwerp: Studio026. Luchtfoto’s: Karel 
Tomeï. Prijs per postzegelvel: € 4,80.

Kijk voor bestelnummers op pagina 29. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Laatste reizen in Treinen & Trajecten:

Glacier Express en Rigi Bahnen

12 provincies in 60 luchtfoto’s

Kijk op Nederland
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Trein vervangt postkoets
Halverwege de 19e eeuw verving de trein  
de postkoets voor het verspreiden van  
de post door het land. De brieven en pakjes 
gingen aanvankelijk gewoon mee met  
de reizigerstreinen. Vanaf de jaren 30 namen 
speciale posttreinen die taak over. De post-
treinen bezorgden hun lading meestal  
's nachts bij de postexpeditie en -sorteer-
centra. Ze konden dan sneller rijden dan 
overdag. In 1997 zette PostNL een punt achter 
het vervoer per spoor. Sinds kort rijdt er 
weer een wekelijkse trein met trailer tussen 
Coevorden en Oslo.
 
De treinen op de postzegels
Ontwerper Karen Polder (1965) bracht  
de wereld van de posttrein in beeld op  
5 persoonlijke postzegels. Ze tonen een 
replica van diligence HIJSM 4 (het origineel 
dateert uit 1839) de NS PEC 8502 uit 1938 
(bijgenaamd de ‘deukneus’), het postrijtuig 
NS P 7920 uit 1952 (met loketkasten, 
storttafels, bundelkasten en postzakrekken), 
de NS mP 3031-posttrein uit 1966 en  
het Hbbkkss 043-5-rijtuig dat vanaf 1978  
in gebruik was. 

Foto’s van treinliefhebbers
De afbeeldingen van de treinen waren 
beschikbaar gesteld door enthousiaste 
treinliefhebbers. Karen Polder: “Hieruit  
heb ik foto’s gekozen die vanuit hetzelfde 

standpunt zijn gemaakt. Zo zijn de 
posttreinen goed met elkaar te vergelijken. 
Hun aanzicht draait ook steeds iets verder, 
zodat je tegen een waaier van treinen 
aankijkt. Daardoor zit er ook een mooie 
beweging in het totaalbeeld. Bijna alsof  
ze de postzegels uit rijden.” De collage van 
enveloppen en kaarten op de velrand komt 
uit Karens eigen postarchief.

Prijs postzegelvel (5 postzegels): € 4,80. 

Kijk voor het bestelnummer op pagina 32. 
Of bestel direct op www.postnl.nl/collect.

Nostalgische terugblik op verdwenen posttraditie

Posttreinen in Nederland
Op 16 mei verscheen het postzegelvel Posttreinen in Nederland. En op die datum was het ook 

precies 25 jaar geleden dat de laatste posttrein door ons land reed. Met 5 nostalgische postzegels 

van oude postlocomotieven en -rijtuigen kijkt PostNL terug op de tijd dat het spoor de ruggengraat 

was van de landelijke postdistributie. 

Expeditie Posttrein 
Het postzegelvel is uitgegeven in 
samenwerking met het Spoorweg-
museum in Utrecht. Daar kun je de 
treinen op de postzegels van 17 mei  
tot en met 27 november in het echt 
bekijken tijdens de tentoonstelling 
Expeditie Posttrein. 

17Persoonlijke producten 16 mei 2022

Foto: Stephan van den Eijnden, directeur 
Commercie Mail Nederland. en Nicole Kuppens, 
directeur van het Spoorwegmuseum.



‘Een beetje therapie’
Let in het winkelcentrum eens op de achtergrondmuziek. Goede kans dat deze is geselecteerd 

door Guyon da Silva Solis (1966), of een van zijn collega’s bij het Hilversumse bedrijf dat zich 

toelegt op achtergrondmuziek voor winkels. Maar eenmaal thuis ontspant de muziekondernemer 

het liefst in alle stilte met zijn verzameling oude Europese postzegels.

Met een hectische baan en druk gezin koestert de Bussummer  
de serene momenten dat hij zich in alle rust kan buigen over zijn 
postzegelcollectie. “Het is een heerlijke afleiding om uit te tunen 
na je werk. Voor mij is verzamelen ook een beetje therapie. Je gaat 
er helemaal in op en het maakt je hoofd lekker leeg.”

Verzamelen doet Guyon al vanaf zijn tiende. “Maar in mijn 
tienertijd ging al het geld op aan platen. Jaren later zag ik op een 
rommelbeurs een postzegelalbum liggen. Ik dacht: wat leuk, ik pak 
mijn oude hobby weer op!” Bij toeval stuitte hij op een oud Yvert & 
Tellier-verzamelalbum uit de jaren 30, waarin voor alle postzegels 
een vaste lege plek was ingeruimd. “Echt geweldig. Zo’n voorge-
drukt album stimuleert je namelijk om alle vakjes te vullen en de 
landen compleet te maken.”

Guyons verzameling omvat uitsluitend Europese postzegels van 
vóór 1930. Nieuwe aanwinsten koopt hij op een veiling of ruilt hij 
met bevriende verzamelaars. De aankopen worden bekostigd uit 
extraatjes en het verkopen van postzegels die hij overhoudt. “Het 
is maar een hobby, dus het moet niet te gek worden. En dat hoeft 
ook niet, want er zijn genoeg prachtige postzegels die helemaal 
niet duur zijn.”

Bij de historische postzegels is het vooral de geschiedenis die 
Guyon zo fascineert. “Je maakt dan hele reizen door de geschie-
denis. Je ziet historie, staatshoofden... Daarvan steek je veel op en 
leer je hoe de wereld vroeger in elkaar stak. Zo ontdek je dat Italië 
en Duitsland in de 19e eeuw uit vele verschillende kleine staatjes 
bestonden. Het geeft een mooi tijdsbeeld. Zo combineer ik mijn 
liefde voor geschiedenis met die voor postzegels.”

Mijn tip voor andere verzamelaars? 
“Koop een album met voorgedrukte lege plekken voor de 
postzegels. Zo geef je jezelf een opdracht mee, namelijk: 
dit boek vol maken." Genoeg prachtige 

postzegels die 
helemaal niet 
duur zijn.”Wil je ook met je collectie in deze rubriek? En heb je ook nog een 

goede verzameltip? Stuur een e-mail naar collectclub@postnl.nl.

18 Mijn postzegel en ik 



Iconische foto van Hennie Kuiper in 
Parijs-Roubaix 1983, te zien in het museum.

Los de Zweedse puzzel op en maak kans op 

Kaarten voor Hennie Kuiper Wielermuseum
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes  
van de oplossingsbalk.

Winnaars Collect 110
De oplossing van de filippine in Collect 
110 is: frankeermachine. Uit de goede 
inzendingen zijn de volgende 5 winnaars 
getrokken. Winaars van de puzzel: 
G. Venema, H. Geerlings en C.N. de 
Jong Westerweel. Winnaars van de 
kaartenmappen: M. van Duyn Prinsen 
en N. Smal.

Puzzelprijs 
Onder de goede oplossers verloten we 5 
sets toegangskaarten voor het Hennie 
Kuiper Wielermuseum in Denekamp. In 
het museum zie je foto’s, prijzen, 
onderscheidingen, sportkleding en 
andere voorwerpen uit de privéverza-
meling van de legendarische wielren-
ner. Iedere winnaar ontvangt 2 
toegangskaarten en (ter plekke) een 
ambachtelijk ijsje van De IJskuip. Kijk 
voor informatie over het museum op 
ervekuiper.nl.

