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Beleef de natuuR – vlindeRs 
Ecoloog Kars Veling vertelt over zijn fascinatie voor vlinders, de rijke 
variatie en kwetsbaarheid van deze gevleugelde insecten en de 
soorten die staan afgebeeld op het postzegelvel.

nieuwe uitGiften
Tuinvogels in Nederland 
Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Schiermonnikoog 
en verzamelvel 
Erwin Olaf - 40 jaar fotografie
Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
Beleef de natuur – bomen & bladeren
 
mijn collect en ik
Cees en Liny Nieuwveen hebben alle Collect-uitgaven bewaard.
We gingen kijken. 

collect al 25 jaaR inspiRatieBRon
We kijken terug op 99 edities van Collect met Arjan Jochems, 
senior marketeer bij PostNL, en enkele enthousiaste lezers.

koRt nieuws
Nieuws, agenda en service

peRsoonlijke pRoducten
Postzegelvellen De Fabeltjeskrant, postset Nederlandse vlinders, 
postzegelvel 50 jaar Pinkpop, zilveren postzegel Tour de France, 
bewaarmap Terug naar de 20e eeuw  

uitGiftepRoGRamma
De postzegeluitgiften in de tweede helft van 2019 

puzzel
Los de zweedse puzzel op en maak kans op de Zakgids Dagvlinders, 
dé veldgids om Nederlandse dagvlinders te leren kennen. 

shop

shop caRiBisch nedeRland

assoRtiment

VOLGENDE KEER IN COLLECT* O.A: 
Kinderpostzegels 2019, Michiel Schuurman: Gewoontjes, 

Dag van de Postzegel 2019, Decemberzegels 2019
*COLLECT VErSChIJNT IN DE WEEK VAN 4 NOVEMBEr

Prachtige cadeaus
speciaal voor collect-lezers

Gratis
postset nederlandse vlinders
bij uw bestelling vanaf 15 euro*

Gratis boek Beleef de 
natuur – vlinders
bij uw bestelling vanaf 75 euro*

Gratis zilveren
postzegel Rembrandt

bij uw bestelling vanaf 100 euro*

Illustrator Michelle Dujardin heeft voor PostNL illustraties van vlinders 
gemaakt die zijn verschenen als postset. De postset Nederlandse vlinders 
bestaat uit een – ongestempeld – postzegelvel en drie unieke kaarten van 
een koolwitje, een icarusblauwtje en een citroenvlinder. U krijgt de postset 
Nederlandse vlinders cadeau bij uw bestelling vanaf 15 euro uit deze Collect. 

Begin 2018 introduceerde 
PostNL postzegelserie Beleef 
de natuur. De serie bestaat elk 
jaar uit vier postzegelvellen, 
ingedeeld per seizoen. Voor het 
postzegelvel over vlinders is een 
prachtig boek samengesteld.
De bijbehorende postzegels 
zijn apart te bestellen voor 
14,95 euro (zie pagina 33). 

2019 is een jubileumjaar. het is 350 jaar 
geleden dat de beroemde kunstenaar 
overleed en het blad Collect bestaat 25 jaar! 
Speciaal vanwege het jubileum van Collect 
ontvangt u bij een bestelling van 100 euro 
of meer uit Collect 100 geheel gratis deze 
unieke postzegel met een zelfportret van 
rembrandt in sterling zilver. De oplage is 
beperkt, dus reageer snel!

zomer 2019

op=op

op=op
op=op

PROFITEER NU VAN DEZE CADEAUS EN BESTEL SNEL! 
* Uit Collect 100 kunt u online, telefonisch of schriftelijk bestellen. Bij bestellingen 
vanaf 15 euro ontvangt u de postset Nederlandse vlinders cadeau. Bestelt u vóór 
31 augustus 2019 voor 75 euro of meer, dan krijgt u ook het boek Beleef de na-
tuur - vlinders. En bij bestellingen van 100 euro ontvangt u bovendien de zilveren 
postzegel Rembrandt cadeau. U ontvangt deze cadeaus alleen bij uw eerste 
bestellingen uit Collect 100.

let op: actie loopt
tot 31 augustus 2019

100 keer Collect
Voor u ligt de honderdste uitgave van Collect. het blad 
heeft zich door de jaren heen qua omvang en uitstraling 
flink ontwikkeld. Lezers van het eerste uur weten wel-
licht nog dat de eerste uitgave slechts zestien pagina’s 
besloeg. De huidige uitgaven zijn niet alleen dikker, met 
meer onderwerpen, maar ook kleurrijker. Omdat we 
benieuwd waren naar uw ervaringen met postzegels in 
de afgelopen 25 jaar, deden we een lezersoproep. Dat 
leverde een aantal bijzondere verhalen op, die u kunt 
teruglezen in deze jubileumuitgave.

Gedurfd, spraakmakend en monumentaal. Die omschrijving 
raakt in mijn ogen de kern van de fotografie van Erwin Olaf.
En mochten woorden tekortschieten, dan spreken zijn 
beelden boekdelen. PostNL presenteert dan ook met 
enige trots het postzegelvel Erwin Olaf - 40 jaar fotografie, 
een selectie die de jubilerende fotograaf zelf samenstelde 
uit een oeuvre van inmiddels tienduizenden foto’s. Dit jaar 
is zijn werk in diverse musea te bewonderen en vanaf juli 
kunt u ook simpelweg het postzegelvel in huis halen.

Nog een feestelijk overzees nieuwtje in deze Collect: u 
kunt postzegels bestellen uit het Caribisch gebied.

En tot slot nog een warm welkom voor alle klanten van 
Collect Club die de Collect in dit jubileumjaar voor het 
eerst ontvangen.

Stephan van den Eijnden
DiRECtEUR CommERCiE mail NEDERlaND

nummer 100
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ecoloog Kars Veling is sinds 1990 in dienst van 
de Vlinderstichting en in de loop der tijd bij 
veel projecten betrokken geweest, waaronder 

de Jaarrond Tuintelling. De stichting werd opgericht 
vanuit de Wageningen Universiteit om te onder-
zoeken hoe het gesteld was met de vlinderstand 
in Nederland. “Zo ontstond een atlas die aangaf 
waar welke vlinders voorkwamen en waarom ze het 
moeilijk hadden. De volgende vraag was natuur-
lijk: wat kunnen we hieraan doen?”, vertelt hij. De 
Vlinderstichting zet in op voorlichting en advies aan 
gemeenten en natuurbeheerders, en op educatie. 
“Al sinds de jaren 80 sturen we elk jaar duizenden 
pakketjes met eitjes van koolwitjes die kinderen kun-
nen opkweken. Een vlinder uit een pop zien komen, 

dat vergeten ze nooit meer.” Daarnaast overlegt de 
Vlinderstichting ook met boeren om vlinders terug te 
brengen op de graslanden. “Zij verdienen hun geld 
met homogeen grasland. We kijken met hen naar 
de mogelijkheden om toch ruimte te maken voor 
vlinders, bijvoorbeeld door bloemen aan slootkanten 
en akkerranden te planten.”

Rode lijst
In Nederland leven ruim 2.400 soorten vlinders. De 
meeste daarvan zijn nachtvlinders en microvlinders.
“Ooit telde ons land 76 dagvlindersoorten, de afge-
lopen honderd jaar zijn daarvan 15 soorten verdwe-
nen. Twee derde van de overgebleven soorten staat 
op de zogenaamde rode lijst van ernstig bedreigde

soorten”, aldus Veling. PostNL heeft in zijn ogen met 
Beleef de natuur - vlinders een hele mooie selectie 
gemaakt, waarin de variatie in de Nederlandse 
vlinderpopulatie naar voren komt. “Naast veelvoor-
komende soorten zoals de kleine vos worden ook 
bedreigde soorten afgebeeld. Bijvoorbeeld het 
gentiaanblauwtje en de aardbeivlinder, die zijn zo 
zeldzaam dat je er echt naar moet zoeken”, aldus 
Veling. “En van de nachtpauwoog weten de meeste 
mensen niet eens dat deze in ons land voorkomt. 
Deze nachtvlinder kun je ’s nachts met een lamp 
spotten op de hei, en heel soms ook overdag als hij 
uitrust.” Een andere vlinder die het hart van Veling 
sneller laat kloppen, is de lieveling. “Deze nacht-
vlinder is beige met een purperen streepje en heeft 
natuurlijk zijn naam mee”, lacht hij.

natuurlijke omgeving
Op het postzegelvel Beleef de natuur – vlinders 
zijn naast de al genoemde vlinders nog vijf andere 
vlindersoorten te zien: groentje, bruine vuurvlinder, 
icarusblauwtje, sint-jansvlinder en de phegeavlinder. 
Elke vlinder is afgebeeld tegen de achtergrond van 
zijn natuurlijke omgeving. Daarnaast heeft ontwerper
Frank Janse uit Gouda in een aparte grafische laag op 
het postzegelvel nog eens zeven andere vlinder-
afbeeldingen toegevoegd in doorzichtige, mono-
chrome tinten: de koninginnenpage (als rups en 
als vlinder), de kleine vos (pop), de koperuil, de 
rouwmantel, het groot avondrood en de gehakkelde 
aurelia. Bij elke vlinder staat een kort, soms humoris-
tisch verhaaltje, waarin Janse naast de Latijnse naam 
ook zijn eigen associaties weergeeft.

eigen eisen
Ook na ruim dertig jaar blijft Kars Veling de vlinders 
volgen. “het zijn zulke ongelooflijk boeiende beestjes,
alleen al vanwege hun hele levensloop van eitje naar 
pop tot vlinder. En elke vlinder stelt weer zijn eigen ei-
sen aan de omgeving, vaak hebben ze één specifieke 
plant nodig. Soms loop ik door een gebied en denk: 
hier zou de vuurvlinder kunnen voorkomen en dan 
ga ik gericht op zoek. Zo leuk als je de vlinder dan ook 
daadwerkelijk ontdekt!”, zegt hij. Zo’n duizend vrijwil-
ligers helpen de Vlinderstichting met het tellen van 
vlinders en noteren waar ze voorkomen. “Dat vertelt 
ons iets over hoe het gaat met de natuur en het land-
schap en helpt ons deze te behouden.”

kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel 
Beleef de natuur – vlinders op pagina 20.

Fragiel, kleurrijk en intrigerend vanwege een leven vol bizarre metamorfoses. Alle stadia 
komen aan bod op het postzegelvel Beleef de natuur – vlinders. Inmiddels vormen deze 
gevleugelde insecten een kwetsbare en soms zelfs bedreigde diersoort, een van de redenen 
waarom Kars Veling van de Vlinderstichting hen al 35 jaar volgt.

Rijke variatie in de 
vlinderpopulatie

11 JUNI 2019

Nieuwe uitgiften

kars veling 

nachtpauwoog
(saturnia pavonia)

icarusblauwtje
(polyommatus icarus)

kleine vos
(aglais urticae)

sint-jansvlinder
(zygaena 
filipendulae)

lieveling (Timandra comae)

TEChNISChE GEGEVENS 
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
offset
cyaan, magenta, geel
en zwart
315.000 vellen
vel van 10 postzegels
in 10 verschillende
ontwerpen
frank janse, Gouda
joh. enschedé security
print, haarlem

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming 
Druktechniek 
Drukkleuren

Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerper
Drukkerij 
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van de zes vogels op het postzegelvel is de goudhaan 
misschien de minst bekende. het is de kleinste vogel van 
Europa en volgens de laatste telling zijn er enkele tien-

duizenden broedparen in Nederland. Toch worden ze in de broed-
tijd niet vaak gezien. Dat komt omdat ze dan vooral leven in de 
toppen van naaldbomen. De huismus daarentegen kom je, zoals de 
naam al doet vermoeden, overal tegen in en rond dorpen en steden. 
hij houdt van een ‘rommelige’ omgeving in de buurt van mensen, 
vooral op boerenerven en tuinen in dorpen en oudere buitenwijken. 
De koolmees en de pimpelmees hebben zich aangepast aan de 
menselijke omgeving. Ze broeden graag in nestkasten en maken 
graag gebruik van door mensen aangeboden voedsel, zoals vet-
bollen, zaden en pinda’s.

vliegende eitjes 
Illustrator Michelle Dujardin heeft een zwak voor kleine, bolle 
vogeltjes zoals de goudhaan en de winterkoning. “Ze lijken eigenlijk 
nog steeds op het ei waaruit ze zijn gekropen. Maar uit dit soort 
vliegende eitjes kan een prachtig gezang komen. Op de postzegels 
heb ik ze afgebeeld zoals ik ze het liefst zie: alsof elk vogeltje leeft, 
een ziel heeft en zo zou kunnen opvliegen.” 

zentekenen
Michelle Dujardin heeft een achtergrond in de psychologie en 
zocht naar een manier om dit te combineren met haar kunstenaar-
schap. Ze maakte kennis met zentekenen, een intuïtieve manier 
van werken, waarbij je tijdens de eerste fase niet naar het papier, 
maar alleen naar het onderwerp kijkt. Een ontspannen manier van 
werken die Michelle Dujardin goed past. De vogels kregen na de 
schetsfase kleur door middel van aquarelverf, Japanse verfstiften 
en Oost-Indische inkt. het zijn trefzeker geschilderde afbeeldingen 
geworden die ons op een nieuwe manier laten kijken naar deze 
alledaagse diertjes.

kijk voor het bestelnummer van het postzegelvel 
tuinvogels in nederland op pagina 23.

Alledaagse vogels
worden kunststukjes
De zes soorten vogels op het postzegelvel tuinvogels in nederland komen algemeen voor in 
nederland. Maar hoe ‘gewoon’ ze ook lijken, dankzij illustrator michelle dujardin komen ze op 
een geheel eigen wijze tot leven op de postzegels.

TEChNISChE GEGEVENS 
36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel en zwart
108.000 vellen
vel van 6 postzegels in
6 verschillende ontwerpen
michelle dujardin, Rijswijk 
Yvonne warmerdam, orange licensing, Gouda
joh. enschedé security print, haarlem
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20 mEI 2019

tot nu toe is in 2019 elke maand 
een postzegelvel in de serie Mooi 
Nederland verschenen: ieder gewijd 

aan een van de Waddeneilanden. De 
postzegels zijn composities met typische 
gebouwen en objecten van de eilanden 
en een robuuste, zwarte “1”, staand op 
de vorm van het betreffende eiland. Op 
de achtergrond staat een monochrome 
afbeelding van de vuurtoren, in het geval 
van Schiermonnikoog in donkergroen. 

schiermonnikoog
Ontwerpers Carla en Ingmar Birza van Birza 
Design hebben Schiermonnikoog bezocht 
tijdens de zonovergoten pinksterdagen 
van 2018. Ze omschrijven de sfeer van het 
eiland als: “heel gemoedelijk, heel aange-
naam. het dorp zelf is breed opgezet, met 
veel groen. Daarbuiten heerst de natuur.” 

het postzegelvel Mooi Nederland 2019: 
Schiermonnikoog toont een eilandkaart, 
opgevuld door een foto van de westkust 
van het eiland. Acht cirkels rondom de 
kaart laten markante plekken van het 
eiland zien, zoals Kaap Kobbeduinen en 
Vredenhof. Maar ook begroeiing zoals 
veenpluis. Na aankomst van de boot viel 
het de ontwerpers direct op hoe de wind de 
boomgroei beïnvloedt. Vandaar dat de foto 
van de verwaaide lijsterbes ook een plaats 
op de velrand heeft gekregen.

verzamelvel
het verzamelvel laat de vijf permanent 
bewoonde Waddeneilanden zien op een 
deel van de kaart van Nederland. De witte 
vormen onder de postzegels laten een stuk 
van Noord-holland, Friesland en Groningen 
zien en voor de oplettende kijker ook de Af-

sluitdijk tussen de postzegels van Texel en 
Vlieland. De kleuren van de contouren van 
de eilanden verwijzen naar de dominante 
achtergrondkleur van de vijf postzegels zelf. 
Op de achtergrond is een foto geplaatst 
van een schip met Nederlandse vlag op de 
drooggevallen Waddenzee, genomen met 
tegenlicht vanaf een pier bij de jachthaven 
op Schiermonnikoog.

hiermee wordt niet alleen deze reeks post-
zegelvellen over de Waddeneilanden afge-
sloten, maar wordt ook de serie Mooi Neder-
land na vijftien jaar beëindigd. Komend jaar 
komt er een nieuwe serie postzegelvellen 
onder de titel: Typisch Nederland.

kijk voor de bestelnummers van de 
complete serie mooi nederland 2019: 
waddeneilanden op pagina 22.
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144 x 75 mm
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(schiermonnikoog)
171.000 verzamelvellen
vel van 5 postzegels in
5 gelijke ontwerpen 
(schiermonnikoog)
verzamelvel van 
5 postzegels in 5 
verschillende ontwerpen
Birza design, deventer 
joh. enschedé security 
print, haarlem

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming 
Druktechniek 
Drukkleuren

Oplage

Verschijningsvorm

Ontwerper 
Drukkerij 

schiermonnikoog
maakt de serie compleet
Gezien vanuit het westen is Schiermonnikoog het vijfde waddeneiland. 
het postzegelvel mooi nederland 2019: schiermonnikoog is de vijfde in 
de serie mooi nederland 2019, die wordt afgesloten met het verzamelvel.

20 mEI 2019

Nieuwe uitgiften
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hij maakte in zijn leven 
tienduizenden foto’s 
en moest voor het 

postzegelvel Erwin Olaf - 40 jaar 
fotografie zich beperken tot 
een selectie van vijf beelden. 
“Dat dwingt je om je te concen-
treren op cruciale momenten 
in je carrière. Dat heb ik samen 
met rienus Gundel Franciscus 
gedaan, die ook het ontwerp 
van het postzegelvel heeft ge-
maakt.” De foto’s zijn onmis-
kenbaar Erwin Olaf, die een 
perfecte wereld wil laten zien 
met een barst erin. Gundel 
Franciscus: “Erwin vroeg mij 
om een mooi rijtje te maken. 
Niet thematisch, maar zo breed 
mogelijk. Dat was wel een 
uitdaging, zeker gezien de 

beperkingen. het kleine for-
maat bijvoorbeeld, maar ook 
doordat naakt op postzegels 
not done is. We schuren er met 
de gekozen foto’s wel tegen-
aan. het was even puzzelen, 
maar het is gelukt.”

(inter)nationale 
onderscheidingen
De jubilerende fotograaf heeft 
al vele onderscheidingen in 
de wacht gesleept. Zo werd 
hij in 2006 uitgeroepen tot 
Photographer of the Year 
(International Color Awards), 
en ontving hij twee jaar later 
een Silver Lion (Cannes Adver-
tising Festival) en een Lucie 
Award (voor Achievement 
in Advertising). In 2011 viel 

hem de Johannes Vermeer 
Prijs ten deel, de Nederlandse 
staatsprijs voor de kunsten. 
Dit jaar wijden onder meer het 
Gemeentemuseum Den haag, 
het Fotomuseum Den haag, 
het Shanghai Center of Photo-
graphy en het rijksmuseum in 
Amsterdam een tentoonstel-
ling aan de fotograaf, die dit 
jaar zestig wordt. 

iconische foto’s
Naast zijn vrije werk voerde 
Olaf opdrachten uit voor onder 
andere Louis Vuitton, Vogue, 
het Stedelijk Museum Amster-
dam en het rijksmuseum in 
Amsterdam. Nadat hij in 2013 
het beeld voor de nieuwe 
euromunt met koning Willem-

Alexander ontwierp, verraste 
hij in 2017 en 2018 met de on-
gedwongen portretten van de 
koninklijke familie. En nu kan 
heel Nederland opnieuw ge-
nieten van vijf iconische foto’s 
op postzegelformaat: Pearls 
(uit de serie Squares, 1986), 
Julius Caesar, † 44 BC (uit de 
serie royal Blood, 2000), Nadia 
(uit de serie Paradise Portraits, 
2002), Portrait #5 (uit de serie 
hope, 2005) en Portrait of 
Alex (uit de serie Palm Springs, 
2018).

kijk voor het bestelnummer 
van het postzegelvel erwin 
olaf 40 jaar fotografie op 
pagina 25.

erwin olaf: perfecte 
wereld met een barst
Dit jaar viert een van de bekendste fotografen van Nederland zijn veertigjarig jubileum als 
fotograaf. PostNL brengt zijn succesvolle en soms spraakmakende carrière in beeld op het 
postzegelvel Erwin Olaf - 40 jaar fotografie. Een beeldende samenvatting in miniatuur.

1 JULI 2019

Nieuwe uitgiften
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iedereen heeft er een haat-liefdeverhouding mee: het openbaar 
vervoer, onderwerp van de twee nieuwe postzegelvellen Open-
baar vervoer in Nederland, van toen naar nu. Geliefd als een 

bestemming comfortabel en ontspannen wordt bereikt, een bron 
van ergernis als ‘ze’ niet op tijd rijden of uitvallen.

Routes essentieel 
Voor het ontwerp koos grafisch ontwerper Thijs Verbeek niet alleen 
voor voertuigen, maar vooral voor routes. Op de postzegelvellen 
zijn twaalf verschillende routes van het openbaar vervoer te zien: 
zes op de uitgifte voor binnenlandse bestemmingen en zes op die 
voor buitenlandse bestemmingen. “De keuze voor routes in plaats 
van alleen voor voertuigen is een essentieel uitgangspunt van het 
ontwerp”,  zegt Verbeek  “het vervoer van passagiers en de ver-
bindingen tussen alle delen en uithoeken van het land. Van stad 
naar platteland, van buitenwijk naar centrum, van noord naar zuid, 
van huis naar werk, enzovoort.” hij illustreert het verstrijken van de 
tijd door ouder en inmiddels afgeschaft materieel en opgeheven 
routes af te beelden, zoals de rode standaard CSA-bus en de Mat 
’64, en de deels opgedoekte treinverbinding tussen Zwolle en 
Stadskanaal. 

twee helften
Elke postzegel op de twee nieuwe postzegelvellen Openbaar ver-
voer in Nederland, van toen naar nu kent twee helften. De achter-
grondkleuren verwijzen naar seizoenen en aardse elementen. Elke 
postzegel is verder opgebouwd uit twee monochrome foto’s. Een 
kleurenafbeelding van het openbaarvervoermiddel suggereert be-
weging: de tram, bus, metro, trein of veerboot rijdt van de ene naar 
de andere helft van de postzegel. Op de tabs en de velranden staan 
de namen van plaatsen in Nederland die met openbaar vervoer te 
bereiken waren. Ook de afgebeelde voertuigen worden bij naam 
genoemd. Tot slot prijken op de achtergrond veel oer-Nederlandse 
elementen, zoals de Zeelandbrug, Amsterdamse Schoolgebouwen, 
de grachtengordel, polders, dijken, sloten, landhekjes en wind-
molens.

kijk voor het bestelnummer van het postzegelvellen openbaar 
vervoer in nederland, van toen naar nu op pagina 26.

reis mee met het ov
Tram, metro, stadsbus, streekbus, stoptrein, intercity, internationale trein en veerdienst 
vormen al jarenlang een vaste waarde in het landschap. Die lange historie komt ook 
mooi naar voren in de twee postzegelvellen die PostNL op 19 augustus 2019 uitgeeft, 
beide met de naam openbaar vervoer in nederland, van toen naar nu.

19 AUGUSTUS 2019

TEChNISChE GEGEVENS 
36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel,
zwart, pms 7482 (groen)
en pms 7511 (oranjebruin)
108.00 vellen (nederland)
92.000 vellen (internationaal)
vel van 6 postzegels in 6
verschillende ontwerpen
thijs verbeek, amsterdam 
joh. enschedé security 
print, haarlem
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elementen, zoals de Zeelandbrug, Amsterdamse Schoolgebouwen, 
de grachtengordel, polders, dijken, sloten, landhekjes en wind-
molens.

kijk voor het bestelnummer van het postzegelvellen openbaar 
vervoer in nederland, van toen naar nu op pagina 26.

reis mee met het ov
Tram, metro, stadsbus, streekbus, stoptrein, intercity, internationale trein en veerdienst 
vormen al jarenlang een vaste waarde in het landschap. Die lange historie komt ook 
mooi naar voren in de twee postzegelvellen die PostNL op 19 augustus 2019 uitgeeft, 
beide met de naam openbaar vervoer in nederland, van toen naar nu.

19 AUGUSTUS 2019

TEChNISChE GEGEVENS 
36 x 25 mm
108 x 150 mm
normaal met fosforopdruk
gegomd
offset
cyaan, magenta, geel,
zwart, pms 7482 (groen)
en pms 7511 (oranjebruin)
108.00 vellen (nederland)
92.000 vellen (internationaal)
vel van 6 postzegels in 6
verschillende ontwerpen
thijs verbeek, amsterdam 
joh. enschedé security 
print, haarlem

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming 
Druktechniek 
Drukkleuren

Oplage

Verschijningsvorm

Ontwerp
Drukkerij
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onder bomen verstaan we planten 
met een verhoute stam, een kroon 
van bladeren en een hoogte van 

minimaal vier meter. Maar sommige bomen 
kunnen meer dan honderd meter hoog 
worden. De hoogste boom van Nederland 
is een douglasspar van bijna vijftig meter 
hoog en staat op het koninklijk landgoed 
het Loo bij Apeldoorn. Net als in het bos is 
op het postzegelvel veel meer te zien dan 
alleen bomen. 

dampend najaarsbos
het postzegelvel Beleef de natuur – bomen 
& bladeren laat vele aspecten van het bos 
zien: een dampend beukenbos, een kring 
zomerlindes, een verterend herfstblad, 
verkleurde bladeren van de ratelpopulier, 
de gewone es, een vrucht en bladeren van 
de mispel, een herfstbladerentapijt, een 

solitaire linde en de bast van de ruwe berk. 
Daarnaast zijn op alle postzegels details te 
zien van andere, transparante afbeeldin-
gen. Onder andere van beukenbladeren en 
-takjes, zomereik, Canadese populier en 
bladeren van een veldesdoorn.

spannende bossen
De afbeeldingen zijn nauw met elkaar ver-
bonden, alsof de bomen bij elkaar zouden 
kunnen staan. Ontwerper Frank Janse van 
Frank Grafisch Ontwerp uit Gouda vertelt: 
“Je zou het even goed postzegels over het 
bos kunnen noemen. Voor kinderen is een 
bos vaak de eerste ervaring met de natuur. 
Dat maakt indruk. Er gebeurt veel. Je ziet, 
ruikt en hoort van alles. Tegelijkertijd besef 
je dat er ook van alles gebeurt dat je niet 
direct ziet, ruikt of hoort. Daardoor is het 
nog spannender.”

postzegels voor alle zintuigen
Bij de selectie van foto’s voor de postzegels 
is niet specifiek gelet op variatie. Janse 
heeft gezocht naar herfstkleuren die zo 
dicht mogelijk bij elkaar liggen. hij is bewust 
weggebleven bij romantische, veelkleurige 
herfsttinten en heeft voornamelijk gekozen 
voor groenig en oranjeachtig bruin. Naast 
visuele aspecten heeft Janse ook gezocht 
naar beelden die andere zintuigen prik-
kelen. Zo is er niet veel fantasie voor nodig 
om je aan de hand van de postzegels de 
geur van rottende bladeren, de ritselende 
populier of het knerpende geluid van een 
bladertapijt voor te stellen.

kijk voor het bestelnummer van het 
postzegelvel Beleef de natuur – bomen & 
bladeren op pagina 21.

TEChNISChE GEGEVENS 
30 x 40 mm
170 x 122 mm
normaal met fosforopdruk
zelfklevend
offset
cyaan, magenta, geel 
en zwart
315.000 vellen
vel van 10 postzegels in
10 verschillende ontwerpen
frank janse, Gouda
joh. enschedé security 
print, haarlem

Postzegelformaat
Velformaat
Papier
Gomming 
Druktechniek 
Drukkleuren
 
Oplage
Verschijningsvorm

Ontwerper
Drukkerij 

Een lekker
rommelig bos
Met de uitgifte Beleef de natuur – bomen & bladeren is de tweede reeks van vier postzegel-
vellen in deze serie compleet. De postzegels nemen je mee naar het bos in de herfst, een 
lekker rommelig geheel van bomen, bladeren en vruchten in overwegend bruine, oranje en 
groene tinten.

16 SEPTEmBER 2019

Mijn Collect & ik

Collect van 1 t/m 100
Cees en Liny Nieuwveen

Zij gaf hem een abonnement 
op Collect zodat hij zich na zijn 
pensionering niet zou vervelen. 
inmiddels prijken er vier keurig 
genummerde ordners in huize 
Cees (82) en Liny (83) Nieuw-
veen – binnen handbereik, als 
naslagwerk.

Wat spreekt u aan in Collect?
Cees: “ik spaarde al postzegels sinds de jaren 60, 
hoofdzakelijk die van Nederland. Voor mijn 58ste 
verjaardag kreeg ik van mijn vrouw een abonne-
ment op Collect. Dat ging in voordat het eerste 
nummer verscheen. Gelukkig maar, anders 
had ik de verzameling misschien niet compleet 
gehad. ik vond het meteen een heel interessant 
blad, vanwege de uitgebreide omschrijving van 
de postzegels en de achtergrondverhalen over 
de ontwerpen. ook de artikelen over wat andere 
verzamelaars bezielt, spreken mij aan. Daar 
zitten ook bekende Nederlanders tussen, zoals 
andré van Duin en Freek de Jonge. Heel leuk, al 
die wetenswaardigheden.” 

Geen spijt van het verjaars-
cadeau?
liny: “Nee hoor, tegenwoordig zoeken we met 
z’n tweeën postzegels uit en genieten we er 
samen van. We zijn allebei echte natuurmensen 
en wonen nu dicht bij een park. in onze tuin zijn 
altijd allerlei vogels te bewonderen. De serie 
Beleef de natuur vind ik dan ook grandioos.”
Cees: “Postzegels zijn meer dan dingetjes die 
je op een brief plakt. Ze vertellen je iets. En 
verzamelen is een leuke tijdpassering.”