Ook kans maken? Stuur je oplossing 
uiterlijk 5 augustus naar: PostNL Collect 
Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda.
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20 Postzegeluitgiften tweede helft 2022*

15 augustus 2022
Beleef de natuur - Leuvenumse bossen

Typisch Nederlands - voetbal 

Najaar 2022
NL crypto stamp
(uitgiftedatum nog niet bekend) 

26 september 2022
Dutch design (werktitel) 

10 oktober 2022
Kinderpostzegels 2022

17 oktober 2022
Dag van de postzegel 2022

14 november 2022
Decemberzegels 2022
(prijzen nog niet bekend)

Postzegeluitgifte Jaarcollectie 
postzegel-

vellen

Prestige-
boekjes

Eerstedag-
enveloppen

Postzegel-
mapjes

Jaarcollectie 
postzegels

 € 9,60 

 €  0,96 

 
 € 9,05 

 
 
 € 9,30
 
 
 € 7,20 
 
 
 € 1,92 

  

 €  5,76
 

  
   
  

 

  
 € 9,60 
  

 

 

 € 12,45

  
 

  
 

 
 € 12,45
 
 

 
 A € 6,81 
 B € 4,89 
   € 4,89 
 

  € 10,10 

 
 
 € 10,35

 € 8,25 
  
 
 € 4,89

 
 A € 9,03 
 B € 9,03 
  € 3,62 
   

  € 13,84 
 

 
 € 14,15 
 

 € 12,03

 € 5,43

*  Deze postzegeluitgiften behoren tot het 
officiële uitgifteprogramma. Alle overige 
postzegeluitgiften vallen hierbuiten. 
Onder voorbehoud van data- en prijs-
wijzgingen en druk- of schrijffouten.



Postzegelvel 
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 420661

Beleef de natuur - Sint-Pietersberg
13 juni 2022

Postzegelmapje nr. 653a 
Beleef de natuur - 
Sint-Pietersberg
€ 6,81
Bestelnummer 420680

Postzegelmapje nr. 653b 
Beleef de natuur - 
Sint-Pietersberg
€ 4,89
Bestelnummer 420681

Eerstedagenvelop nr. 845a  
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 
€ 9,03
Bestelnummer 420650

Eerstedagenvelop nr. 845b  
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 
€ 9,03
Bestelnummer 420651

SHOP 21Nieuwe uitgiften

Detailinfo over deze post- 
zegel op postnl.nl/collect



Typisch Nederlands - 
wielrennen
4 april 2022

Typisch Nederlands - 
zeilen
9 mei 2022

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - wielrennen
€ 5,76
Bestelnummer 420461

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - zeilen
€ 5,76
Bestelnummer 420561

Postzegelmapje nr. 650 
Typisch Nederlands - wielrennen
€ 4,89
Bestelnummer 420480

Postzegelmapje nr. 651 
Typisch Nederlands - zeilen
€ 4,89
Bestelnummer 420580

Eerstedagenvelop nr. 842  
Typisch Nederlands - wielrennen 
€ 3,62
Bestelnummer 420450

Eerstedagenvelop nr. 843  
Typisch Nederlands - zeilen 
€ 3,62
Bestelnummer 420550

22 Nieuwe uitgiften



Postzegelvel 
Het Vrouwtje van Stavoren 
€ 9,30
Bestelnummer 420562

Postzegelmapje nr. 652 
Het Vrouwtje van Stavoren 
€ 7,25
Bestelnummer 420581

Prestigeboekje nr. 100 
Het Vrouwtje van Stavoren 
€ 12,45
Bestelnummer 420511

Het Vrouwtje van Stavoren
9 mei 2022

Eerstedagenvelop nr. 844 
Het Vrouwtje van Stavoren 
€ 6,90
Bestelnummer 420551

SHOP 23Nieuwe uitgiften



Postzegelmapje nr. 654 
250 jaar koning Willem I 
€ 5,70
Bestelnummer 420682

Prestigeboekje nr. 101 
250 jaar koning Willem I 
€ 12,45
Bestelnummer 420611

250 jaar koning Willem I
20 juni 2022

Eerstedagenvelop nr. 846 
250 jaar koning Willem I 
€ 8,84
Bestelnummer 420652

Postzegelvel 
250 jaar koning Willem I 
€ 9,30
Bestelnummer 420662

24 Nieuwe uitgiften



Typisch Nederlands - schaatsen
3 januari 2022

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - schaatsen
€ 5,76
Bestelnummer 420163

Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk
3 januari 2022

Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen
21 februari 2022

Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Fort Ellewoutsdijk
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 420162

Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Nieuwkoopse Plassen
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 420261

Postzegelmapje nr. 644a 
Beleef de natuur - 
Fort Ellewoutsdijk
€ 6,81
Bestelnummer 420180

Postzegelmapje nr. 645 
Typisch Nederlands - 
schaatsen
€ 4,89
Bestelnummer 420182

Postzegelmapje nr. 646a 
Beleef de natuur - 
Nieuwkoopse Plassen
€ 6,81
Bestelnummer 420280

Postzegelmapje nr. 644b 
Beleef de natuur - 
Fort Ellewaoutsdijk
€ 4,89
Bestelnummer 420181

Postzegelmapje nr. 646b 
Beleef de natuur - 
Nieuwkoopse Plassen
€ 4,89
Bestelnummer 420281

SHOP 25Eerder verschenen



Typisch Nederlands - hockey
21 maart 2022

Postzegelvel 
Typisch Nederlands - hockey
€ 5,76
Bestelnummer 420361

200 jaar Mauritshuis
21 februari 2022

Delftse tulpenvazen
21 maart 2022

Postzegelvel 
200 jaar Mauritshuis 
€ 5,76
Bestelnummer 420262

Postzegelvel 
Delftse tulpenvazen 
€ 5,76
Bestelnummer 420161

Postzegelmapje nr. 647 
200 jaar Mauritshuis 
€ 6,81
Bestelnummer 420282

Postzegelmapje nr. 648 
Typisch Nederlands 
- hockey
€ 4,89
Bestelnummer 420380

Postzegelmapje nr. 649 
Delftse tulpenvazen 
€ 6,81
Bestelnummer 420183

Prestigeboekje nr. 98 
200 jaar Mauritshuis 
€ 12,45
Bestelnummer 420211

Prestigeboekje nr. 99 
Delftse tulpenvazen 
€ 12,45
Bestelnummer 420111

26 Eerder verschenen



Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2022 Nederland 2
Zelfklevend
2 mei 2022
€ 9,60
Bestelnummer 820046Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2022 Internationaal
Zelfklevend
2 mei 2022
€ 7,75
Bestelnummer 820047Y

Gestempeld set van 
3 gestanste postzegels 
Koning Willem-Alexander 2022
Zelfklevend
2 mei 2022
€ 4,43
Bestelnummer 820048Y

Gestempeld Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 
2022 Nederland 1
Zelfklevend
2 mei 2022
€ 9,60
Bestelnummer 820045Y

Gestempeld Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Sint-Pietersberg
Zelfklevend
13 juni 2022
€ 9,60
Bestelnummer 420661Y

Gestempeld Postzegelvel 
Het Vrouwtje van Stavoren
9 mei 2022
€ 9,30
Bestelnummer 420562Y

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands - wielrennen
4 april 2022
€ 5,76
Bestelnummer 420461Y

Gestempeld Postzegelvel 
Beleef de natuur - 
Nieuwkoopse Plassen
Zelfklevend
21 februari 2022
€ 9,60
Bestelnummer 420261Y

Gestempeld Postzegelvel 
Typisch Nederlands - zeilen
9 mei 2022
€ 5,76
Bestelnummer 420561Y

Gestempeld Postzegelvel 
250 jaar koning Willem I
20 juni 2022
€ 9,30
Bestelnummer 420662Y

SHOP 27Gestempelde postzegelvellen



Treinen & Trajecten 
14 juni 2022

Eerder verschenen

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Rigi-bahnen
€ 7,75
Bestelnummer 790064

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Glacier Express
€ 7,75
Bestelnummer 790063

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Thalys
€ 7,75
Bestelnummer 790062

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Trans-Siberië Express
€ 7,75
Bestelnummer 790060

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Bloutrain
€ 7,75
Bestelnummer 790061

Postzegelvel 
Treinen & Trajecten - Panama Railroad
€ 7,75
Bestelnummer 790059

Treinen & Trajecten - Semmeringbahn
€ 7,75
Bestelnummer 790058 

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

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

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

28 Persoonlijke producten

nieuw



Kijk op Nederland 
14 juni 2022

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Gelderland 
€ 4,80
Bestelnummer 820036

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Drenthe 
€ 4,80
Bestelnummer 820033

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Overijssel
€ 4,80
Bestelnummer 820034

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Groningen
€ 4,80
Bestelnummer 820031

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Flevoland 
€ 4,80
Bestelnummer 820035

Postzegelvel 
Kijk op Nederland - Friesland 
€ 4,80
Bestelnummer 820032

SHOP 29Persoonlijke producten

nieuw nieuw nieuw



Gouden postzegels 
1 april 2022

 
10 mei 2022

 
14 april 2022 Eerder verschenen

Gouden postzegel 
Hugo de Groot
€ 50,00
Bestelnummer 810046

Gouden postzegel 
Slot Loevestein
€ 50,00
Bestelnummer 810047

Gouden postzegel 
Geboorte van Nederland - 
Het Wilhelmus
€ 50,00
Bestelnummer 820020

Gouden postzegel 
Johan van Oldenbarnevelt
€ 50,00
Bestelnummer 810048

Gouden postzegel 
Geboorte van Nederland - 
Inname van Den Briel
€ 50,00
Bestelnummer 820019

Gouden postzegel 
150 jaar Piet Mondriaan
€ 50,00
Bestelnummer 820044

Gouden postzegel 
Prins Maurits van Oranje
€ 50,00
Bestelnummer 810049

30 Persoonlijke producten
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Eerder verschenen

Eerder verschenen

Zilveren postzegel 
Nederlandse treinen - 
NS 2530 Bisschop
€ 25,00
Bestelnummer 820024

Zilveren postzegel 
Nederlandse treinen - 
No. 3737 Jumbo
€ 25,00
Bestelnummer 820023

Zilveren postzegel 
Kasteel de Haar
€ 25,00
Bestelnummer 810061

Zilveren postzegels 
14 juni 2022

SHOP 31Persoonlijke producten

nieuw



Posttreinen 
16 mei 2022

Bewaarmap Multilaterale 
14 juni 2022

Digi Art 
Eerder verschenen

Postzegelvel 
Posttreinen
€ 4,80
Bestelnummer 820049

Bewaarmap Multilaterale Europa 
2022 - Mythen & Sagen
€ 23,95
Bestelnummer 820052

Postzegelvel 
Digi Art
€ 4,80
Bestelnummer 810060

32 Persoonlijke producten

Künstler: 
Edwin van Gelder, Amsterdam
Illustrationen: Toon Wegner über
Stichting Nobilis, Fochteloo

Ausgabetag: 
9. Mai 2022

Die Frau von Stavoren
Die Frau von Stavoren ist eine Sage darüber, dass Hochmut vor dem
Fall kommt. Die Geschichte handelt von einer reichen Kaufmannsfrau.
Aus Wut ließ sie im Hafen von Stavoren seltenes, wertvolles Getreide
über Bord werfen. Die Umstehenden waren empört. Daraufhin warf
die Frau einen kostbaren Ring in die Wellen und sagte, sie werde erst
dann irgendetwas bereuen, wenn das Meer ihr den Ring zurückgibt.
So geschah es. Der Ring wurde im Bauch eines Fisches wiedergefun-
den. Von da an ging es bergab: Die Frau verlor ihr ganzes Geld, der
Hafen versandete und der Reichtum von Stavoren war dahin. Dass
das reiche Stavoren seine Handelsposition verlor, weil der Hafen ver-
sandete, ist historisch korrekt. Die älteste 
bekannte Version der Sage stammt 
aus dem 16. Jahrhundert.

Künstlerin: 
Miriam Rosner, 
Luxemburg

Ausgabetag: 
17. Mai 2022

Künstler: 
Prof. Henning 
Wagenbreth, 
Berlin

Ausgabetag: 
5. Mai 2022

Künstlerin: 
Elena Knecht,
Zürich

Künstlerin: 
Eliane Schädler,
Triesenberg

Künstlerin: 
Marion Füllerer,
St. Pölten

Ausgabetag: 
5. Mai 2022

Ausgabetag: 
7. März 2022

Ausgabetag: 
7. Mai 2022

Kropemann             Melusina

Der Kropemann wird als düstere, hinterhältige Gestalt dargestellt, welche
in der Attert, einem Fluss im Westen des Großherzogtums Luxemburg, lebt.
Darstellungen zeigen ihn als kleinen Mann mit langem, zotteligem Bart und
zerfetzten Kleidern, dessen Körper mit Algen und anderen Pflanzen über-
wuchert ist. Er trägt eine Hakenstange (lux.: Kropestaang) bei sich, mit wel-
cher er seine Opfer in die Tiefen des Flusses hinabzieht.

Die Gründung der Stadt Luxemburg durch den Grafen Siegfried im Jahre
963 ist eng mit der Figur der Nixe Melusina verbunden. Sie heiratete den
Grafen nur unter der Bedingung, dass sie jeden Samstag zur freien Verfü-
gung haben könnte. Im Laufe der Jahre treibt die Eifersucht den Grafen von
Luxemburg dazu, das Versprechen zu brechen und Melusina an dem ver-
botenen Tag heimlich beim Baden zu beobachten. Dabei sieht er, wie sich
die untere Hälfte Melusinas in einen Fischschwanz verwandelt. Als Melusina
bemerkt, dass Siegfried sie beobachtet, verschwindet sie in den Fluten der
Alzette und ward nie mehr gesehen.

Märchen, Mythen und Sagen

Geschichten sind das älteste Kulturgut der Menschheit. Von mehr oder we-
niger ausgeschmückten wahren Begebenheiten bis hin zu komplett erfun-
denen Erzählungen gibt es verschiedene Formen, die sich in vielerlei
Hinsicht überschneiden können. Und auch wenn sie überall auf der Welt
vorkommen, sind sich viele Inhalte über Zeiten, Sprachen und Kulturen hin-
weg erstaunlich ähnlich, denn: Geschichten verbinden. Dies zum Anlass
genommen, sind Märchen, Mythen und Sagen das diesjährige Thema
der Sonderpostwertzeichen-Serie „Europa“.

Das Element, das sie alle wie kein anderes vereint, ist das fantastische.
Eines der häufigsten Motive ist hierbei der Drache als Fabeltier. Im Hoch-
mittelalter ist der Kampf mit dem schlangenartigen Mischwesen und Sinn-
bild des Chaos im Lebenslauf eines literarischen Helden fast schon
obligatorisch. Heutzutage hat sich das Bild des rein bösen Drachen ge-
wandelt. Insbesondere in modernen Kindermedien zeigt er keinerlei ne-
gative Eigenschaften mehr. 

Wilhelm Tell und der Apfelschuss

Die Geschichte rund um einen Helden, der seinem Kind einen Apfel
vom Kopf schiessen soll, findet sich in ganz verschiedenen europäi-
schen Sagensammlungen. In keinem anderen Land aber wurde sie so
sehr Teil eines Gründungsmythos wie in der Schweiz. Bis weit über die
Landesgrenzen hinaus bekannt wurde Wilhelm Tell als mutige und
furchtlose Titelfigur im gleichnamigen Theater Friedrich Schillers von
1804. Nach der Gründung des Bundesstaates 1848 war Wilhelm Tell
eine wichtige identitätsstiftende Figur für die noch junge Nation.

Die Szene rund um den Apfelschuss kommt vermutlich aus nordi schen
Geschichten des frühen Mittelal ters. Man kann annehmen, dass reisende
Mönche diese Erzählungen in die Schweiz brachten. Der Apfelschuss
gehört zu den einprägsamsten und bekanntesten Szenen der Tell-
Geschichte. Der jungen Illustratorin und Grafikerin Elena Knecht ist es ge-
lungen, die alte Sage auf eine mo derne Weise neu zu interpretieren und
in zeitgemässem Stil umzusetzen.  

Der Tälibudel Die weisse Frau

Das Liechtensteiner Alpengebiet ist Schauplatz vieler unheimlicher
Sagen. Eine Figur daraus ist Der Tälibudel. Der Geist in hundeähnlicher
Gestalt und mit feuerroten Augen soll einen Alphirten aus seiner Hütte
verjagt haben. Die Illustration der Liechtensteiner Künstlerin Eliane
Schädler zeigt den Schauplatz dieser Erzählung mit der furchtein-
flössenden Kreatur im Hintergrund.

Die weisse Frau ist eine Gestalt, die hierzulande in zahlreichen Sagen
und Mythen vorkommt. In der Regel taucht sie als harmloses Wesen
auf, das von Beobachtern zufällig gesehen oder durch ein ungutes
Gefühl bemerkt wird. Auf der Briefmarke schwebt die weisse Frau
durch ein Feld voller Königskerzen und löst sich langsam in Luft auf,
so wie sie es der Legende nach getan haben soll, als Kinder ihr be-
gegneten. Die Königskerze steht für Furchtlosigkeit und den Schutz vor
bösen Geistern.