Waarom heeft u alle Collect-
uitgaven bewaard?
Cees: “om er af en toe weer even in te kijken en 
op te kunnen terugvallen. Ze liggen netjes in de 
kast voor het grijpen. En ook omdat ik het een 
heel mooi blad vind. De eerste nummers waren 
wat somberder van druk, maar ze zijn steeds 
kleurrijker geworden en nu echt aantrekkelijk om 
te zien, vooral de nummers over de natuur. De 
postzegels worden echt voortreffelijk in beeld 
gebracht.”

wilt u ook met uw verzameling in deze rubriek?
stuur een e-mail naar collect@postnl.nl
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“voordat Collect het levenslicht 
zag, werden nieuwe post-
zegeluitgiftes beschreven op 

een A5’je in zwart-wit en één steunkleur. 
Dat vonden we niet meer professioneel 
genoeg dus toen werd Collect opgericht: 
meer achtergrondinformatie over post-
zegels, al heel snel in combinatie met de 
shoppagina’s. Wel nog maar 16 bladzijden 
dun. In de loop der jaren hebben we het 
assortiment voor lezers steeds verder uit-
gebreid, met bijvoorbeeld oude postzegels, 
buitenlandse postzegels, albums. Echt een 
enorme verscheidenheid aan producten. 

Nu is de combinatie van Collect en 
CollectWereld goed voor bijna 100 

pagina’s”, vertelt Jochems. “En 
ook de opmaak is veel speelser 

geworden.”

de rol van de lezer
Lezers spelen een belang-

rijke rol bij de redactio-
nele formule en zelfs bij het 
ontwerp van postzegels. 
“We ontdekten dat post-

zegelverzamelaars houden 
van duidelijk herkenbare en 

kleurrijke afbeeldingen. En ze lezen graag 
over collecties van andere mensen en over 
postzegelverenigingen. Ook verdieping 
rond de postzegels wordt op prijs gesteld, 
zoals informatie over ontwerp of onder-
werp”, verklaart Jochems, die wijzigingen 
in het blad dan ook altijd eerst test op een 
klantgroep. “Toen we ook verzamelaars 
van andere objecten aan het woord wilden 
laten, kregen we terug dat dat een stap te 
ver was. Nu is de waardering al jaren op een 
vast hoog niveau.”

inspiratiebron
Zelf heeft Jochems in de afgelopen 25 
jaar ontelbaar veel postzegels voorbij zien 
komen. hoewel geen verzamelaar in hart 
en nieren, is hij toch aangestoken. “Ik ben 
vuurtorenpostzegels gaan verzamelen. Ook 
de postzegeluitgiftes over archeologie en 
Nederlandse ontdekkingsreizigers inspi-
reren me om die plekken daadwerkelijk te 
bezoeken.” Komende tijd wil hij met Collect 
nog meer potentiële postzegelliefhebbers 
aantrekken. “Iedereen die bij de Bruna 
een bijzondere postzegel koopt, krijgt de 
jubileumeditie van Collect uitgereikt.”

“het postzegelvel Nederland in de Bosatlas uit 2012 is voor mij bijzonder, 
omdat het verbeeldt wat de Bosatlas al ruim 140 jaar is: een gedegen, waar-
devolle, mooie, breed georiënteerde én eigentijdse atlas voor Nederland en 

Nederlanders van alle leeftijden”. Zo motiveert Jan Michiels uit Valkenswaard zijn inzen-
ding. Sinds zijn middelbareschooltijd kocht hij alle nieuwe Bosatlassen en kreeg hij er ook 
enkele cadeau; de oudste dateert van 1916. heel bijzonder noemt hij de heruitgave in 1977 
van de eerste atlas, met het bijbehorende ‘Beknopte Leerboek der Aardrijkskunde’ van 
meester Pieter Bos. Vooral diens motto spreekt Michiels aan: ‘Nur leer scheinende Karten 
prägen sich dem Gedächtnisse ein’ (‘Alleen leeg lijkende kaarten worden onthouden’). Zijn 
suggestie aan PostNL? In 2027 weer een postzegelvel, met als titel ‘150 jaar Bosatlas’! 

arjan jochems, senior marketeer bij PostNL, stond aan de 
wieg van Collect en bedacht steeds nieuwe elementen en 
producten om lezers te blijven boeien. Met succes, het blad 
wordt al een kwart eeuw lang hoog gewaardeerd door 
postzegelverzamelaars.

In de vorige editie van Collect vroegen wij u wat voor u het 
mooiste of meest bijzondere postzegelvel is van de laatste
25 jaar en waarom. Op deze pagina vindt u drie inzendingen 
en de afleveringen van collect waarin deze postzegels 
werden geïntroduceerd. 

Collect al 25 jaar
inspiratiebron

collect nummer 1 met 
begeleidende brief

arjan jochems

“In 2027 Bosatlas weer op postzegelvel!”

de heer C. de Klerk uit rosmalen 
heeft dierbare herinneringen 
aan de Persoonlijke Postzegel 

Sint-Janskathedraal (2011), die verscheen 
op de sterfdag van zijn vader. “Onze ouwe 
Sint Jan was jarenlang een carnavalskraker 
die mijn ouders uit volle borst meezongen”, 
vertelt hij. “Mijn vader en ik verzamelden 
allebei postzegels. Toen hij ouder werd, 
vroeg hij mij alle nieuwtjes voor hem aan 
te schaffen. Dat verrekenden we met de 
vele oude Nederlandse postzegels die hij 
dubbel had.” Toen vader De Klerk vernam 
dat er een postzegelvel met de Sint Jan zou 
verschijnen, gaf hij zijn zoon opdracht dat 
goed in de gaten te houden. “De dag dat hij 
overleed, heb ik het postzegelvel gekocht 
en mijn vader een envelop met die postze-
gel meegegeven in de kist. Zo kreeg hij toch 
zijn Sint Jan.”

“hij kreeg zijn Sint Jan”
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TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 30 x 40 mm

Tanding  : slitvorm

Papier  : normaal met fosforopdruk

Gomming  : zelfklevend

Soort postzegels : velletje met 10 gelijke 

     persoonlijke postzegels

Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart 

Druktechniek : offset

Drukkerij  :  Joh. Enschedé Security Print, 

    Haarlem

Deze Persoonlijke Postzegel met 

een afbeelding van de Sint-Jans-

kathedraal verschijnt in het voorjaar 

van 2011. Dit gebeurt tegelijkertijd 

met de uitgave van een boek door de 

Stichting Archeologie, Bouwhistorie 

en Cultuur (ABC) uit ’s-Hertogenbosch 

over de restauratiegeschiedenis van 

de Sint-Jan sinds 1859. De emissie 

valt ook samen met de afronding 

van de ingrijpende restauratie die 

de Sint-Jan de afgelopen tien jaar 

heeft ondergaan. 

De postzegel toont een foto van de 

zuidzijde van de Sint-Janskathedraal 

in ’s-Hertogenbosch, ’s ochtends 

genomen vanaf de Parade, het plein 

voor de kathedraal. Zichtbaar zijn de 

westtoren, de zuidzijde van het schip 

waarvan de dubbele luchtbogen op de 

steunberen rusten en het zuidelijk 

portaal met toegang tot het 

dwarsschip en daarachter de koepel. 

Persoonlijke Postzegel Sint-Janskathedraal 

10 januari 2011

 Rechts op de foto is achter het 

zuidelijk portaal nog een klein deel 

van het koor te ontwaren. 

De Persoonlijke Postzegel Sint-

Janskathedraal is vervaardigd 

op aanvraag van de Stichting 

Archeologie, Bouwhistorie en 

Cultuur (ABC) uit ’s-Hertogenbosch. 

De stichting wil hiermee de aandacht 

vestigen op de belangrijke plek die 

de Sint-Janskathedraal inneemt in 

de religieuze architectuur van 

Nederland. “Want gezien de 

monumentale bouw, de enorme 

hoogte en de vaak uiterst 

gedetailleerde afwerking wat betreft 

decoratie, is het toch wel de meest 

bijzondere kerk van ons land”, aldus 

Jos van der Ven, voorzitter van de 

Stichting ABC. “Ook al zijn decoraties 

en beelden soms zó hoog aangebracht 

dat we ze nauwelijks vanaf de grond 

kunnen zien. Het is een meesterlijk 

bouwwerk, met verbluffende details, 

met voor mij als hoogtepunt het 

middeleeuwse beeldhouwwerk in het 

zuiderportaal.”

De volledige naam van de kathedraal 

is de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan 

Evangelist, maar de kathedraal wordt 

doorgaans als de Sint-Janskathedraal 

of nog korter als de Sint-Jan 

aangeduid. De kathedraal is een 

voorbeeld van Brabantse gotiek, 

waarvan andere voorbeelden in 

onder meer Antwerpen, Breda en 

Brussel te vinden zijn. Als enige 

gotische kerk in Nederland beschikt 

de Sint-Jan over dubbele luchtbogen, 

met 96 daarop geplaatste luchtboog-

figuren.
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Unieke postzegel laat zich 
lezen als addendum bij het 

Boekenweekgeschenk

Nieuwe uitgiften

Wie tijdens de Boekenweek voor ten minste 

€ 12,50 aan boeken koopt, ontvangt het 

Boekenweekgeschenk. Sinds 1984 is dit een 

literaire novelle, die de aandacht wil vestigen op 

de rijkdom van de Nederlandse literatuur. In 2009 

was Een tafel vol vlinders van Tim Krabbé het 

Boekenweekgeschenk. Dit jaar is dat Duel van 

Joost Zwagerman. Hij is tevens de hoofdgast 

tijdens het Boekenbal, waarmee de Boekenweek 

2010 officieel wordt geopend. Nog een interessant 

detail: op vertoon van het Boekenweekgeschenk 

kan op de zondag van de Boekenweek gratis de 

hele dag worden gereisd met de treinen van de NS. 

TITA ANTJ ES

Elke Boekenweek heeft een speciaal thema, 

bedoeld om de aandacht te vestigen op een 

bepaald segment van het boekenaanbod. 

Vorig jaar was dit TJIELP TJIELP – De literaire zoo, 

waarbij het dier in de letteren centraal stond. Nu 

draait het om Jong zijn: het kind, de jeugd, de 

jongere staat. Het motto is Titaantjes – Opgroeien 

in de letteren. Dit is ontleend aan het verhaal 

Titaantjes van Nescio uit 1918, dat begint met een 

van de beroemdste zinnen uit de Nederlandse 

literatuur: ‘Jongens waren we - maar aardige 

jongens’.

3 X 4 CM

TNT Post wilde ter gelegenheid 

van de 75e Boekenweek graag 

een postzegel uitgeven die nog 

nooit eerder in de wereld is 

verschenen. Studio Richard Hutten 

in Rotterdam wist daar wel raad 

mee en ontwierp een postzegel 

van drie bij vier centimeter, dat 

in alle opzichten een echt boekje 

is. Meer informatie hierover leest 

u elders in dit blad. Uiteraard 

kan de postzegel ook gewoon 

op een envelop worden geplakt; 

de ontvanger kan het boekje 

dan losmaken en lezen. Over 

innovatie gesproken!

Lees verder op pag. 9.

Iedereen die van lezen houdt, kent de Boekenweek. Van 10 tot en met 20 maart vindt 

de 75e editie plaats. Voor TNT Post het moment om dit belangrijke evenement luister 

bij te zetten met een wereldprimeur: een postzegel in de vorm van een heus boekje.
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BON USTRACK BIJ  DE BOEKENWEEK

Joost Zwagerman schreef het korte verhaal ‘Wat is erger…’ voor de bijzondere 

postzegeluitgifte 75e Boekenweek. “Ik sta op een postzegel en ben nu in goed 

gezelschap van Hare Majesteit!” 

Het waren twee buitenkansjes voor schrijver Joost Zwagerman. Eerst kreeg hij het verzoek het 

Boekenweekgeschenk te schrijven, dat hij de titel Duel meegaf. Vervolgens mocht hij ook een 

kort verhaal schrijven voor de bijzondere postzegeluitgifte 75e Boekenweek. “Het schrijven van 

het Boekenweekgeschenk is al een eervolle opdracht. Als je dan ook nog een postzegel artistiek 

mag invullen…”, reageert Zwagerman verheugd. Het verhaal Wat is erger… telt 500 woorden 

en is in kleine lettertjes op de postzegel te lezen. Het gaat over een museumdirecteur die een 

scheur maakt in een waardevol schilderij, zichzelf daardoor in zijn ziel kerft en afvraagt hoe 

hij met die verschrikkelijke wetenschap moet omgaan. Heeft het verhaal iets te maken met 

zijn Boekenweekgeschenk? Zwagerman, cryptisch: “Zie de tekst van de postzegel maar als een 

bonustrack bij het Boekenweekgeschenk. Het verraadt wel degelijk iets van dat boek, maar je 

kunt het ook los lezen.” Dat zijn bijdrage deel is van een wereldprimeur, besefte Zwagerman 

aanvankelijk niet eens. “Ik ben niet zo’n filatelist dat ik wist dat het nooit eerder was gedaan, 

zo’n ‘postzegel als boek’. Toen ik in gesprek raakte met Richard Hutten, die de postzegel heeft 

ontworpen, besefte ik steeds sterker dat deze postzegel wel heel bijzonder moest zijn. Dat vind 

ik natuurlijk extra eervol. Als jongen heb ik heel lang postzegels verzameld. Ik kocht ze ook: 

Olympische Spelen, dieren; het mysterieuze Magyar Posta staat nog in mijn geheugen gegrift. 

Ik had een blauw boek voor de Nederlandse uitgiften. En ieder jaar kocht ik de catalogus om de 

waarde in op te zoeken. Hoewel ik niet meer verzamel, heb ik mijn albums altijd bewaard. Ze liggen 

nu bij mijn zoon op de kamer. De vonk van het verzamelen is niet op hem overgeslagen, vrees ik.”  

Joost Zwagerman (Alkmaar, 1963) debuteerde op z’n 22e met De houdgreep en werd daarna 

snel bekend bij het grote publiek met de romans Gimmick!, Vals licht en De buitenvrouw. Hij schrijft 

ook poëzie, essays, polemieken en pamfletten. In 2003 en 2004 presenteerde hij VPRO’s Zomergasten. 

In 2008 kreeg hij de Gouden Ganzeveer voor zijn gehele oeuvre.  

et boekpostzegel 
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Generaties Nederlanders  
groeiden op met De Bosatlas. 
Sinds de eerste editie in 1877  
is het Nederlandse landschap  
ingrijpend veranderd, en daarmee 
ook De Bosatlas. Sonja Haller en 
Pascal Brun tonen die ontwikke-
lingen op het postzegelvel 
Nederland in de Bosatlas 2012.

Was GetekeND: soNja Haller eN Pascal BruN
Sonja Haller (1977) en Pascal Brun (1974) zijn beide Zwitser van geboorte. 
Ze studeerden van 1998 tot 2003 visuele communicatie aan de Lucerne 
School of Art and Design in Zwitserland. Daarna vertrokken ze naar 
Nederland om ervaring op te doen: Sonja bij Irma Boom Office, Pascal bij 
Vandejong, Koeweiden Postma en Thonik. Sinds de herfst van 2011 vormen 
zij samen ontwerpstudio Haller Brun in Amsterdam. Sonja en Pascal ont
werpen vooral drukwerk, maar ook websites en tentoonstellingen.