Der Eisenerzer 
Wassermann

Einst, tausend Jahre vor Christi
Geburt, zu König Davids Zeiten
soll es gewesen sein, wie öfters
eine seltsame Menschengestalt
aus einer Höhle am Leopold-
steiner See auftauchte. Die Berg-
bewohner beschlossen, dieses
Geschöpf, das sie für einen

Wassermann hielten, zu fangen. Sie legten Speisen an den Eingang
der Grotte, füllten einen Krug mit einem starken Getränk und stellten
ihn dazu. Es dauerte nicht lange, da kam der Wassermann aus der
Grotte hervor und kostete von den Speisen, leerte auch den Krug bis
zur Neige und legte sich vor der Höhle in die Sonne. 

Nun sprangen die Leute schnell hinzu und brachten den Wassermann,
der von dem starken Trunke ganz betäubt war, wirklich in ihre Gewalt.
Der Wassermann bot hohe Geschenke für seine Freilassung. „Lass
hören“, sprachen die Bergbewohner, „was du uns bieten kannst!“ Da-
rauf erwiderte der Wassermann: „Wählet einen goldenen Fuß, ein
silbernes Herz oder einen eisernen Hut! - „Den eisernen Hut, ja, den
wollen wir, den zeig uns an!“, riefen die Bergbewohner. „Seht, dort
steht er! Dort ist der Berg, der euch Eisenmetall für eine Ewigkeit geben
wird!“ Daraufhin wurde er wieder zur Grotte zurückgebracht und in
die dunkle Flut hinabgesenkt. Und nie mehr hat man diesen Wasser-
mann wiedergesehen.

D ie zu einer schönen Tradition
gewordene Ausgabe der

„EUROPA“-Briefmarken befasst sich in
diesem Jahr mit dem länderübergreifenden Thema „Mythen und
Sagen“. Jede kleinere oder größere Region der Welt hat ihre eige-
nen Geschichten rund um Götter, Helden und magische Wesen.
Viele dieser Erzählungen ähneln sich jedoch, und das aus gutem
Grund: Vor allem Mythen und Sagen sind eng verzahnt und bauen
häufig aufeinander auf. Wie stets stellen die an diesem Schmuckblatt

beteiligten Postdienstleister der Niederlande,
Luxemburgs, Deutschlands, der
Schweiz, Liechtensteins und Öster-
reichs die zu diesem Thema veraus-
gabten Postwertzeichen und deren
jeweilige Inhalte vor.

Während Mythen die Welt
zu erklären versuchen, liegt

der Schwerpunkt bei den Sagen
auf den menschlichen Stärken

und Schwächen, wie Mut und
Niedertracht. Eines der be-

kanntesten Beispiele da-
für ist die germanisch-
skandinavische Nibe-
lungensage, eine Ge-
schichte von Treue
und Verrat, die in
Glanz und Abenteu-
er beginnt, doch in
Feuer und Blut en-
det. Ihre berühmteste

Niederschrift ist das Nibelungen-
lied, das als herausragendes Werk
mittelhochdeutscher Heldenepik gilt.

Verfasst wurde es um das Jahr 1200 von einem Dichter, der wahr-
scheinlich am Hof des Passauer Bischofs Wolfger von Erla lebte.

In 39 sogenannten Aventuiren mit mehr als 2300 Strophen erzählt
das Nibelungenlied von der Liebe Siegfrieds aus Xanten am

Niederrhein, Sohn des Königs Siegmund von Niederland, zur bur-
gundischen Königstochter Kriemhild. Dabei führt die Handlung einmal
quer durch Europa: Neben dem Hauptschauplatz, dem Hof in
Worms, spielen Teile der Geschichte im weit entfernten Island. Drei-
zehn Jahre nach der heimtückischen Ermordung Siegfrieds heiratet
Kriemhild in Wien den mächtigen Hunnenkönig Etzel und zieht dann
an dessen Hof im heutigen Ungarn. Weitere dreizehn Jahre später
lädt sie ihre Brüder ein, sie zu besuchen. Die fortan „Nibelungen“
genannten Burgunden reisen vom Rhein über die Donau bis an den
Hunnenhof, um schließlich in einem Blutbad, in dem auch die rache-
durstige Kriemhild nicht verschont bleibt, unterzugehen.

Das Sagengut, das lange Zeit nur mündlich und in abweichen-
den Fassungen überliefert wurde, reicht bis in die Zeit der

Völkerwanderung (4. bis 6. Jh.) zurück und basiert auf verschiedenen
tatsächlichen Ereignissen und Personen der europäischen Geschichte.
37 mehr oder weniger fragmentarisch erhaltene deutsche Handschrif-
ten des Nibelungenlieds sowie eine niederländische Umarbeitung
sind heute bekannt, wobei die meisten im südlichen Gebiet des deut-
schen Sprachraums gefunden wurden. Die drei wichtigsten und voll-
ständigsten Handschriften, die in der Bayerischen Staatsbibliothek in
München, der Stiftsbibliothek des Klosters St. Gallen in der Schweiz
und der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe aufbewahrt werden,
gehören seit 2009 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.

Ein Gemeinschaftsprodukt der Post Niederlande, der Liechtensteinischen Post, der Deutschen Post, 
der Schweizerischen Post, der Post Luxembourg und der Österreichischen Post

Die enthaltenen Briefmarken sind nur in den Tarifgebieten der jeweiligen Länder frankaturgültig.
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Kriemhild, Nibelungen-
brunnen, Tulln, 
Österreich

Die Motive auf dem Titel, der Rückseite und 
der Einklappseite zeigen Details des filigranen 

Flottmann-Tors, Stadt Herne, Nordrhein-Westfalen.
(www.flottmann-hallen.de)
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Digi Art 
Eerder verschenen

Nederlandse onderwaterwereld 
25 april 2022

Eerder verschenen

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld -  
ongewervelden in de Oosterschelde
€ 4,80
Bestelnummer 810068

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld -  
ongewervelden in de Noordzee
€ 4,80
Bestelnummer 810066

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld -  
vissen in de Oosterschelde
€ 4,80
Bestelnummer 810067

Postzegelvel 
Nederlandse onderwaterwereld -  
vissen in de Noordzee
€ 4,80
Bestelnummer 810065

SHOP 33Persoonlijke producten

nieuw

bij  
abonne-

ment



Beleef de natuur
22 maart 2022

Postset 
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen
€ 4,95
Bestelnummer 820016

Postset 
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk
€ 4,95
Bestelnummer 820015

Postset 
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilens
€ 4,95
Bestelnummer 810018

Eerder verschenen

34 Persoonlijke producten
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POSTEX 2021
Eerder verschenen

Beurspostzegels nr. 2 
POSTEX 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411063

Eindejaarsbeurs 2021
28 december 2021

Hertogpost 2021
16 december 2021

Beurspostzegelvel 
nr. 7 Eindejaarsbeurs 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411263

Beurspostzegelvel 
nr. 5 Hertogpost 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411262

Beurspostzegelvel 
nr. 6 Eindejaarsbeurs 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411264

Beurspostzegelvel 
nr. 3 Hertogpost 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411161

Beurspostzegelvel 
nr. 4 Hertogpost 2021
€ 2,88
Bestelnummer 411162

SHOP 35Beurspostzegels



Basisassortiment postzegels

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2022 
Nederland 1
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 820045

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2022 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 820047

Set van 3 gestanste postzegels
koning Willem-Alexander 2022
Nederland 1
Nederland 2
Internationaal
Zelfklevend
€ 4,43
Bestelnummer 820048

Postzegelvel 
Koning Willem-Alexander 2022 
Nederland 2
Zelfklevend
€ 9,60
Bestelnummer 820046

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 2021 
Internationaal
Zelfklevend
€ 7,75
Bestelnummer 810059

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

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

36 Basisassortiment

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw



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

Bijplakzegelvel (van 10) 
waarde 0,02 Diepdruk
€ 0,20
Bestelnummer 234002

Bijplakzegelvel (van 10) 
waarde 0,03 Offset
€ 0,30
Bestelnummer 274001

Bijplakzegelvel (van 10) 
waarde 0,05 Offset
€ 0,50
Bestelnummer 254001

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

XL-zegel
Zelfklevend
€ 4,50
Bestelnummer 400163

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

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

SHOP 37Basisassortiment



rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeligeraanbiedingen uit de winkel  | 

De winkel is ook op zaterdag open

Bestelinformatie 
Collect Club-Winkel
U kunt deze aanbiedingen (en trouwens 
álle postzegels van Nederland en OG) 
bestellen bij de Collect Club-Winkel.

1923 Tooropzegels 

nr. 134/135 postfris, cat. € 100,00 voor € 44,95

nr. 134/135 ongebruikt, cat. € 45,00 voor € 17,95

nr. 134/135 gestempeld, cat.€ 50,00 voor € 19,95

1931 koningin Willemina ‘fotomontage’ 
nr. 236/237 postfris, cat. € 575,00 voor € 285,00

nr. 236/237 ongebruikt, cat. € 180,00 voor € 69,00

nr. 236/237 gestempeld, € 2,50

1852 de eerste emissie van Nederland

koning Willem III, gestempeld

nr. 1 € 15,00 nr. 2 € 11,50   nr. 3 € 59,00

1923 diverse voorstellingen
nr. 110/113 postfris, cat. € 21,50 voor € 12,50

nr. 110/113 ongebruikt, cat. € 11,00 voor € 5,95

1920 opruimingsuitgifte overdruk 
nr. 104/105 postfris, cat. € 800,00 voor € 320,00

nr. 104/105 ongebruikt, cat. € 325,00 voor € 125,00

nr. 104/105 gestempeld, cat. € 225,00 voor € 89,50

1926-1939 koningin Wilhelmina (type Veth)

nr. 177/198 postfris, cat. € 800,00 voor € 495,00

nr. 177/198 ongebruikt, cat. € 316,00 voor € 125,00

nr. 177/198 gestempeld, cat. € 70,90 voor € 27,50

1931 kinderserie ‘het misdeelde kind’
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

1931 zegels voor de restauratie van de ‘Goudse Glazen’
nr. 238/239 postfris, cat. € 95,00 voor € 39,75

nr. 238/239 ongebruikt, cat. € 50,00 voor € 19,50

nr. 238/239 gestempeld, cat. € 42,00 voor € 12,50

telegramzegels

de 25 cent lila en zwart (het kwartje!)

nr. TG7 gebruikt, nu voor € 1.150,00 en

de 60 cent lila en zwart

nr. TG10 gebruikt, nu voor € 26,50

1991-2001 koningin beatrix (inversie)
nr. 1488/1501 + 1581/1582 postfris, cat. € 34,60 voor € 12,95

1956 olympiade in melbourne
nr. 676/680 postfris, € 4,95

nr. 676/680 gestempeld, € 4,75

op eerstedagenvelop (E26) 

met adres € 12,50

ROLTANDING 

nr. R90/R93 postfris, cat. € 150,00 voor € 62,50

nr. R90/R93 ongebruikt, cat. € 60,00 voor € 26,50

nr. R90/R93 gestempeld, cat. € 50,00 voor € 19,50

1936 kinderserie ‘bazuin-engel’

nr. 289/292 postfris, cat. € 59,00 voor € 24,50

nr. 289/292 ongebruikt, cat. € 25,00 voor € 9,95

nr. 289/292 gestempeld, cat. € 7,00 voor € 2,50

1951 Luchtpost Zeemeeuw

(de luchtpostmeeuwtjes)

nr. LP12/LP13 postfris, cat. € 600,00 voor € 195,00

nr. LP12/LP13 gestempeld, cat. € 250,00 voor € 69,50

2003 prestigeboekje 
verzamel de prestigeboekjes, 

ze zijn enig!

prestigeboekje 1 voor € 6,00

1929 kinderserie ‘op de rug van een dolfijn’
nr. 225/228 postfris, cat. € 80,00 voor € 49,95

nr. 225/228 ongebruikt, cat. € 25,00 voor € 10,00

nr. 225/228 gestempeld, cat. € 16,00 voor € 4,95

ROLTANDING

nr. R82/R85 postfris, cat. € 140,00 voor € 69,50

nr. R82/R85 ongebruikt, cat. € 33,00 voor € 14,95

nr. R82/R85 gestempeld, cat. € 30,00 voor € 12,95

1938 zomerserie
nr. 305/309 postfris, cat. € 40,00 voor € 16,00

nr. 305/309, ongebruikt, cat. € 18,00 voor € 7,50

nr. 305/309, gestempeld, cat. € 5,00 voor € 2,50

1984-1994 alle zomerboekjes

nr. 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 48 en 49  (11 stuks)

Nu voor € 16,50

1949-1951 

koningin Juliana ‘en face’
nr. 518/533 postfris, € 99,95

nr. 518/533 ongebruikt, € 69,50

nr. 518/533 gestempeld, € 5,75

nr. 534/537 postfris, € 375,00

nr. 534/537 ongebruikt, € 175,00

nr. 534/537 gestempeld, € 7,95

www.collectclubwinkel.nl 

035 631 5248
elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

1867 de derde emissie van Nederland

koning Willem III, gestempeld

nr. 10 € 12,50 nr. 11 € 37,50 nr. 12 € 79,50

1893 prinses Wilhelmina ‘hangend haar’

nr. 43 ongebruikt, cat. € 750,00 voor € 475,00

nr. 43 gestempeld, cat. € 25,00 voor € 9,95

nr. 44 ongebruikt, cat. € 1.000,00 voor € 725,00

nr. 44 gestempeld, cat. € 100,00 voor € 39,50

1913 regeringsjubileum, 

de 25ct lichtblauw
nr. 96 postfris, 

cat. € 50,00 voor € 34,50

nr. 96 ongebruikt, 

cat. € 20,00 voor € 8,95

nr. 96 gestempeld, 

cat. € 10,00 voor € 3,95

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

1931 luchtpost, koningin 

Wilhelmina ‘fotomontage’
nr. LP9 postfris,  

cat. € 75,00 voor € 45,00

nr. LP9 ongebruikt,  

cat. € 17,50 voor € 6,95

1924 (straf)portzegels 
nr. P65/P68 postfris, cat. € 16,00 voor € 9,00

nr. P65/P68 ongebruikt, cat. € 6,00 voor € 3,95

nr. P65/P68 gestempeld, cat. € 3,50 voor € 1,50

1938 kinderserie ‘fluitspelend kind’
nr. 313/317 postfris, cat. € 48,00 voor € 22,50

nr. 313/317 ongebruikt, cat. € 13,00 voor € 5,00

nr. 313/317, gestempeld, cat. € 4,00 voor € 2,50

Legioenblokken 
nr. V402/V403 postfris, € 87,50

nr. V402/V403 ongebruikt, € 47,50

nr. V402/V403 gestempeld, € 85,00

1924 tentoonstellingszegels

 koningin Wilhelmina

nr. 136/138 postfris, cat. 225,00 voor € 85,00

nr. 136/138 ongebruikt, cat. € 160,00 voor € 55,00

nr. 136/138 gestempeld, van € 160,00 voor € 52,50

Curaçao 1936 hoge waardes sluierserie

nr. 135/137 postfris, cat. € 215,00 voor € 120,00

nr. 135/137 ongebruikt, cat. € 50,00 voor € 22,50

nr. 135/137 gestempeld, cat. € 33,50 voor € 14,50 

51
8/

53
3

53
4/

53
7

1951-1953 Cour de Justice, 

complete serie
nr. D27/D40 postfris, cat. € 1.750,00 voor € 1.175,00

nr. D27/D40 gestempeld, cat. € 18,30 voor € 7,95

De allereerste postzegel van Nederlands Indië
Indië nr. 1 gestempeld, cat. € 125,00 voor € 65,00. 

1933 zeemanzegels
nr. 257/260 postfris, cat. € 152,00 voor € 67,50 

nr. 257/260 ongebruikt, cat. € 75,00 voor € 29,50 

nr. 257/260 postfris, cat. € 40,00 voor € 14,50 

1906-1909 (straf)portzegels

nr. P29/P30 postfris, cat. € 65,00 voor € 29,50

nr. P29/P30 ongebruikt, cat. € 10,00 voor € 4,95

nr. P29/P30 gestempeld, cat. € 13,00 voor € 6,25

bezegel 
het  met  Els
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rechtstreeks van de groothandel  
en daarom veel voordeligeraanbiedingen uit de winkel  | 

De winkel is ook op zaterdag open

Bestelinformatie 
Collect Club-Winkel
U kunt deze aanbiedingen (en trouwens 
álle postzegels van Nederland en OG) 
bestellen bij de Collect Club-Winkel.