Haller Brun over hun ontwerp voor Nederland in de Bosatlas

De stand van het land

scHaal: Wat kaN er oP eeN PostzeGel
“Door alle variaties was het een pittige uitdaging om  
alle aspecten van de Bosatlas in één beeld samen te 
brengen: de vorm van Nederland, de verschillende atlas
sen uit verschillende periodes, de chronologie, de  
dieptewerking en de verschillende soorten kaarten,  
zowel geografisch als thematisch. Heel spannend was 
het ook om zo’n grote Bosatlas in het kleine oppervlak 
van een postzegel te verwerken. Verbazingwekkend 
hoeveel informatie je op één postzegel kwijt kunt! 
Tijdens deze opdracht werkten we, samen met archi
tecten, ook aan een kunstwerk voor op een twintig  
meter brede glasgevel. Het was fascinerend om gelijk
tijdig op twee zo uiteenlopende schalen te werken, en  
te zoeken naar de beste gradatie aan detaillering voor 
elke schaal om het beste resultaat te bereiken.”

18 ProfielProfiel

•H 1819 Profiel HallerBrun.indd   18 09-05-12   11:28

Haller Brun over hun ontwerp voor Nederland in de Bosatlas

De stand van het land
ONTDEKKINGSREIS: DE BOSATLAS 
DOOR DE JAREN HEEN
“We zijn beiden in Zwitserland opgegroeid. De Bosatlas is 
dus niet de schoolatlas uit onze jeugd. Voordeel is dat wij 
met een frisse blik naar de materie kijken. Om inspiratie op 
te doen hebben we dagen in het archief van Noordho�  
Uitgevers in Groningen doorgebracht. Van die ontdekkings-
reis hebben we veel nieuws geleerd. Door de verschillende 
edities van de afgelopen honderd jaar te zien, zijn we ons 
er nog bewuster van geworden hoe knap de Nederlanders 
hun land zelf vormgegeven hebben!”

DE AANPAK: GEBRUIK 
VAN THEMATISCHE 
KAARTEN
“Toen we met tientallen open-
geslagen atlassen bij de uit-
gever zaten, ontstond het idee 
om een collage te maken met 
de echte fysieke boeken: een 
verzameling atlassen uit ver-
schillende jaren waarbij over 
het hele postzegelvel de con-
touren van Nederland herken-
baar worden. Het benadrukken 
van de kustlijn en van Limburg 
bleek daartoe overigens vol-
doende. Sinds de jaren zestig 
nemen de thematische kaarten 
een prominente rol in. Daarom 
hebben we enkele thema’s 
laten terugkeren die voor 
Nederland belangrijk zijn, zoals 
energie, inpoldering en verste-
delijking. Deze zijn in de collage 
zo gearrangeerd, dat zij ook 
geografi sch op de juiste plek 
liggen. Energie bijvoorbeeld in 
het noorden, vanwege de 
gaswinning in Groningen. 
En verstedelijking weer ter 
hoogte van de Randstad. De 
teksten op de velrand geven 
nog meer uitleg hierover.”

ONTWERP: SCHUIVEN 
MET VORMENTAAL
“Het postzegelvel Nederland 
in de Bosatlas is in eerste 
instantie ‘vanuit het vel’ ont-
worpen. Toch hebben we ook 
de afzonderlijke postzegels 
een eigen gezicht gegeven; zij 
moeten immers ook een eigen 
leven kunnen leiden. We heb-
ben veel tijd besteed aan het 
voortdurend verschuiven van 
de atlassen, op de postzegel 
én ten opzichte van elkaar. 
Steeds een milli meter om-
hoog, een millimeter opzij en 
dan weer terug. Net zolang tot 
op elke afzonderlijke postzegel 
een krachtig beeld was ont-
staan waarin de her kenbare 
vormentaal van de Bosatlas 
terugkeert.”

1893 1968 1981 1988 2001

‘Het was heel spannend 
om zo’n grote Bosatlas 

op zo’n kleine postzegel 
te verwerken.’
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voor karla imthorn is Boek en Week met een kort verhaal 
van joost zwagerman nog steeds bijzonder. 
over deze postzegel heeft u kunnen lezen in collect 63.

de “ouwe sint jan” in collect 66sonja haller en pascal Brun vertellen over Nederland in de Bosatlas in collect 72.
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“voordat Collect het levenslicht 
zag, werden nieuwe post-
zegeluitgiftes beschreven op 

een A5’je in zwart-wit en één steunkleur. 
Dat vonden we niet meer professioneel 
genoeg dus toen werd Collect opgericht: 
meer achtergrondinformatie over post-
zegels, al heel snel in combinatie met de 
shoppagina’s. Wel nog maar 16 bladzijden 
dun. In de loop der jaren hebben we het 
assortiment voor lezers steeds verder uit-
gebreid, met bijvoorbeeld oude postzegels, 
buitenlandse postzegels, albums. Echt een 
enorme verscheidenheid aan producten. 

Nu is de combinatie van Collect en 
CollectWereld goed voor bijna 100 

pagina’s”, vertelt Jochems. “En 
ook de opmaak is veel speelser 

geworden.”

de rol van de lezer
Lezers spelen een belang-

rijke rol bij de redactio-
nele formule en zelfs bij het 
ontwerp van postzegels. 
“We ontdekten dat post-

zegelverzamelaars houden 
van duidelijk herkenbare en 

kleurrijke afbeeldingen. En ze lezen graag 
over collecties van andere mensen en over 
postzegelverenigingen. Ook verdieping 
rond de postzegels wordt op prijs gesteld, 
zoals informatie over ontwerp of onder-
werp”, verklaart Jochems, die wijzigingen 
in het blad dan ook altijd eerst test op een 
klantgroep. “Toen we ook verzamelaars 
van andere objecten aan het woord wilden 
laten, kregen we terug dat dat een stap te 
ver was. Nu is de waardering al jaren op een 
vast hoog niveau.”

inspiratiebron
Zelf heeft Jochems in de afgelopen 25 
jaar ontelbaar veel postzegels voorbij zien 
komen. hoewel geen verzamelaar in hart 
en nieren, is hij toch aangestoken. “Ik ben 
vuurtorenpostzegels gaan verzamelen. Ook 
de postzegeluitgiftes over archeologie en 
Nederlandse ontdekkingsreizigers inspi-
reren me om die plekken daadwerkelijk te 
bezoeken.” Komende tijd wil hij met Collect 
nog meer potentiële postzegelliefhebbers 
aantrekken. “Iedereen die bij de Bruna 
een bijzondere postzegel koopt, krijgt de 
jubileumeditie van Collect uitgereikt.”

“het postzegelvel Nederland in de Bosatlas uit 2012 is voor mij bijzonder, 
omdat het verbeeldt wat de Bosatlas al ruim 140 jaar is: een gedegen, waar-
devolle, mooie, breed georiënteerde én eigentijdse atlas voor Nederland en 

Nederlanders van alle leeftijden”. Zo motiveert Jan Michiels uit Valkenswaard zijn inzen-
ding. Sinds zijn middelbareschooltijd kocht hij alle nieuwe Bosatlassen en kreeg hij er ook 
enkele cadeau; de oudste dateert van 1916. heel bijzonder noemt hij de heruitgave in 1977 
van de eerste atlas, met het bijbehorende ‘Beknopte Leerboek der Aardrijkskunde’ van 
meester Pieter Bos. Vooral diens motto spreekt Michiels aan: ‘Nur leer scheinende Karten 
prägen sich dem Gedächtnisse ein’ (‘Alleen leeg lijkende kaarten worden onthouden’). Zijn 
suggestie aan PostNL? In 2027 weer een postzegelvel, met als titel ‘150 jaar Bosatlas’! 

arjan jochems, senior marketeer bij PostNL, stond aan de 
wieg van Collect en bedacht steeds nieuwe elementen en 
producten om lezers te blijven boeien. Met succes, het blad 
wordt al een kwart eeuw lang hoog gewaardeerd door 
postzegelverzamelaars.

In de vorige editie van Collect vroegen wij u wat voor u het 
mooiste of meest bijzondere postzegelvel is van de laatste
25 jaar en waarom. Op deze pagina vindt u drie inzendingen 
en de afleveringen van collect waarin deze postzegels 
werden geïntroduceerd. 

Collect al 25 jaar
inspiratiebron

collect nummer 1 met 
begeleidende brief

arjan jochems

“In 2027 Bosatlas weer op postzegelvel!”

de heer C. de Klerk uit rosmalen 
heeft dierbare herinneringen 
aan de Persoonlijke Postzegel 

Sint-Janskathedraal (2011), die verscheen 
op de sterfdag van zijn vader. “Onze ouwe 
Sint Jan was jarenlang een carnavalskraker 
die mijn ouders uit volle borst meezongen”, 
vertelt hij. “Mijn vader en ik verzamelden 
allebei postzegels. Toen hij ouder werd, 
vroeg hij mij alle nieuwtjes voor hem aan 
te schaffen. Dat verrekenden we met de 
vele oude Nederlandse postzegels die hij 
dubbel had.” Toen vader De Klerk vernam 
dat er een postzegelvel met de Sint Jan zou 
verschijnen, gaf hij zijn zoon opdracht dat 
goed in de gaten te houden. “De dag dat hij 
overleed, heb ik het postzegelvel gekocht 
en mijn vader een envelop met die postze-
gel meegegeven in de kist. Zo kreeg hij toch 
zijn Sint Jan.”

“hij kreeg zijn Sint Jan”

8

Nieuwe uitgiften

TECH N ISCH E GEGEVENS

Zegelformaat : 30 x 40 mm

Tanding  : slitvorm

Papier  : normaal met fosforopdruk

Gomming  : zelfklevend

Soort postzegels : velletje met 10 gelijke 

     persoonlijke postzegels

Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart 

Druktechniek : offset

Drukkerij  :  Joh. Enschedé Security Print, 

    Haarlem

Deze Persoonlijke Postzegel met 

een afbeelding van de Sint-Jans-

kathedraal verschijnt in het voorjaar 

van 2011. Dit gebeurt tegelijkertijd 

met de uitgave van een boek door de 

Stichting Archeologie, Bouwhistorie 

en Cultuur (ABC) uit ’s-Hertogenbosch 

over de restauratiegeschiedenis van 

de Sint-Jan sinds 1859. De emissie 

valt ook samen met de afronding 

van de ingrijpende restauratie die 

de Sint-Jan de afgelopen tien jaar 

heeft ondergaan. 

De postzegel toont een foto van de 

zuidzijde van de Sint-Janskathedraal 

in ’s-Hertogenbosch, ’s ochtends 

genomen vanaf de Parade, het plein 

voor de kathedraal. Zichtbaar zijn de 

westtoren, de zuidzijde van het schip 

waarvan de dubbele luchtbogen op de 

steunberen rusten en het zuidelijk 

portaal met toegang tot het 

dwarsschip en daarachter de koepel. 

Persoonlijke Postzegel Sint-Janskathedraal 

10 januari 2011

 Rechts op de foto is achter het 

zuidelijk portaal nog een klein deel 

van het koor te ontwaren. 

De Persoonlijke Postzegel Sint-

Janskathedraal is vervaardigd 

op aanvraag van de Stichting 

Archeologie, Bouwhistorie en 

Cultuur (ABC) uit ’s-Hertogenbosch. 

De stichting wil hiermee de aandacht 

vestigen op de belangrijke plek die 

de Sint-Janskathedraal inneemt in 

de religieuze architectuur van 

Nederland. “Want gezien de 

monumentale bouw, de enorme 

hoogte en de vaak uiterst 

gedetailleerde afwerking wat betreft 

decoratie, is het toch wel de meest 

bijzondere kerk van ons land”, aldus 

Jos van der Ven, voorzitter van de 

Stichting ABC. “Ook al zijn decoraties 

en beelden soms zó hoog aangebracht 

dat we ze nauwelijks vanaf de grond 

kunnen zien. Het is een meesterlijk 

bouwwerk, met verbluffende details, 

met voor mij als hoogtepunt het 

middeleeuwse beeldhouwwerk in het 

zuiderportaal.”

De volledige naam van de kathedraal 

is de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan 

Evangelist, maar de kathedraal wordt 

doorgaans als de Sint-Janskathedraal 

of nog korter als de Sint-Jan 

aangeduid. De kathedraal is een 

voorbeeld van Brabantse gotiek, 

waarvan andere voorbeelden in 

onder meer Antwerpen, Breda en 

Brussel te vinden zijn. Als enige 

gotische kerk in Nederland beschikt 

de Sint-Jan over dubbele luchtbogen, 

met 96 daarop geplaatste luchtboog-

figuren.

8

Collect 66.indd   8

02-11-10   16:45

4

Unieke postzegel laat zich 
lezen als addendum bij het 

Boekenweekgeschenk

Nieuwe uitgiften

Wie tijdens de Boekenweek voor ten minste 

€ 12,50 aan boeken koopt, ontvangt het 

Boekenweekgeschenk. Sinds 1984 is dit een 

literaire novelle, die de aandacht wil vestigen op 

de rijkdom van de Nederlandse literatuur. In 2009 

was Een tafel vol vlinders van Tim Krabbé het 

Boekenweekgeschenk. Dit jaar is dat Duel van 

Joost Zwagerman. Hij is tevens de hoofdgast 

tijdens het Boekenbal, waarmee de Boekenweek 

2010 officieel wordt geopend. Nog een interessant 

detail: op vertoon van het Boekenweekgeschenk 

kan op de zondag van de Boekenweek gratis de 

hele dag worden gereisd met de treinen van de NS. 

TITA ANTJ ES

Elke Boekenweek heeft een speciaal thema, 

bedoeld om de aandacht te vestigen op een 

bepaald segment van het boekenaanbod. 

Vorig jaar was dit TJIELP TJIELP – De literaire zoo, 

waarbij het dier in de letteren centraal stond. Nu 

draait het om Jong zijn: het kind, de jeugd, de 

jongere staat. Het motto is Titaantjes – Opgroeien 

in de letteren. Dit is ontleend aan het verhaal 

Titaantjes van Nescio uit 1918, dat begint met een 

van de beroemdste zinnen uit de Nederlandse 

literatuur: ‘Jongens waren we - maar aardige 

jongens’.

3 X 4 CM

TNT Post wilde ter gelegenheid 

van de 75e Boekenweek graag 

een postzegel uitgeven die nog 

nooit eerder in de wereld is 

verschenen. Studio Richard Hutten 

in Rotterdam wist daar wel raad 

mee en ontwierp een postzegel 

van drie bij vier centimeter, dat 

in alle opzichten een echt boekje 

is. Meer informatie hierover leest 

u elders in dit blad. Uiteraard 

kan de postzegel ook gewoon 

op een envelop worden geplakt; 

de ontvanger kan het boekje 

dan losmaken en lezen. Over 

innovatie gesproken!

Lees verder op pag. 9.

Iedereen die van lezen houdt, kent de Boekenweek. Van 10 tot en met 20 maart vindt 

de 75e editie plaats. Voor TNT Post het moment om dit belangrijke evenement luister 

bij te zetten met een wereldprimeur: een postzegel in de vorm van een heus boekje.