1923 Tooropzegels 

nr. 134/135 postfris, cat. € 100,00 voor € 44,95

nr. 134/135 ongebruikt, cat. € 45,00 voor € 17,95

nr. 134/135 gestempeld, cat.€ 50,00 voor € 19,95

1931 koningin Willemina ‘fotomontage’ 
nr. 236/237 postfris, cat. € 575,00 voor € 285,00

nr. 236/237 ongebruikt, cat. € 180,00 voor € 69,00

nr. 236/237 gestempeld, € 2,50

1852 de eerste emissie van Nederland

koning Willem III, gestempeld

nr. 1 € 15,00 nr. 2 € 11,50   nr. 3 € 59,00

1923 diverse voorstellingen
nr. 110/113 postfris, cat. € 21,50 voor € 12,50

nr. 110/113 ongebruikt, cat. € 11,00 voor € 5,95

1920 opruimingsuitgifte overdruk 
nr. 104/105 postfris, cat. € 800,00 voor € 320,00

nr. 104/105 ongebruikt, cat. € 325,00 voor € 125,00

nr. 104/105 gestempeld, cat. € 225,00 voor € 89,50

1926-1939 koningin Wilhelmina (type Veth)

nr. 177/198 postfris, cat. € 800,00 voor € 495,00

nr. 177/198 ongebruikt, cat. € 316,00 voor € 125,00

nr. 177/198 gestempeld, cat. € 70,90 voor € 27,50

1931 kinderserie ‘het misdeelde kind’
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

1931 zegels voor de restauratie van de ‘Goudse Glazen’
nr. 238/239 postfris, cat. € 95,00 voor € 39,75

nr. 238/239 ongebruikt, cat. € 50,00 voor € 19,50

nr. 238/239 gestempeld, cat. € 42,00 voor € 12,50

telegramzegels

de 25 cent lila en zwart (het kwartje!)

nr. TG7 gebruikt, nu voor € 1.150,00 en

de 60 cent lila en zwart

nr. TG10 gebruikt, nu voor € 26,50

1991-2001 koningin beatrix (inversie)
nr. 1488/1501 + 1581/1582 postfris, cat. € 34,60 voor € 12,95

1956 olympiade in melbourne
nr. 676/680 postfris, € 4,95

nr. 676/680 gestempeld, € 4,75

op eerstedagenvelop (E26) 

met adres € 12,50

ROLTANDING 

nr. R90/R93 postfris, cat. € 150,00 voor € 62,50

nr. R90/R93 ongebruikt, cat. € 60,00 voor € 26,50

nr. R90/R93 gestempeld, cat. € 50,00 voor € 19,50

1936 kinderserie ‘bazuin-engel’

nr. 289/292 postfris, cat. € 59,00 voor € 24,50

nr. 289/292 ongebruikt, cat. € 25,00 voor € 9,95

nr. 289/292 gestempeld, cat. € 7,00 voor € 2,50

1951 Luchtpost Zeemeeuw

(de luchtpostmeeuwtjes)

nr. LP12/LP13 postfris, cat. € 600,00 voor € 195,00

nr. LP12/LP13 gestempeld, cat. € 250,00 voor € 69,50

2003 prestigeboekje 
verzamel de prestigeboekjes, 

ze zijn enig!

prestigeboekje 1 voor € 6,00

1929 kinderserie ‘op de rug van een dolfijn’
nr. 225/228 postfris, cat. € 80,00 voor € 49,95

nr. 225/228 ongebruikt, cat. € 25,00 voor € 10,00

nr. 225/228 gestempeld, cat. € 16,00 voor € 4,95

ROLTANDING

nr. R82/R85 postfris, cat. € 140,00 voor € 69,50

nr. R82/R85 ongebruikt, cat. € 33,00 voor € 14,95

nr. R82/R85 gestempeld, cat. € 30,00 voor € 12,95

1938 zomerserie
nr. 305/309 postfris, cat. € 40,00 voor € 16,00

nr. 305/309, ongebruikt, cat. € 18,00 voor € 7,50

nr. 305/309, gestempeld, cat. € 5,00 voor € 2,50

1984-1994 alle zomerboekjes

nr. 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 48 en 49  (11 stuks)

Nu voor € 16,50

1949-1951 

koningin Juliana ‘en face’
nr. 518/533 postfris, € 99,95

nr. 518/533 ongebruikt, € 69,50

nr. 518/533 gestempeld, € 5,75

nr. 534/537 postfris, € 375,00

nr. 534/537 ongebruikt, € 175,00

nr. 534/537 gestempeld, € 7,95

www.collectclubwinkel.nl 

035 631 5248
elslipsius@gmail.com
postadres en bezoekadres

Vlietlaan 44C | 1404 CC  Bussum

1867 de derde emissie van Nederland

koning Willem III, gestempeld

nr. 10 € 12,50 nr. 11 € 37,50 nr. 12 € 79,50

1893 prinses Wilhelmina ‘hangend haar’

nr. 43 ongebruikt, cat. € 750,00 voor € 475,00

nr. 43 gestempeld, cat. € 25,00 voor € 9,95

nr. 44 ongebruikt, cat. € 1.000,00 voor € 725,00

nr. 44 gestempeld, cat. € 100,00 voor € 39,50

1913 regeringsjubileum, 

de 25ct lichtblauw
nr. 96 postfris, 

cat. € 50,00 voor € 34,50

nr. 96 ongebruikt, 

cat. € 20,00 voor € 8,95

nr. 96 gestempeld, 

cat. € 10,00 voor € 3,95

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

1931 luchtpost, koningin 

Wilhelmina ‘fotomontage’
nr. LP9 postfris,  

cat. € 75,00 voor € 45,00

nr. LP9 ongebruikt,  

cat. € 17,50 voor € 6,95

1924 (straf)portzegels 
nr. P65/P68 postfris, cat. € 16,00 voor € 9,00

nr. P65/P68 ongebruikt, cat. € 6,00 voor € 3,95

nr. P65/P68 gestempeld, cat. € 3,50 voor € 1,50

1938 kinderserie ‘fluitspelend kind’
nr. 313/317 postfris, cat. € 48,00 voor € 22,50

nr. 313/317 ongebruikt, cat. € 13,00 voor € 5,00

nr. 313/317, gestempeld, cat. € 4,00 voor € 2,50

Legioenblokken 
nr. V402/V403 postfris, € 87,50

nr. V402/V403 ongebruikt, € 47,50

nr. V402/V403 gestempeld, € 85,00

1924 tentoonstellingszegels

 koningin Wilhelmina

nr. 136/138 postfris, cat. 225,00 voor € 85,00

nr. 136/138 ongebruikt, cat. € 160,00 voor € 55,00

nr. 136/138 gestempeld, van € 160,00 voor € 52,50

Curaçao 1936 hoge waardes sluierserie

nr. 135/137 postfris, cat. € 215,00 voor € 120,00

nr. 135/137 ongebruikt, cat. € 50,00 voor € 22,50

nr. 135/137 gestempeld, cat. € 33,50 voor € 14,50 

51
8/

53
3

53
4/

53
7

1951-1953 Cour de Justice, 

complete serie
nr. D27/D40 postfris, cat. € 1.750,00 voor € 1.175,00

nr. D27/D40 gestempeld, cat. € 18,30 voor € 7,95

De allereerste postzegel van Nederlands Indië
Indië nr. 1 gestempeld, cat. € 125,00 voor € 65,00. 