4

Boekenweek geëerd met
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Nieuwe uitgiften

5

BON USTRACK BIJ  DE BOEKENWEEK

Joost Zwagerman schreef het korte verhaal ‘Wat is erger…’ voor de bijzondere 

postzegeluitgifte 75e Boekenweek. “Ik sta op een postzegel en ben nu in goed 

gezelschap van Hare Majesteit!” 

Het waren twee buitenkansjes voor schrijver Joost Zwagerman. Eerst kreeg hij het verzoek het 

Boekenweekgeschenk te schrijven, dat hij de titel Duel meegaf. Vervolgens mocht hij ook een 

kort verhaal schrijven voor de bijzondere postzegeluitgifte 75e Boekenweek. “Het schrijven van 

het Boekenweekgeschenk is al een eervolle opdracht. Als je dan ook nog een postzegel artistiek 

mag invullen…”, reageert Zwagerman verheugd. Het verhaal Wat is erger… telt 500 woorden 

en is in kleine lettertjes op de postzegel te lezen. Het gaat over een museumdirecteur die een 

scheur maakt in een waardevol schilderij, zichzelf daardoor in zijn ziel kerft en afvraagt hoe 

hij met die verschrikkelijke wetenschap moet omgaan. Heeft het verhaal iets te maken met 

zijn Boekenweekgeschenk? Zwagerman, cryptisch: “Zie de tekst van de postzegel maar als een 

bonustrack bij het Boekenweekgeschenk. Het verraadt wel degelijk iets van dat boek, maar je 

kunt het ook los lezen.” Dat zijn bijdrage deel is van een wereldprimeur, besefte Zwagerman 

aanvankelijk niet eens. “Ik ben niet zo’n filatelist dat ik wist dat het nooit eerder was gedaan, 

zo’n ‘postzegel als boek’. Toen ik in gesprek raakte met Richard Hutten, die de postzegel heeft 

ontworpen, besefte ik steeds sterker dat deze postzegel wel heel bijzonder moest zijn. Dat vind 

ik natuurlijk extra eervol. Als jongen heb ik heel lang postzegels verzameld. Ik kocht ze ook: 

Olympische Spelen, dieren; het mysterieuze Magyar Posta staat nog in mijn geheugen gegrift. 

Ik had een blauw boek voor de Nederlandse uitgiften. En ieder jaar kocht ik de catalogus om de 

waarde in op te zoeken. Hoewel ik niet meer verzamel, heb ik mijn albums altijd bewaard. Ze liggen 

nu bij mijn zoon op de kamer. De vonk van het verzamelen is niet op hem overgeslagen, vrees ik.”  

Joost Zwagerman (Alkmaar, 1963) debuteerde op z’n 22e met De houdgreep en werd daarna 

snel bekend bij het grote publiek met de romans Gimmick!, Vals licht en De buitenvrouw. Hij schrijft 

ook poëzie, essays, polemieken en pamfletten. In 2003 en 2004 presenteerde hij VPRO’s Zomergasten. 

In 2008 kreeg hij de Gouden Ganzeveer voor zijn gehele oeuvre.  

et boekpostzegel 
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Generaties Nederlanders  
groeiden op met De Bosatlas. 
Sinds de eerste editie in 1877  
is het Nederlandse landschap  
ingrijpend veranderd, en daarmee 
ook De Bosatlas. Sonja Haller en 
Pascal Brun tonen die ontwikke-
lingen op het postzegelvel 
Nederland in de Bosatlas 2012.

Was GetekeND: soNja Haller eN Pascal BruN
Sonja Haller (1977) en Pascal Brun (1974) zijn beide Zwitser van geboorte. 
Ze studeerden van 1998 tot 2003 visuele communicatie aan de Lucerne 
School of Art and Design in Zwitserland. Daarna vertrokken ze naar 
Nederland om ervaring op te doen: Sonja bij Irma Boom Office, Pascal bij 
Vandejong, Koeweiden Postma en Thonik. Sinds de herfst van 2011 vormen 
zij samen ontwerpstudio Haller Brun in Amsterdam. Sonja en Pascal ont
werpen vooral drukwerk, maar ook websites en tentoonstellingen.

Haller Brun over hun ontwerp voor Nederland in de Bosatlas

De stand van het land

scHaal: Wat kaN er oP eeN PostzeGel
“Door alle variaties was het een pittige uitdaging om  
alle aspecten van de Bosatlas in één beeld samen te 
brengen: de vorm van Nederland, de verschillende atlas
sen uit verschillende periodes, de chronologie, de  
dieptewerking en de verschillende soorten kaarten,  
zowel geografisch als thematisch. Heel spannend was 
het ook om zo’n grote Bosatlas in het kleine oppervlak 
van een postzegel te verwerken. Verbazingwekkend 
hoeveel informatie je op één postzegel kwijt kunt! 
Tijdens deze opdracht werkten we, samen met archi
tecten, ook aan een kunstwerk voor op een twintig  
meter brede glasgevel. Het was fascinerend om gelijk
tijdig op twee zo uiteenlopende schalen te werken, en  
te zoeken naar de beste gradatie aan detaillering voor 
elke schaal om het beste resultaat te bereiken.”
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Haller Brun over hun ontwerp voor Nederland in de Bosatlas

De stand van het land
ONTDEKKINGSREIS: DE BOSATLAS 
DOOR DE JAREN HEEN
“We zijn beiden in Zwitserland opgegroeid. De Bosatlas is 
dus niet de schoolatlas uit onze jeugd. Voordeel is dat wij 
met een frisse blik naar de materie kijken. Om inspiratie op 
te doen hebben we dagen in het archief van Noordho�  
Uitgevers in Groningen doorgebracht. Van die ontdekkings-
reis hebben we veel nieuws geleerd. Door de verschillende 
edities van de afgelopen honderd jaar te zien, zijn we ons 
er nog bewuster van geworden hoe knap de Nederlanders 
hun land zelf vormgegeven hebben!”

DE AANPAK: GEBRUIK 
VAN THEMATISCHE 
KAARTEN
“Toen we met tientallen open-
geslagen atlassen bij de uit-
gever zaten, ontstond het idee 
om een collage te maken met 
de echte fysieke boeken: een 
verzameling atlassen uit ver-
schillende jaren waarbij over 
het hele postzegelvel de con-
touren van Nederland herken-
baar worden. Het benadrukken 
van de kustlijn en van Limburg 
bleek daartoe overigens vol-
doende. Sinds de jaren zestig 
nemen de thematische kaarten 
een prominente rol in. Daarom 
hebben we enkele thema’s 
laten terugkeren die voor 
Nederland belangrijk zijn, zoals 
energie, inpoldering en verste-
delijking. Deze zijn in de collage 
zo gearrangeerd, dat zij ook 
geografi sch op de juiste plek 
liggen. Energie bijvoorbeeld in 
het noorden, vanwege de 
gaswinning in Groningen. 
En verstedelijking weer ter 
hoogte van de Randstad. De 
teksten op de velrand geven 
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1893 1968 1981 1988 2001

‘Het was heel spannend 
om zo’n grote Bosatlas 
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voor karla imthorn is Boek en Week met een kort verhaal 
van joost zwagerman nog steeds bijzonder. 
over deze postzegel heeft u kunnen lezen in collect 63.

de “ouwe sint jan” in collect 66sonja haller en pascal Brun vertellen over Nederland in de Bosatlas in collect 72.
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PostEurop-verkiezing 2019
Stemt u mee?

Op 14 maart is de viering van 100 jaar Luchtvaart begonnen met 
een feestelijke bijeenkomst in het Eye Filmmuseum in Amsterdam. 
herna Verhagen, directeur van PostNL, overhandigde er het 
eerste exemplaar van het postzegelvel 100 jaar Luchtvaart aan 
Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
Op het postzegelvel vliegt honderd jaar luchtvaartgeschiedenis 
voorbij, een eerbetoon aan de jubilerende luchtvaartmaatschappij 
KLM, het Nederlands Lucht- en ruimtevaartcentrum 
(NLr) en Fokker.

In de serie Beleef de natuur zijn tot nu toe van 
elk thema naast een postzegelvel ook steeds 
een boek en een postzegelset verschenen. 
Maar over stinsenplanten verschijnen geen 
boek en postzegelset, omdat binnenkort al 
Beleef de natuur - vlinders verschijnt, met een 
prachtig boek en een postset. In dit nummer 
heeft u op pagina 2 hierover kunnen lezen. In 
het najaar worden ook weer een boek en een 
postset uitgegeven over bomen en bladeren.

Net als voorgaande jaren heeft PostEurop weer een ontwerp-
wedstrijd uitgeschreven. onder de titel EURoPa Stamp Best 
Design Competition 2019 gaan de samenwerkende postbedrij-
ven in Europa wederom op zoek naar de mooiste postzegel van 
Europa. Dit jaar is het thema ‘nationale vogels’. PostNl heeft 
de pestvogel uit het vel Vogels in Nederland ingestuurd. op de 
postzegels uit 20 landen staat een verwijzing naar de CEE-app 
waarmee de kenmerkende zang van de vogels is te horen. 

Van 9 mei tot 9 september 2019 kunt u meestemmen via 
www.posteurop.org/europa2019

eerste postzegelvel 
overhandigd aan minister
Van Nieuwenhuizen

Geen boek of 
postzegelset
stinsenplanten

Kort nieuws

agenda

8-9-10 juni
Pinkpop
Het oudste openlucht popfestival van Europa 
bestaat dit jaar 50 jaar. ook dit jaar weer 
een spectaculair affiche met onder meer 
Fleetwood mac, mumford & Sons, the Cure, 
armin van Buuren en anouk.
www.pinkpop.nl

9 juli
minicursus dagvlinders
op dinsdag 9 juli 2019 geeft Kars Veling een 
minicursus Dagvlinders in de Bevrijdingskerk 
in Wageningen. aanvang: 20:00 uur
De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk.
op de website vindt u meer data en locaties.
www.vlinderstichting.nl/actueel/agenda

1-2-3 november 2019
Postex 2019
De postzegeltentoonstelling Postex wordt dit 
jaar in een ander weekend gehouden dan u 
gewend bent. Dit jaar verzamelen filatelisten 
zich in apeldoorn in het eerste weekend van 
november. PostNl is uiteraard weer aanwezig 
met speciale uitgiften en acties.
www.postex.nl

Opvolger van Mooi Nederland
typisch nederlandse postzegels
Bij de introductie van het postzegelvel Mooi Nederland: Texel heeft u in Collect 98 
kunnen lezen dat de succesvolle serie ‘Mooi Nederland’ na 15 jaar stopt. In 2020 ver-
schijnt een nieuwe serie: Typisch Nederland. De serie besteedt aandacht aan typisch 
Nederlandse gebruiken, gerechten of gewoonten. Meerdere jaren lang verschijnen 
jaarlijks 5 postzegelvelletjes met 6 unieke postzegels, inclusief een bewaarmap. het 
eerste postzegelvel van Typisch Nederland in 2020 laat enkele typerende gerechten 
zien. Een smaakvolle aftrap dus.

Prachtige postzegels van
Caribisch Nederland
nu te bestellen vanuit Collect

Sinds 10 oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius 
als afzonderlijke openbare lichamen deel van Nederland. Vier jaar later 
is de eigen postdienst van Caribisch Nederland, FXDC Post, begonnen 
postzegels uit te brengen. Er zijn prachtige postzegels verkrijgbaar van 
typisch Caribische flora en fauna, maar ook schilders uit de Gouden eeuw 
en koning Willem-alexander zijn erop afgebeeld.

Kijk op pagina 32 en 33 voor deze bijzondere uitgiftes.

minister cora van nieuwenhuizen (links)
en herna verhagen van postnl
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postset

Nederlandse 
vlinders
UITGIFTEDATUm: 11 JUNI 
Michelle Dujardin heeft, na de postzegel-
uitgiften PostEurop: Vogels in
Nederland en Tuinvogels in Nederland, 
voor PostNL ook prachtige afbeeldingen 
van vlinders geschilderd. Deze zijn nu 
verschenen als postset. De postset 
Nederlandse vlinders bestaat uit een 
postzegelvel en drie leuke kaarten van 
een koolwitje, een icarusblauwtje en een  
citroenvlinder.
Prijs € 4,95 per postset
kijk voor het bestelnummer op pagina 31.

Gratis
bij 

abonnement

Persoonlijke producten

serie postzegelvellen

50 jaar De Fabeltjeskrant
UITGIFTEDATUm: 14 mEI Opnieuw zijn er twee nieuwe postzegelvellen 
verschenen over De Fabeltjeskrant. PostNL geeft in totaal 25 postzegel-
vellen uit met afbeeldingen van karakters uit de oorspronkelijke versie 
van dit populaire televisieprogramma. Ieder personage heeft zijn eigen 
postzegelvel, met daarop vijf portretpostzegels en de laatste editie van 
de Fabeltjeskrant. het achtste postzegelvel is gewijd aan Truus de Mier 
en het negende aan Ed en Willem Bever.

abonnement op de fabeltjeskrant 
Elk kwartaal verschijnen er twee nieuwe postzegelvellen. Een postzegel-
vel kost € 6,45 waarvan € 2,10 naar Stichting Kinderpostzegels Nederland 
gaat. Zo helpt u dus ook nog kinderen die extra steun nodig hebben! 

Neem nu een abonnement op deze unieke postzegelserie en u krijgt 
gratis het bewaaralbum en het postzegelvel De Fabeltjeskrant 50 jaar - 
Meneer de Uil cadeau. 
Prijs per postzegelvel: € 6,45 - Abonnement: € 51,60 per jaar.
kijk voor de bestelnummers op pagina 29.

zilveren postzegel

Tour de France

Bewaarmap

Terug naar de 20e eeuw

postzegelvel

50 jaar Pinkpop
UITGIFTEDATUm: 8 JUNI het oudste openlucht popfestival 
van Europa bestaat dit jaar 50 jaar. het begon in 1970 met 10.000 
bezoekers in Geleen, inmiddels weten meer dan 100.000 muziek-
liefhebbers de Megaland-locatie te vinden in Landgraaf. Meer dan 
1.000 unieke artiesten hebben in die 50 jaar opgetreden, waar-
onder grote namen zoals The rolling Stones, Bruce Springsteen, 
Pearl Jam, Coldplay en Martin Garrix.

Op de postzegels staat het beroemde logo, de pop met het roze 
jurkje, in een bloem afgebeeld op een oranje achtergrond. het 
gehele postzegelvel laat sfeerimpressies en affiches zien van het 
festival door de jaren heen en een portret van Jan Smeets, de 
bevlogen organisator die ook wel als Mr. Pinkpop door het leven 
gaat. Scan het postzegelvel met de Cee-app voor meer informatie 
over 50 jaar Pinkpop.
Prijs € 7,00
kijk voor het bestelnummer op pagina 30.

UITGIFTEDATUm: 25 JUNI Wie denkt er af en toe niet terug aan 
vroeger? In de 20e eeuw ging de wereld weliswaar door diepe 
dalen, maar telkens weer pakte mensen vol energie de draad op. 
Met deze serie ‘Terug naar de 20e eeuw’ blikt PostNL terug op die 
veelbewogen 100 jaar. Zes nostalgische postzegelvellen tonen 
de verandering in de tijdgeest, technologie en vormgeving op het 
gebied van beeld & geluid,  interieur, mode, huishouden, speelgoed 
en zelfs fotografie.

Op de postzegels komen allerlei klassieke items voorbij: een oude 
radio en een zwart-wit televisie, een vooroorlogse strijkbout en 
naaimachine, een blikken bromtol en een dinky toy en prachtige 
designmeubels. Ook de modellen op de randen van de postzegel-
vellen dragen bij aan een heerlijk nostalgische sfeer.
Prijs € 30,00 (inclusief bewaarmap)
kijk voor het bestelnummer op pagina 30.

UITGIFTEDATUm: 16 APRIL De gele trui, de felbegeerde leiderstrui 
van de Tour de France, bestaat dit jaar 100 jaar. De bekendste wieler-
wedstrijd ter wereld start dit jaar vanuit Brussel waarna drie weken 
lang de beste renners ter wereld alles uit de kast trekken om deze trui 
om hun schouders gehangen te krijgen. 

PostNL geeft in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse 
Munt een zilveren postzegel uit met de gele trui en het logo van de 
Tour de France. het zilvergehalte is 999/1000 en de postzegel wordt 
geleverd in een luxe bewaarverpakking. De oplage is beperkt tot 
2.000 exemplaren.
Prijs: € 29,95.
kijk voor het bestelnummer op pagina 30.

nieuw
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1918 Puzzel

maak kans op een gratis 

Zakgids Dagvlinders
zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over 
naar de gelijkgenummerde vakjes van de onderbalk.

puzzelpRijs
De Zakgids 
Dagvlinders is 
dé veldgids om 
dagvlinders in 
Nederland en 
Vlaanderen te leren 
kennen. Dankzij 
meer dan 600 
tekeningen van 
gerenommeerd 
natuurillustrator 
Richard lewington, kun je de vlinders 
in de verschillende levensstadia in hun 
leefomgeving zien. Heldere informatie 
en verspreidingskaartjes helpen je 
om gericht op zoek te gaan. Handig 
om mee te nemen bij wandelingen, 
fietstochten, excursies of om vlinders 
in je eigen tuin te herkennen en 
determineren. Het boek is vertaald en 
bewerkt voor Nederland en Vlaanderen 
door medewerkers van De Vlinder-
stichting.

 Wij mogen vijf exemplaren van de 
Zakgids Dagvlinders weggeven, t.w.v. 
€ 19,49. Wilt u kans maken? Stuur uw 
oplossing voor 31 augustus naar:
PostNl Collect Club, 
Postbus 99170
4800 Na Breda.
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Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 

oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken
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1 JULI 2019

Erwin Olaf - 40 jaar fotografie

19 AUGUSTUS 2019

Openbaar vervoer in Nederland,
   van toen naar nu
Openbaar vervoer in Nederland,
   van toen naar nu – Internationaal

16 SEPTEmBER 2019

Beleef de Natuur – bomen & bladeren

3 OKTOBER 2019

Kinderpostzegels 2019

18 OKTOBER 2019

Michiel Schuurman: Gewoontjes

1 NOVEmBER 2019

Dag van de Postzegel 2019

NOVEmBER 2019

Decemberzegels 2019
(Meer informatie volgt in Collect 101)

POSTZEGELUITGIFTE JAARCOLLECTIE 
POSTZEGEL-

VELLEN

PRESTIGE-
BOEKJES

POSTZEGEL-
mAPJES

EERSTEDAG-
ENVELOPPEN

JAARCOLLECTIE 
POSTZEGELS

€ 4,35

€ 5,22

€ 8,70

€ 8,70

€ 6,50

€ 8,70

€ 1,74

€ 8,70

€ 13,00

€ 8,70 € 12,45

€ 5,40

€ 6,27

€ 9,75

€ 6,27
€ 4,53

€ 7,55

€ 9,75

€ 5,40

€ 7,53

€ 8,62

€ 12,97

€ 7,53
€ 7,53

€ 10,22

€ 12,97

€ 4,27

Postzegeluitgiften tweede helft 2019*

*  deze postzegeluitgiften behoren tot het officiële uitgifteprogramma. alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten.    
onder voorbehoud van prijswijzigingen en druk- en schrijffouten.

winnaars collect 99
de oplossing van de sudoku in collect 99 is: 5927.
Uit de goede inzendingen zijn de volgende vijf winnaars getrokken voor het boek De gestolen zegel van Bram Klein: 
Mevr. C.C.P. Kompier-Mulder, Dhr. J.r. Zijlstra, Dhr. A.W. Stoffer, Mevr. L. Kiewiet, Mevr. W.G.E. Bune-haverman



1918 Puzzel

maak kans op een gratis 

Zakgids Dagvlinders
zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over 
naar de gelijkgenummerde vakjes van de onderbalk.

puzzelpRijs
De Zakgids 
Dagvlinders is 
dé veldgids om 
dagvlinders in 
Nederland en 
Vlaanderen te leren 
kennen. Dankzij 
meer dan 600 
tekeningen van 
gerenommeerd 
natuurillustrator 
Richard lewington, kun je de vlinders 
in de verschillende levensstadia in hun 
leefomgeving zien. Heldere informatie 
en verspreidingskaartjes helpen je 
om gericht op zoek te gaan. Handig 
om mee te nemen bij wandelingen, 
fietstochten, excursies of om vlinders 
in je eigen tuin te herkennen en 
determineren. Het boek is vertaald en 
bewerkt voor Nederland en Vlaanderen 
door medewerkers van De Vlinder-
stichting.

 Wij mogen vijf exemplaren van de 
Zakgids Dagvlinders weggeven, t.w.v. 
€ 19,49. Wilt u kans maken? Stuur uw 
oplossing voor 31 augustus naar:
PostNl Collect Club, 
Postbus 99170
4800 Na Breda.
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Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 

oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken
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parterre

1 2 3 4 5 6 7 8
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DIER PATROUILLE

TONEN GESLAAGD

7
INDIVIDU-
ALITEIT 

OPROER
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VAN DANSERS

INGEWAND
 

RONDHOUT 2

3

KIKVORS-
ACHTIG DIER

DIEREN-
GELUID

RIVIER IN 
FRANKRIJK

6

Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de 

oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken

D I D N
Z W E N D E L E N
E N T E N P I

T R E E K W A K
G R E B E L S

S P A N N E N E
A L T E K E N

O P S T E L G
E E R D O O R

O G E N I K O
A O R G A A N

B A R R E P A D
I A L O I R E

parterre

1 2 3 4 5 6 7 8

1 JULI 2019

Erwin Olaf - 40 jaar fotografie

19 AUGUSTUS 2019

Openbaar vervoer in Nederland,
   van toen naar nu
Openbaar vervoer in Nederland,
   van toen naar nu – Internationaal

16 SEPTEmBER 2019

Beleef de Natuur – bomen & bladeren

3 OKTOBER 2019

Kinderpostzegels 2019

18 OKTOBER 2019

Michiel Schuurman: Gewoontjes

1 NOVEmBER 2019

Dag van de Postzegel 2019

NOVEmBER 2019

Decemberzegels 2019
(Meer informatie volgt in Collect 101)

POSTZEGELUITGIFTE JAARCOLLECTIE 
POSTZEGEL-

VELLEN

PRESTIGE-
BOEKJES

POSTZEGEL-
mAPJES

EERSTEDAG-
ENVELOPPEN

JAARCOLLECTIE 
POSTZEGELS

€ 4,35

€ 5,22

€ 8,70

€ 8,70

€ 6,50

€ 8,70

€ 1,74

€ 8,70

€ 13,00

€ 8,70 € 12,45

€ 5,40

€ 6,27

€ 9,75

€ 6,27
€ 4,53

€ 7,55

€ 9,75

€ 5,40

€ 7,53

€ 8,62

€ 12,97

€ 7,53
€ 7,53

€ 10,22

€ 12,97

€ 4,27

Postzegeluitgiften tweede helft 2019*

*  deze postzegeluitgiften behoren tot het officiële uitgifteprogramma. alle overige postzegeluitgiften vallen hierbuiten.    
onder voorbehoud van prijswijzigingen en druk- en schrijffouten.

winnaars collect 99
de oplossing van de sudoku in collect 99 is: 5927.
Uit de goede inzendingen zijn de volgende vijf winnaars getrokken voor het boek De gestolen zegel van Bram Klein: 
Mevr. C.C.P. Kompier-Mulder, Dhr. J.r. Zijlstra, Dhr. A.W. Stoffer, Mevr. L. Kiewiet, Mevr. W.G.E. Bune-haverman



SHOP 2120 Nieuwe uitgiften

Recent verschenen

Nieuwe uitgiften

Recent verschenen

Beleef de natuur – bomen & bladeren
UitgiftedatUm: 16 septemBer

Postzegelvel 
Beleef de natuur –
bomen & bladeren
Zelfklevend
€ 8,70
BestelnUmmer 391261

Postzegelvel 
Beleef de natuur –
vlinders
Zelfklevend
€ 8,70
BestelnUmmer 390861

Beleef de natuur – vlinders
UitgiftedatUm: 11 jUni

Eerstedagenvelop nr. 783a 
Beleef de natuur – 

stinsenplanten
€ 7,53

BestelnUmmer 390350

Eerstedagenvelop nr. 780a
Beleef de natuur –

zoogdieren
€ 7,53

BestelnUmmer 390150

Eerstedagenvelop nr. 783b 
Beleef de natuur – 
stinsenplanten
€ 7,53
BestelnUmmer 390351

Eerstedagenvelop nr. 780b
Beleef de natuur – 
zoogdieren
€ 7,53
BestelnUmmer 390151

Postzegelvel 
Beleef de natuur –

 stinsenplanten
Zelfklevend

€ 8,70
BestelnUmmer 390362

Beleef de natuur – zoogdieren
UitgiftedatUm: 2 janUari

Beleef de natuur – stinsenplanten
UitgiftedatUm: 25 feBrUari

Postzegelmapje nr. 588b
Beleef de natuur – 
zoogdieren
€ 4,53
BestelnUmmer 390181

Postzegelmapje nr. 591b 
Beleef de natuur –
stinsenplanten
€ 4,53
BestelnUmmer 390381

Postzegelmapje nr. 588a 
Beleef de natuur – 

zoogdieren
€ 6,27

BestelnUmmer 390180

Postzegelmapje nr. 591a 
Beleef de natuur –

 stinsenplanten
€ 6,27

BestelnUmmer 390380

Postzegelvel
Beleef de natuur – 

zoogdieren
Zelfklevend

€ 8,70
BestelnUmmer 390162

Postzegelmapje nr. 600a 
Beleef de natuur – 
bomen & bladeren

€ 6,27
BestelnUmmer 391280

Postzegelmapje nr. 600b 
Beleef de natuur –
bomen & bladeren
€ 4,53
BestelnUmmer 391281

Postzegelmapje nr. 596b 
Beleef de natuur – 
vlinders
€ 4,53
BestelnUmmer 390881

Postzegelmapje nr. 596a 
Beleef de natuur – 

vlinders
€ 6,27

BestelnUmmer 390880

Eerstedagenvelop nr. 788a 
Beleef de natuur – vlinders

€ 7,53
BestelnUmmer 390850

Eerstedagenvelop nr. 788b 
Beleef de natuur – vlinders

€ 7,53
BestelnUmmer 390851

Eerstedagenvelop nr. 792a 
Beleef de natuur – bomen & bladeren

€ 7,53
BestelnUmmer 391250

Eerstedagenvelop nr. 792b 
Beleef de natuur – bomen & bladeren

€ 7,53
BestelnUmmer 391251



SHOP 2120 Nieuwe uitgiften

Recent verschenen

Nieuwe uitgiften

Recent verschenen

Beleef de natuur – bomen & bladeren
UitgiftedatUm: 16 septemBer

Postzegelvel 
Beleef de natuur –
bomen & bladeren
Zelfklevend
€ 8,70
BestelnUmmer 391261

Postzegelvel 
Beleef de natuur –
vlinders
Zelfklevend
€ 8,70
BestelnUmmer 390861

Beleef de natuur – vlinders
UitgiftedatUm: 11 jUni

Eerstedagenvelop nr. 783a 
Beleef de natuur – 

stinsenplanten
€ 7,53

BestelnUmmer 390350

Eerstedagenvelop nr. 780a
Beleef de natuur –

zoogdieren
€ 7,53

BestelnUmmer 390150

Eerstedagenvelop nr. 783b 
Beleef de natuur – 
stinsenplanten
€ 7,53
BestelnUmmer 390351

Eerstedagenvelop nr. 780b
Beleef de natuur – 
zoogdieren
€ 7,53
BestelnUmmer 390151

Postzegelvel 
Beleef de natuur –

 stinsenplanten
Zelfklevend

€ 8,70
BestelnUmmer 390362

Beleef de natuur – zoogdieren
UitgiftedatUm: 2 janUari

Beleef de natuur – stinsenplanten
UitgiftedatUm: 25 feBrUari

Postzegelmapje nr. 588b
Beleef de natuur – 
zoogdieren
€ 4,53
BestelnUmmer 390181

Postzegelmapje nr. 591b 
Beleef de natuur –
stinsenplanten
€ 4,53
BestelnUmmer 390381

Postzegelmapje nr. 588a 
Beleef de natuur – 

zoogdieren
€ 6,27

BestelnUmmer 390180

Postzegelmapje nr. 591a 
Beleef de natuur –

 stinsenplanten
€ 6,27

BestelnUmmer 390380

Postzegelvel
Beleef de natuur – 

zoogdieren
Zelfklevend

€ 8,70
BestelnUmmer 390162

Postzegelmapje nr. 600a 
Beleef de natuur – 
bomen & bladeren

€ 6,27
BestelnUmmer 391280

Postzegelmapje nr. 600b 
Beleef de natuur –
bomen & bladeren
€ 4,53
BestelnUmmer 391281

Postzegelmapje nr. 596b 
Beleef de natuur – 
vlinders
€ 4,53
BestelnUmmer 390881

Postzegelmapje nr. 596a 
Beleef de natuur – 

vlinders
€ 6,27

BestelnUmmer 390880

Eerstedagenvelop nr. 788a 
Beleef de natuur – vlinders

€ 7,53
BestelnUmmer 390850

Eerstedagenvelop nr. 788b 
Beleef de natuur – vlinders

€ 7,53
BestelnUmmer 390851

Eerstedagenvelop nr. 792a 
Beleef de natuur – bomen & bladeren

€ 7,53
BestelnUmmer 391250

Eerstedagenvelop nr. 792b 
Beleef de natuur – bomen & bladeren

€ 7,53
BestelnUmmer 391251



SHOP 2322 Nieuwe uitgiften

Postzegelvel Mooi Nederland 2019 :
Waddeneilanden - Schiermonnikoog
€ 4,35
BestelnUmmer 390761

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Texel
€ 4,35
BestelnUmmer 390161 

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Vlieland
€ 4,35
BestelnUmmer 390361