1933 zeemanzegels
nr. 257/260 postfris, cat. € 152,00 voor € 67,50 

nr. 257/260 ongebruikt, cat. € 75,00 voor € 29,50 

nr. 257/260 postfris, cat. € 40,00 voor € 14,50 

1906-1909 (straf)portzegels

nr. P29/P30 postfris, cat. € 65,00 voor € 29,50

nr. P29/P30 ongebruikt, cat. € 10,00 voor € 4,95

nr. P29/P30 gestempeld, cat. € 13,00 voor € 6,25

bezegel 
het  met  Els
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JAARPRODUCTEN 2021 BESTELNR PRIJS
Jaarboek Nederlandse postzegels 2100JBPA € 110,95
Jaarboek Nederlandse postzegels exclusief postzegels 2100JBPB € 26,50
Jaarboek Nederlandse postzegels Engels 2100JBPC € 110,95
Jaarcollectie Nederlandse postzegels 2100JCS € 99,74
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen 2100JCV € 71,66
NVPH catalogus 2022 810089 € 36,90

POSTZEGELS 2022 BESTELNR PRIJS
250 jaar koning Willem I 420662 € 9,30
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg Z 420661 € 9,60
Het Vrouwtje van Stavoren 420562 € 9,30
Typisch Nederlands - zeilen 420561 € 5,76
Typisch Nederlands - wielrennen 420461 € 5,76
Typisch Nederlands - hockey 420361 € 5,76
200 jaar Mauritshuis 420262 € 5,76
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen Z 420261 € 9,60
Typisch Nederlands - schaatsen 420163 € 5,76
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk Z 420162 € 9,60
Delftse tulpenvazen 420161 € 5,76

POSTZEGELS 2021 BESTELNR PRIJS
Decemberzegels 2021 Z 411261 € 18,20
Dag van de postzegel 2021 411061 € 9,60
Kinderpostzegels 2021 410960 € 7,20
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen Z 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 Z 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 Z 410161 € 9,60
Beleef de natuur - De Onlanden Z 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

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2022 BESTELNR PRIJS
250 jaar koning Willem I 420662Y € 9,30
Beleef de natuur - Sint-Pietersberg Z 420661Y € 9,60
Het Vrouwtje van Stavoren 420562Y € 9,30
Typisch Nederlands - zeilen 420561Y € 5,76
Typisch Nederlands - wielrennen 420461Y € 5,76
Typisch Nederlands - hockey 420361Y € 5,76
200 jaar Mauritshuis 420262Y € 5,76
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen Z 420261Y € 9,60
Typisch Nederlands - schaatsen 420163Y € 5,76
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk Z 420162Y € 9,60
Delftse tulpenvazen 420161Y € 5,76
Koning Willem-Alexander 2022 Nederland 1 Z 820045Y € 9,60
Koning Willem- Alexander 2022 Nederland 2 Z 820046Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2022 Internationaal Z 820047Y € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem-Alexander 2022 Z 820048Y € 4,43

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2021 BESTELNR PRIJS
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 Z 810057Y € 9,60
Koning Willem- Alexander 2021 Nederland 2 Z 810058Y € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal Z 810059Y € 7,75
Decemberzegels 2021 Z 411261Y € 18,20
Dag van de postzegel 2021 411061Y € 9,60
Kinderpostzegels 2021 410960Y € 7,20
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilen Z 410761Y € 9,60
Innovatief Nederland 410762Y € 9,60
Praat met de hand - Internationaal 410861Y € 9,30
Nederlandse paardenrassen 410862Y € 9,60
Typisch Nederlands - rijtjeshuizen 410661Y € 5,76
Bedreigde bijen - Internationaal 410561Y € 9,30

Typisch Nederlands - woonboten 410461Y € 5,76
Beleef de natuur - Dwingelderveld Z 410161Y € 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 Z 810034 € 4,43

POSTZEGELMAPJES 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 654 250 jaar koning Willem I 420682 € 5,70
nr. 653a Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 420680 € 6,81
nr. 653b Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 420681 € 4,89
nr. 652 Het Vrouwtje van Stavoren 420581 € 7,25
nr. 651 Typisch Nederlands - zeilen 420580 € 4,89
nr. 650 Typisch Nederlands - wielrennen 420480 € 4,89
nr. 649 Delftse tulpenvazen 420183 € 6,81
nr. 648 Typisch Nederlands - hockey 420380 € 4,89
nr. 647 200 jaar Mauritshuis 420282 € 6,81
nr. 646a Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420280 € 6,81
nr. 646b Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420281 € 4,89
nr. 645 Typisch Nederlands - schaatsen 420182 € 4,89
nr. 644a Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420180 € 6,81
nr. 644b Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420181 € 4,89

POSTZEGELMAPJES 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 643 Decemberzegels 411081 € 10,15
nr. 642 Dag van de postzegel 411080 € 4,89
nr. 641 Kinderpostzegels 410980 € 8,25
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 € 5,58
nr. 633 Bedreigde bijen - Internationaal 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

PRESTIGEBOEKJES 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 101 250 jaar koning Willem I 420611 € 12,45
nr. 100 Het Vrouwtje van Stavoren 420511 € 12,45
nr. 99 Delftse tulpenvazen 420111 € 12,45
nr. 98 200 jaar Mauritshuis 420211 € 12,45

PRESTIGEBOEKJES 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 97 Dag van de postzegel 2021 411011 € 12,45
nr. 96 Nederlandse paardenrassen 410811 € 12,45
nr. 95 Innovatief Nederland 410711 € 12,45
nr. 94 Typisch Nederlands - Woningtypen en gevels 410611 € 12,45
nr. 92 Duurzaamheid 410311 € 12,45

EERSTEDAGENVELOPPEN 2022 BESTELNR PRIJS
nr. 846 250 jaar koning Willem I 420652 € 8,84
nr. 845a Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 420650 € 9,03
nr. 845b Beleef de natuur - Sint-Pietersberg 420651 € 9,03
nr. 844 Het Vrouwtje van Stavoren 420551 € 6,90
nr. 843 Typisch Nederlands - zeilen 420550 € 3,62
nr. 842 Typisch Nederlands - wielrennen 420450 € 3,62
nr. 841 Delftse tulpenvazen 420153 € 10,25
nr. 840 Typisch Nederlands - hockey 420350 € 3,62

Z = Zelfklevend
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nr. 838a Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420250 € 9,03
nr. 838b Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 420251 € 9,03
nr. 837 Typisch Nederlands - schaatsen 420152 € 3,62
nr. 836a Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420150 € 9,03
nr. 836b Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 420151 € 9,03

EERSTEDAGENVELOPPEN 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 835a Decemberzegels 2021 411051 € 9,79
nr. 835b Decemberzegels 2021 411052 € 7,58
nr. 834 Dag van de postzegel 2021 411050 € 5,43
nr. 832b Nederlandse paardenrassen 410852 € 7,83
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

BEURSPOSTZEGEL 2021 BESTELNR PRIJS
nr. 7 Eindejaarsbeurs 2021 411263 € 2,88
nr. 6 Eindejaarsbeurs 2021 411264 € 2,88
nr. 5 Hertogpost 2021 411262 € 2,88
nr. 4 Hertogpost 2021 411162 € 2,88
nr. 3 Hertogpost 2021 411161 € 2,88
nr. 2 POSTEX 2021 411063 € 2,88

BASISASSORTIMENT  Z BESTELNR PRIJS
Koning Willem-Alexander 2022 Nederland 1 820045 € 9,60
Koning Willem- Alexander 2022 Nederland 2 820046 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2022 Internationaal 820047 € 7,75
Set van 3 gestanste postzegels koning 
Willem-Alexander 2022 820048 € 4,43
Koning Willem-Alexander 2021 Nederland 1 810057 € 9,60
Koning Willem- Alexander 2021 Nederland 2 810058 € 9,60
Koning Willem-Alexander 2021 Internationaal 810059 € 7,75
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) 406602 € 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
XL-zegel 400163 € 4,50

BIJPLAKZEGELS BESTELNR PRIJS
Bijplakzegel 10 x 0,05 Offset 254001 € 0,50
Bijplakzegel 10 x 0,03 Offset 274001 € 0,30
Bijplakzegel 10 x 0,02 Diepdruk 234002 € 0,20

PERSOONLIJKE PRODUCTEN BESTELNR PRIJS
Posttreinen 820049 € 4,80
Kijk op Nederland Gelderland 820036 € 4,80
Kijk op Nederland Flevoland 820035 € 4,80
Kijk op Nederland Overijssel 820034 € 4,80
Kijk op Nederland Drenthe 820033 € 4,80
Kijk op Nederland Friesland 820032 € 4,80
Kijk op Nederland Groningen 820031 € 4,80
Jaar van de Os/Tijger 780038 € 3,10
Nederlandse onderwaterwereld - ongewervelden 
in de Oosterschelde 810068 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - vissen 
in de Oosterschelde 810067 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - Ongewervelden 
in de Noordzee 810066 € 4,80
Nederlandse onderwaterwereld - vissen in de Noordzee 810065 € 4,80
Digi Art 810060 € 4,80
Historisch Nederland Limburg 810032 € 3,00
Historisch Nederland Noord-Brabant 810031 € 3,00