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Terschelling
€ 4,35
BestelnUmmer 390461

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Ameland
€ 4,35
BestelnUmmer 390662 

Prestigeboekje nr. 80 
Mooi Nederland 2019
Waddeneilanden - Texel
€ 12,45
BestelnUmmer 390111

Prestigeboekje nr. 81
Mooi Nederland 2019
Waddeneilanden - Vlieland
€ 12,45
BestelnUmmer 390311

Prestigeboekje nr. 82
Mooi Nederland 2019
Waddeneilanden - Terschelling
€ 12,45
BestelnUmmer 390411

Prestigeboekje nr. 83
Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Ameland
€ 12,45
BestelnUmmer 390611

Postzegelvel Mooi Nederland 2019: 
Waddeneilanden - verzamelvel
€ 4,35
BestelnUmmer 390762

mooi nederland 2019: 
Waddeneilanden - schiermonnikoog
UitgiftedatUm: 20 mei

mooi nederland 2019: 
verzamelvel
UitgiftedatUm: 20 mei

Prestigeboekje nr. 84
Mooi Nederland 2019:

Waddeneilanden - 
Schiermonnikoog

€ 12,45
BestelnUmmer 390711

Postzegelmapje nr. 594
Mooi Nederland 2019: verzamelvel
€ 5,40
BestelnUmmer 390780

Eerstedagenvelop nr. 786 
Mooi Nederland 2019: 
verzamelvel
€ 7,53
BestelnUmmer 390750

Nieuwe uitgiften

Recent verschenen

Recent verschenen posteurop: vogels in nederland
UitgiftedatUm: 23 april

mooi nederland 2019: Waddeneilanden
Uitgiftedata: texel: 2 janUari, vlieland: 25 feBrUari, 
terschelling: 25 maart, ameland: 23 april

tuinvogels in nederland
UitgiftedatUm: 20 mei

Postzegelmapje nr. 593
PostEurop: vogels in Nederland
€ 6,85
BestelnUmmer 390680

Postzegelmapje nr. 595
Tuinvogels in Nederland
€ 6,27
BestelnUmmer 390980

Eerstedagenvelop nr. 785 
PostEurop: vogels in Nederland
€ 5,71
BestelnUmmer 390650

Eerstedagenvelop nr. 787 
Tuinvogels in Nederland
€ 8,61
BestelnUmmer 390950

postzegelvel
Tuinvogels in Nederland

€ 5,22
BestelnUmmer 390964

Postzegelvel PostEurop:
 vogels in Nederland

€ 8,70
BestelnUmmer 390661



SHOP 2322 Nieuwe uitgiften

Postzegelvel Mooi Nederland 2019 :
Waddeneilanden - Schiermonnikoog
€ 4,35
BestelnUmmer 390761

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Texel
€ 4,35
BestelnUmmer 390161 

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Vlieland
€ 4,35
BestelnUmmer 390361

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Terschelling
€ 4,35
BestelnUmmer 390461

Postzegelvel Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Ameland
€ 4,35
BestelnUmmer 390662 

Prestigeboekje nr. 80 
Mooi Nederland 2019
Waddeneilanden - Texel
€ 12,45
BestelnUmmer 390111

Prestigeboekje nr. 81
Mooi Nederland 2019
Waddeneilanden - Vlieland
€ 12,45
BestelnUmmer 390311

Prestigeboekje nr. 82
Mooi Nederland 2019
Waddeneilanden - Terschelling
€ 12,45
BestelnUmmer 390411

Prestigeboekje nr. 83
Mooi Nederland 2019:
Waddeneilanden - Ameland
€ 12,45
BestelnUmmer 390611

Postzegelvel Mooi Nederland 2019: 
Waddeneilanden - verzamelvel
€ 4,35
BestelnUmmer 390762

mooi nederland 2019: 
Waddeneilanden - schiermonnikoog
UitgiftedatUm: 20 mei

mooi nederland 2019: 
verzamelvel
UitgiftedatUm: 20 mei

Prestigeboekje nr. 84
Mooi Nederland 2019:

Waddeneilanden - 
Schiermonnikoog

€ 12,45
BestelnUmmer 390711

Postzegelmapje nr. 594
Mooi Nederland 2019: verzamelvel
€ 5,40
BestelnUmmer 390780

Eerstedagenvelop nr. 786 
Mooi Nederland 2019: 
verzamelvel
€ 7,53
BestelnUmmer 390750

Nieuwe uitgiften

Recent verschenen

Recent verschenen posteurop: vogels in nederland
UitgiftedatUm: 23 april

mooi nederland 2019: Waddeneilanden
Uitgiftedata: texel: 2 janUari, vlieland: 25 feBrUari, 
terschelling: 25 maart, ameland: 23 april

tuinvogels in nederland
UitgiftedatUm: 20 mei

Postzegelmapje nr. 593
PostEurop: vogels in Nederland
€ 6,85
BestelnUmmer 390680

Postzegelmapje nr. 595
Tuinvogels in Nederland
€ 6,27
BestelnUmmer 390980

Eerstedagenvelop nr. 785 
PostEurop: vogels in Nederland
€ 5,71
BestelnUmmer 390650

Eerstedagenvelop nr. 787 
Tuinvogels in Nederland
€ 8,61
BestelnUmmer 390950

postzegelvel
Tuinvogels in Nederland

€ 5,22
BestelnUmmer 390964

Postzegelvel PostEurop:
 vogels in Nederland

€ 8,70
BestelnUmmer 390661



SHOP 2524

Eerstedagenvelop nr. 782 
Rembrandt in het Rijksmuseum
€ 4,27
BestelnUmmer 390250

rembrandt in het rijksmuseum
UitgiftedatUm: 15 feBrUari

nederlandse schilders uit de gouden eeuw
UitgiftedatUm: 12 feBrUari

Postzegelvel
 Rembrandt in het Rijksmuseum

€ 4,35
BestelnUmmer 390261

Postzegelmapje nr. 590 
Rembrandt in het Rijksmuseum
€ 4,53
BestelnUmmer 390280

Bewaarmap Nederlandse schilders
uit de Gouden Eeuw
€ 20,00
BestelnUmmer 790015

Gouden postzegel 
Rembrandt in het Rijksmuseum

€ 50,00
BestelnUmmer 790023

Recent verschenen Nieuwe uitgiften

Postzegelmapje nr. 597
Erwin Olaf - 40 jaar fotografie
€ 5,40
BestelnUmmer 390981

Eerstedagenvelop nr. 789 
Erwin Olaf - 40 jaar fotografie

€ 7,53
BestelnUmmer 390951

erwin Olaf - 40 jaar fotografie
UitgiftedatUm: 1 jUli

Postzegelvel Erwin Olaf - 40 jaar fotografie
€ 8,70
BestelnUmmer 390965



SHOP 2524

Eerstedagenvelop nr. 782 
Rembrandt in het Rijksmuseum
€ 4,27
BestelnUmmer 390250

rembrandt in het rijksmuseum
UitgiftedatUm: 15 feBrUari

nederlandse schilders uit de gouden eeuw
UitgiftedatUm: 12 feBrUari

Postzegelvel
 Rembrandt in het Rijksmuseum

€ 4,35
BestelnUmmer 390261

Postzegelmapje nr. 590 
Rembrandt in het Rijksmuseum
€ 4,53
BestelnUmmer 390280

Bewaarmap Nederlandse schilders
uit de Gouden Eeuw
€ 20,00
BestelnUmmer 790015

Gouden postzegel 
Rembrandt in het Rijksmuseum

€ 50,00
BestelnUmmer 790023

Recent verschenen Nieuwe uitgiften

Postzegelmapje nr. 597
Erwin Olaf - 40 jaar fotografie
€ 5,40
BestelnUmmer 390981

Eerstedagenvelop nr. 789 
Erwin Olaf - 40 jaar fotografie

€ 7,53
BestelnUmmer 390951

erwin Olaf - 40 jaar fotografie
UitgiftedatUm: 1 jUli

Postzegelvel Erwin Olaf - 40 jaar fotografie
€ 8,70
BestelnUmmer 390965



SHOP 2726 Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 220 jaar postbedrijf
€ 1,74

BestelnUmmer 390165

Postzegelmapje nr. 589 
220 jaar postbedrijf

€ 2,79
BestelnUmmer 390182

Postzegelvel 
100 jaar luchtvaart
€ 2,61
BestelnUmmer 390561

Postzegelmapje nr. 592 
100 jaar luchtvaart

€ 3,66
BestelnUmmer 390580

Recent verschenen

220 jaar postbedrijf
UitgiftedatUm: 24 janUari

100 jaar luchtvaart
UitgiftedatUm: 11 maart

Openbaar vervoer in nederland, 
van toen naar nu
UitgiftedatUm: 19 aUgUstUs

Openbaar vervoer in nederland, 
van toen naar nu – internationaal 
UitgiftedatUm: 19 aUgUstUs

Postzegelmapje nr. 598
Openbaar vervoer in Nederland, 
van toen naar nu
€ 6,27
BestelnUmmer 391080

Postzegelmapje nr. 599
Openbaar vervoer in 
Nederland, van toen naar nu
– Internationaal
€ 9,75
BestelnUmmer 391081

Eerstedagenvelop nr. 790 
Openbaar vervoer in 
Nederland, van toen naar nu 
€ 8,62
BestelnUmmer 391050

Eerstedagenvelop nr. 791 
Openbaar vervoer in 

Nederland, van toen naar nu
– Internationaal 

€ 12,97
BestelnUmmer 391051

Openbaar vervoer in 
Nederland, van toen 

naar nu
€ 5,22

BestelnUmmer 391061

Openbaar vervoer in 
Nederland, van toen

naar nu – Internationaal
€ 8,70

BestelnUmmer 391062



SHOP 2726 Nieuwe uitgiften

Postzegelvel 220 jaar postbedrijf
€ 1,74

BestelnUmmer 390165

Postzegelmapje nr. 589 
220 jaar postbedrijf

€ 2,79
BestelnUmmer 390182

Postzegelvel 
100 jaar luchtvaart
€ 2,61
BestelnUmmer 390561

Postzegelmapje nr. 592 
100 jaar luchtvaart

€ 3,66
BestelnUmmer 390580

Recent verschenen

220 jaar postbedrijf
UitgiftedatUm: 24 janUari

100 jaar luchtvaart
UitgiftedatUm: 11 maart

Openbaar vervoer in nederland, 
van toen naar nu
UitgiftedatUm: 19 aUgUstUs

Openbaar vervoer in nederland, 
van toen naar nu – internationaal 
UitgiftedatUm: 19 aUgUstUs

Postzegelmapje nr. 598
Openbaar vervoer in Nederland, 
van toen naar nu
€ 6,27
BestelnUmmer 391080

Postzegelmapje nr. 599
Openbaar vervoer in 
Nederland, van toen naar nu
– Internationaal
€ 9,75
BestelnUmmer 391081

Eerstedagenvelop nr. 790 
Openbaar vervoer in 
Nederland, van toen naar nu 
€ 8,62
BestelnUmmer 391050

Eerstedagenvelop nr. 791 
Openbaar vervoer in 

Nederland, van toen naar nu
– Internationaal 

€ 12,97
BestelnUmmer 391051

Openbaar vervoer in 
Nederland, van toen 

naar nu
€ 5,22

BestelnUmmer 391061

Openbaar vervoer in 
Nederland, van toen

naar nu – Internationaal
€ 8,70

BestelnUmmer 391062



SHOP 2928 Persoonlijke producten

de fabeltjeskrant 50 jaar
UitgiftedatUm: 14 mei

Basisassortiment postzegels

Koning Willem-alexander 2018

Koning Willem-alexander 2019
UitgiftedatUm: 14 mei

postzegelvel iconen postzegelvel liefde

Postzegelvel Iconen
Nederland 1 
zelfklevend
€ 8,70
BestelnUmmer 346701

Postzegelvel Iconen
Internationaal 

zelfklevend
€ 7,25

BestelnUmmer 346703

Postzegelvel Liefde
Nederland 1 
zelfklevend
€ 8,70
BestelnUmmer 351162

Koning Willem-Alexander 2018 
Nederland 1 
zelfklevend
€ 8,70
BestelnUmmer 782577

Koning Willem-Alexander 2018 
Nederland 2 
zelfklevend
€ 8,70
BestelnUmmer 782578

Koning Willem-Alexander 2018
Internationaal 
zelfklevend
€ 7,25
BestelnUmmer 782576

Koning Willem-Alexander 2019 
Nederland 2 
zelfklevend

€ 8,70
BestelnUmmer 396702

Koning Willem-Alexander 2019 
Nederland 1 
zelfklevend
€8,70
BestelnUmmer 396701

Koning Willem-Alexander 2019 
Internationaal 
zelfklevend
€ 7,25
BestelnUmmer 396703

met
aanduiding

W2

Bewaaralbum
 € 19,95
BestelnUmmer 782550

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Truus de mier
 € 6,45
BestelnUmmer 782558

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Gerrit de Postduif UitverKOcht* 
€ 6,45
BestelnUmmer 782554

*UitverKOcht maar wel 
verkrijgbaar in abonnement

Postzegelvel De Fabeltjeskrant 
50 jaar - Meneer de Uil
 € 4,35
BestelnUmmer 380962

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Ed en Willem Bever
 € 6,45 
BestelnUmmer 782562

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Harry Lepelaar
 € 6,45 
BestelnUmmer 782553

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Momfert de Mol
 € 6,45 
BestelnUmmer 782552

Postzegevel De Fabeltjeskrant 
Meindert het Paard
 € 6,45
BestelnUmmer 782556

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Juffrouw Ooievaar
 € 6,45
BestelnUmmer 782555

Postzegelvel De Fabeltjeskrant
Jodokus de Marmot
 € 6,45 
BestelnUmmer 782551

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
Set van 3 gestantste postzegels 
koning Willem-Alexander 2019: 

Nederland 1, Nederland 2, Internationaal 
verkrijgbaar vanaf 1 juni

€ 4,06
BestelnUmmer 792501
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SHOP 3130

postzegelvel 
400 jaar synode van dordrecht
UitgiftedatUm: 4 feBrUari 

postset Beleef de natuur – vlinders
UitgiftedatUm: 11 jUni

postset Beleef de natuur – zoogdieren
UitgiftedatUm: 12 feBrUari 

Postset beleef de natuur – vlinders
€ 4,95
BestelnUmmer 790019

Postset beleef de natuur – zoogdieren
€ 4,95
BestelnUmmer 790017

Zilveren postzegel 
Tour de France
€ 29,95
BestelnUmmer 792511

Postzegelvel 
400 jaar Synode

van Dordrecht
€ 3,90

BestelnUmmer 790024

Postzegelvel
Jaar van het Varken

€ 3,00
BestelnUmmer 780025

Boek beleef de natuur – vlinders
€ 14,95

BestelnUmmer 790010

Postzegelvel
Pinkpop 50 jaar
€ 7,00
BestelnUmmer 390863

postzegelvel jaar van het varken
UitgiftedatUm: 3 decemBer 2018

postzegelvel pinkpop 50 jaar
UitgiftedatUm: 8 jUni

Zilveren postzegel tour de france
UitgiftedatUm: 16 april

Bewaarmap terug naar de 20e eeuw
UitgiftedatUm: 25 jUni

grenscorrectie België - nederland
UitgiftedatUm: 3 decemBer 2018

Boek Beleef de natuur – vlinders
UitgiftedatUm: 11 jUni

Postzegelvel
Grenscorrectie

België - Nederland
€ 6,00

BestelnUmmer 390164

Persoonlijke producten Persoonlijke producten

Bewaarmap 
Terug naar de 20e eeuw
€ 30,00
BestelnUmmer 792512

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw
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SHOP 3332 Caribisch Nederland