Historisch Nederland Zeeland 810030 € 3,00
Historisch Nederland Utrecht 810029 € 3,00
Historisch Nederland Zuid-Holland 810028 € 3,00
Historisch Nederland Noord-Holland 810027 € 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: Verlocipede 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
Treinen & Trajecten: Rigi-bahnen 790064 € 7,75
Treinen & Trajecten: Glacier Express 790063 € 7,75
Treinen & Trajecten: Thalys 790062 € 7,75
Treinen & Trajecten: Bloutrain 790061 € 7,75
Treinen & Trajecten: Trans-Siberië Express 790060 € 7,75
Treinen & Trajecten: Panama Railroad 790059 € 7,75
Treinen & Trajecten: Semmeringbahn 790058 € 7,75
Treinen & Trajecten: Indian Pacific 790057 € 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
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

GOUDEN POSTZEGELS BESTELNR PRIJS
Geboorte van Nederland - Het Wilhelmus 820020 € 50,00
Geboorte van Nederland - Inname van Den Briel 820019 € 50,00
150 jaar Piet Mondriaan 820044 € 50,00
Prins Maurits van Oranje 810049 € 50,00
Johan van Oldenbarnevelt 810048 € 50,00
Slot Loevestein 810047 € 50,00
Hugo de Groot 810046 € 50,00

ZILVEREN POSTZEGELS BESTELNR PRIJS
Nederlandse treinen - NS 2530 Bisschop 820024 € 25,00
Nederlandse treinen - No. 3737 Jumbo 820023 € 25,00
Kasteel de Haar 810061 € 25,00
Het Friese paard 810055 € 25,00
De honingbij 810044 € 25,00
Anton Pieck 810020 € 25,00

POSTSETS BESTELNR PRIJS
Beleef de natuur - Nieuwkoopse Plassen 820016 € 4,95
Beleef de natuur - Fort Ellewoutsdijk 820015 € 4,95
Beleef de natuur - Landgoed Haarzuilens 810018 € 4,95

OVERIG BESTELNR PRIJS
Speciale map Hugo de Groot 810042 € 9,95
Bewaarmap Multilaterale Europa 2022 - Mythen & Sagen 820052 € 23,95
Bewaarmap Multilaterale Bedreigde dieren 810051 € 22,95
9 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie Ned. Postzegels 800070 € 2,95
10 zwarte insteekkaarten Jaarcollectie Ned. Postzegelvellen 800071 € 2,95



Aruba 1986
Nr. 711812  € 1500

Aruba 1987 
Nr. 711813  € 1150

Aruba 1988 
Nr. 711814  € 1350

Aruba 1989 
Nr. 711815  € 1475

Aruba 1990
Nr. 711816  € 1350

Aruba 1991 
Nr. 711817  € 1250

Aruba 1992 
Nr. 711818  € 1150

Aruba 1993 
Nr. 711819  € 1100

Aruba 1994
Nr. 711820 € 1350

Aruba 1995
Nr. 711821 € 1375

Aruba 1996 
Nr. 711822  € 1350

Aruba 1997 
Nr. 713406  € 2800

Aruba 1998
Nr. 713407 € 1775

Aruba 1999 
Nr. 713408  € 2400

Aruba 2000
Nr. 713409 € 2150

Aruba 2001
Nr. 713410 € 1800

Aruba 2002
Nr. 713411 € 1675

Aruba 2003
Nr. 714381  € 1800

Aruba 2004 
Nr. 738069  € 1395

Aruba 2005 
Nr. 738070  € 2295

Aruba 2006 
Nr. 738071  € 1995

Aruba 2007 
Nr. 738072  € 1695

Aruba 2008 
Nr. 738073  € 3695

Aruba 2009 
Nr. 738074  € 2695

Aruba 2010 
Nr. 738075  € 6195

Aruba 2011 
Nr. 738076 € 11395

Aruba 2012 
Nr. 738077  € 9995

Aruba 2013 
Nr. 738078 € 10895

Aruba 2014 
Nr. 738079 € 11695

Aruba 2015 
Nr. 738080 € 13895

Aruba  
Postfrisse  
complete
jaargangen

Postbus 8703 - 3009 AS - Rotterdam T 010-820 0 870 
info@collectwereld.nl • www.collectwereld.nl

1998

20031986

Ons luxe A4 insteek-
boek is nu beschik-
baar in rood, don-
kerblauw en zwart!
Aantal zwarte bladzijden 64. 
Glasheldere stroken en tussen- 
bladen.

 Prijs per stuk 1 stuk 5 stuks
Nr. 29036 Rood € 3400 € 3200

Nr. 367046 Donkerblauw € 3400 € 3200

Nr. 367047 Zwart € 3400 € 3200 5 souvenirvelletjes van de Bahamas,  
cataloguswaarde 40 euro - Postfris.

Gratis geschenk bij elke  
bestelling van meer dan € 25:

Geef de actiecode
CW17A
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2022 PostNL Collect Lezersvoordeel!
Snel online reserveren via: 

  Bestellen met de online kortingscodes = direct interessant voordeel !
  www.edelcollecties.nl
  info@edelcollecties.com

Het Officiële Postzegelvel

‘De Helden van D-day 1944’

Het Officiële Jubileumpostzegelvel

Koningin Wilhelmina, 60 jaar in 
Liefdevolle Herinnering 1962-2022

Tijdelijk met de online kortingscode: DDAY2022
Van € 9,50  voor slechts € 4,50 !
www.edelcollecties.nl

Tijdelijk met de online kortingscode: WIL2022
Van € 9,95  voor slechts € 4,95 !
www.edelcollecties.nl

Het Officiële Natuur Postzegelvel

‘Vlinders Kleurenpracht’

De Allereerste en Officiële Postzegelset

“Koningin Máxima, de Bloem 
van Nederland”
Nu met exclusief lezersvoordeel: 
2 postzegelvellen voor de prijs van 1

Tijdelijk met de online kortingscode: VLINDER2022
Van € 10,95  voor slechts € 5,95 !
www.edelcollecties.nl

Tijdelijk met de online kortingscode: MAX2022
Van € 11,-  voor slechts € 5,50 !
www.edelcollecties.nl

Verzilver uw online kortingscode(s) snel: www.edelcollecties.nl
Onder het kopje ‘actuele PostNL Collect aanbiedingen’  vindt u de acties terug en kunt u gaan reserveren met korting.

Doe het snel, want op = op !
Veel plezier met uw aankoop !



Collect is een uitgave van Koninklijke PostNL 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: EMP grafimedia, Vught

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.

Geldigheid
Aanbiedingen in Collect 111 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
Sportieve postzegels 

Sport is een geliefd thema van postzegelverzamelaars. Maar ook van de posterijen, zo blijkt.  

De serie Typisch Nederlands (pag. 6-7) is de laatste in een lange rij van uitgiften die onze sporters  

in het zonnetje zetten. Hieronder een greep. 

Net als de sporten maakten ook de postzegels door de jaren heen grote 
veranderingen door. De sportseries over de Olympische Spelen 1928 in 
Amsterdam van ontwerper Fokko Mees en 1956 in Melbourne (Harry 
Disberg) verraden nog de ‘brave’ formele ontwerpstijlen van hun tijd. 
Hoe anders en moderner ogen de postzegels over de Spelen in 
München (1972) van Will van Sambeek, met hun flitsende atleten-
foto’s en scorebordletters op de achtergrond!

Wat de postzegels met elkaar delen is de dynamiek van de sport die  
de makers steevast in hun werk wilden verbeelden en de toepassing 
van technische innovaties voor een maximaal visueel effect. Denk 
bijvoorbeeld aan de vierkleurendruk in hoge resolutie en de mogelijk-
heden om het postzegelvel als een compleet kunstwerk te ontwerpen. 
Het postzegelvel van Erik Spiekermann over de Spelen van 1992 in 
Barcelona is hiervan een aansprekend voorbeeld. 

De ‘Going for Gold’-postzegels van Ard Schenk en Yvonne van Gennip  
uit 2006 gingen nog een stap verder. Met een toen zeer geavanceerde 
druktechniek tonen de postzegels de schaatsers in echt bewegende 
beelden.