Eilandvormige postzegel 
Bonaire
€ 11,49 
BestelnUmmer 790033

Onderwaterwereld 
Bonaire

€ 10,00
BestelnUmmer 790036

Eilandvormige postzegel 
Saba
€ 11,49 
BestelnUmmer 790034

Onderwaterwereld 
Saba

€ 10,00
BestelnUmmer 790037

Eilandvormige postzegel
St. Eustatius
€ 11,49 
BestelnUmmer 790035

Onderwaterwereld 
St. Eustatius

€ 10,00
BestelnUmmer 790038

Bedreigde dieren
Bonaire – Geelvleugelamazone

€ 11,49
BestelnUmmer 790039

Bedreigde dieren
Saba – Nassaubaars
€ 11,49
BestelnUmmer 790040

Bedreigde dieren
St. Eustatius – Antilliaanse Leguaan

 € 11,49
BestelnUmmer 790041

Jaarcollectie postzegels
Bonaire 2018

€ 28,00
BestelnUmmer 790042

Jaarcollectie postzegels
Saba 2018

€ 28,00
BestelnUmmer 790043

Jaarcollectie postzegels
St. Eustatius 2018

€ 28,00
BestelnUmmer 790044

Gouden postzegel
Rembrandt Bonaire

verkrijgbaar vanaf 15 juli 2019
€ 50,00

BestelnUmmer 790045

Gouden Eeuw:
Nachtwacht Bonaire

€ 16,00
BestelnUmmer 790046

Gouden Eeuw:
apostel Paulus Bonaire

€ 16,00
BestelnUmmer 790047
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35Assortiment

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

POSTZEGELS 2018
Decemberzegels 2018
De sfeer van december
Mijn groentetuin
Dag van de postzegel 2018
Kinderpostzegels 2018
De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil

CARIBISCH NEDERLAND
Eilandvormige postzegel Bonaire
Eilandvormige postzegel Saba
Eilandvormige postzegel St.Eustatius
Onderwaterwereld Bonaire
Onderwaterwereld Saba
Onderwaterwereld St. Eustatius
Bedreigde dieren Bonaire Geelvleugelamazone
Bedreigde dieren Saba Nassaubaars
Bedreigde dieren St. Eustatius Antilliaanse Leguaan
Jaarcollectie Postzegels Bonaire 2018
Jaarcollectie Postzegels Saba 2018
Jaarcollectie Postzegels St.  Eustatius  2018
Gouden postzegel  Rembrandt Bonaire
Gouden Eeuw: Nachtwacht Bonaire   
Gouden Eeuw: apostel Paulus Bonaire   

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

GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2018
Decemberzegels 2018
De sfeer van december
Mijn groentetuin
Dag van de postzegel 2018
Kinderpostzegels 2018

Bestelnr 
391261
390861
390362
390162
390762
390761
390662
390461
390361
390161
391061

391062
390965
390661
390964
390561
390261
390165

381462
381461
381561
381261
381366
380962

790033
790034
790035
790036
790037
790038
790039
790040
790041
790042
790043
790044
790045
790046
790047

391261Y
390861Y
390362Y
390162Y
390762Y 
390761Y
390662Y
390461Y
390361Y
390161Y
391061Y

391062Y
390965Y
390661Y
390964Y 
390561Y
390261Y
390165Y

381462Y
381461Y
381561Y
381261Y
381366Y

Bestelnr
381161Y
380962Y

391280
391281
390880
390881
390380
390381
390180
390181
390780
391080

391081
390981
390680
390980
390580
390280
390182

381481
381480
381180
381181
381580
381280
381380
380982

390711
390611

390411
390311
390111

381211
380712
380711
380611

391250
391251
390850
390851
390350
390351
390150
390151
390750
391050

391051
390951
390950
390650
390550
390250
390152

381451
381452
384150

prijs 
8,70
8,70
8,70
8,70
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
5,22

8,70
8,70
8,70
5,22
2,61
4,35
1,74

 
15,60

7,80
5,22
8,70
6,40
4,35

11,49 
11,49 
11,49 
10,00 
10,00 
10,00 
11,49 
11,49 
11,49 
28,00 
28,00 
28,00 
50,00 
16,00
16,00

8,70
8,70
8,70
8,70
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
5,22

8,70
8,70
8,70
5,22 
2,61
4,35
1,74

15,60
7,80
5,22
8,70
6,40

prijs
8,70
4,35

6,27
4,53
6,27
4,53
6,27
4,53
6,27
4,53
5,40
6,27

9,75
5,40
6,85
6,27
3,66
4,53
2,79

8,85
4,17
6,27
4,53
6,27
4,53
7,45
4,35

 
12,45
12,45

12,45
12,45
12,45

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

7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
8,62

12,97
7,53
8,61
5,71
5,35
4,27
4,27

7,89
5,94
2,61

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€ 
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
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€
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€
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€
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€
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€
€
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€
€
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€
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€
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€
€
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€
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€ 
€ 
€ 
€

€
€
€
€
€
€
€ 
€
€
€ 

€
€ 
€
€
€
€
€

€
€ 
€

Beleef de natuur – paddestoelen
De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil

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

POSTZEGELMAPJES 2018
nr. 587 Decemberzegels 2018
nr. 586 De sfeer van december 2018
nr. 582a Beleef de natuur – paddenstoelen
nr. 582b Beleef de natuur – paddenstoelen
nr. 585 Mijn groentetuin 2018
nr. 584 Dag van de postzegel 2018
nr. 583 Kinderpostzegels 2018
nr. 580 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil

PRESTIGEBOEKJES 2019
nr. 84 Mooi Nederland 2019 : Waddeneilanden - 
Schiermonnikoog
nr. 83 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland
nr. 82 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - 
Terschelling
nr. 81 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
nr. 80 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel

PRESTIGEBOEKJES 2018
nr. 79 Dag van de postzegel 2018
nr. 77 Mooi Nederland 2018
nr. 76 Honderd jaar De Ploeg
nr. 74 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden

EERSTEDAGENVELOPPEN 2019
nr. 792a Beleef de natuur – bomen & bladeren
nr. 792b Beleef de natuur – bomen & bladeren
nr. 788a Beleef de natuur – vlinders
nr. 788b Beleef de natuur – vlinders
nr. 783a Beleef de natuur – stinsenplanten
nr. 783b Beleef de natuur – stinsenplanten
nr. 780a Beleef de natuur –  zoogdieren
nr. 780b Beleef de natuur –  zoogdieren
nr. 786 Mooi Nederland 2019: verzamelvel
nr. 790 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
nr. 791 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu 
– Internationaal
nr. 789 Erwin Olaf - 40 jaar fotografie
nr. 787 Tuinvogels in Nederland
nr. 785 PostEurop: vogels in Nederland
nr. 784 100 jaar luchtvaart
nr. 782 Rembrandt in het Rijksmuseum
nr. 781 220 jaar postbedrijf

EERSTEDAGENVELOPPEN 2018
nr. 779a Decemberzegels 2018
nr. 779b Decemberzegels 2018
nr. 778 De sfeer van december 

nederland

Alle bijzondere
postzegels ook
altijd verkrijgbaar
bij Bruna!
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GESTEMPELDE POSTZEGELVELLEN 2018
Decemberzegels 2018
De sfeer van december
Mijn groentetuin
Dag van de postzegel 2018
Kinderpostzegels 2018

Bestelnr 
391261
390861
390362
390162
390762
390761
390662
390461
390361
390161
391061

391062
390965
390661
390964
390561
390261
390165

381462
381461
381561
381261
381366
380962

790033
790034
790035
790036
790037
790038
790039
790040
790041
790042
790043
790044
790045
790046
790047

391261Y
390861Y
390362Y
390162Y
390762Y 
390761Y
390662Y
390461Y
390361Y
390161Y
391061Y

391062Y
390965Y
390661Y
390964Y 
390561Y
390261Y
390165Y

381462Y
381461Y
381561Y
381261Y
381366Y

Bestelnr
381161Y
380962Y

391280
391281
390880
390881
390380
390381
390180
390181
390780
391080

391081
390981
390680
390980
390580
390280
390182

381481
381480
381180
381181
381580
381280
381380
380982

390711
390611

390411
390311
390111

381211
380712
380711
380611

391250
391251
390850
390851
390350
390351
390150
390151
390750
391050

391051
390951
390950
390650
390550
390250
390152

381451
381452
384150

prijs 
8,70
8,70
8,70
8,70
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
5,22

8,70
8,70
8,70
5,22
2,61
4,35
1,74

 
15,60

7,80
5,22
8,70
6,40
4,35

11,49 
11,49 
11,49 
10,00 
10,00 
10,00 
11,49 
11,49 
11,49 
28,00 
28,00 
28,00 
50,00 
16,00
16,00

8,70
8,70
8,70
8,70
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
5,22

8,70
8,70
8,70
5,22 
2,61
4,35
1,74

15,60
7,80
5,22
8,70
6,40

prijs
8,70
4,35

6,27
4,53
6,27
4,53
6,27
4,53
6,27
4,53
5,40
6,27

9,75
5,40
6,85
6,27
3,66
4,53
2,79

8,85
4,17
6,27
4,53
6,27
4,53
7,45
4,35

 
12,45
12,45

12,45
12,45
12,45

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

7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
7,53
8,62

12,97
7,53
8,61
5,71
5,35
4,27
4,27

7,89
5,94
2,61

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€ 
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€ 
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€ 
€
€
€
€
 

€ 
€

€ 
€
€ 

€ 
€ 
€ 
€

€
€
€
€
€
€
€ 
€
€
€ 

€
€ 
€
€
€
€
€

€
€ 
€

Beleef de natuur – paddestoelen
De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil

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

POSTZEGELMAPJES 2018
nr. 587 Decemberzegels 2018
nr. 586 De sfeer van december 2018
nr. 582a Beleef de natuur – paddenstoelen
nr. 582b Beleef de natuur – paddenstoelen
nr. 585 Mijn groentetuin 2018
nr. 584 Dag van de postzegel 2018
nr. 583 Kinderpostzegels 2018
nr. 580 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil

PRESTIGEBOEKJES 2019
nr. 84 Mooi Nederland 2019 : Waddeneilanden - 
Schiermonnikoog
nr. 83 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Ameland
nr. 82 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - 
Terschelling
nr. 81 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Vlieland
nr. 80 Mooi Nederland 2019: Waddeneilanden - Texel

PRESTIGEBOEKJES 2018
nr. 79 Dag van de postzegel 2018
nr. 77 Mooi Nederland 2018
nr. 76 Honderd jaar De Ploeg
nr. 74 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden

EERSTEDAGENVELOPPEN 2019
nr. 792a Beleef de natuur – bomen & bladeren
nr. 792b Beleef de natuur – bomen & bladeren
nr. 788a Beleef de natuur – vlinders
nr. 788b Beleef de natuur – vlinders
nr. 783a Beleef de natuur – stinsenplanten
nr. 783b Beleef de natuur – stinsenplanten
nr. 780a Beleef de natuur –  zoogdieren
nr. 780b Beleef de natuur –  zoogdieren
nr. 786 Mooi Nederland 2019: verzamelvel
nr. 790 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu
nr. 791 Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu 
– Internationaal
nr. 789 Erwin Olaf - 40 jaar fotografie
nr. 787 Tuinvogels in Nederland
nr. 785 PostEurop: vogels in Nederland
nr. 784 100 jaar luchtvaart
nr. 782 Rembrandt in het Rijksmuseum
nr. 781 220 jaar postbedrijf

EERSTEDAGENVELOPPEN 2018
nr. 779a Decemberzegels 2018
nr. 779b Decemberzegels 2018
nr. 778 De sfeer van december 

nederland

Alle bijzondere
postzegels ook
altijd verkrijgbaar
bij Bruna!



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

redaCTIe COlleCT
17e etage, Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

adreSWIJZIGInGen, BeSTellInGen en COrreSPOndenTIe
PostNL Collect Club, Postbus 99170, 4800 NA Breda
Telefoon: 088 86 89 900, Internet: www.postnl.nl/collect

UITGeVer
Koninklijke PostNL BV en Nordfrim Groep
Redactie, vormgeving en productie Collect: Birza Design, Deventer
Redactie, vormgeving en productie Collectwereld: Nordfrim Groep

aan dIT nUMMer WerKTen Mee
Carla Birza, Ingmar Birza, Ben Nienhuis (BWC Pictures), Wilma Schreiber 
(Schreib). Sudoku: © Denksport Puzzelbladen

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

Collect wordt vier keer gratis toegezonden. Hierna krijgt u de magazines
gratis toegestuurd bij bestellingen boven de € 25,00 per jaar.

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

8.00 - 17.00 uur op 088 - 868 99 00
•   Collect Club-winkel, Vlietlaan 44C, Bussum, tel: 035 - 631 52 48

GeldIGHeId
Aanbiedingen in Collect 100 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.
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Bestelnr
792511
782579

790019
790017
780055
780013
780081

790010
790004
780011
780010
780009

790010
790003
780008
780006
780004
780002

782550

790023

792502
782508

nr. 777 Mijn groentetuin
nr. 776 Dag van de postzegel 2018
nr. 775 Kinderpostzegels 2018
nr. 774a Beleef de natuur – paddenstoelen
nr. 774b Beleef de natuur – paddenstoelen
nr. 772 De Fabeltjeskrant 50 jaar - Meneer de Uil

BEURSPOSTZEGELS 2019
nr. 8 Essen 2019
nr. 7 Essen 2019
nr. 6 Essen 2019
nr. 5 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 4 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 3 Nationale tentoonstelling Gouda 2019
nr. 2 Filateliebeurs 2019
nr. 1 Filateliebeurs 2019

JAARPRODUCTEN 2018
Jaarcollectie Nederlandse postzegels 2018
Jaarcollectie Nederlandse postzegelvellen 2018
Jaarboek Nederlandse postzegels 2018 (incl. postzegels) 
Jaarboek Nederlandse postzegels 2018 (Engels en incl. 
postzegels) 
Jaarboek Nederlandse postzegels 2018 (excl. postzegels) 

BASISASSORTIMENT ZELFKLEVEND
Nederland 1 Iconen (postzegelvel van 10)
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 50)
Nederland 1 Iconen Internationaal (postzegelvel van 5)
Geboorte 2015 (postzegelvel van 50)
Liefde 2018 (postzegelvel van 10)
Zakenpostzegels waarde 1 op rol (200 stuks)
Zakenpostzegels waarde 2 op rol (100 stuks)
Zakenpostzegels waarde 1 op vel (postzegelvel van 50)
Koning Willem-Alexander 2018 Internationaal
Koning Willem-Alexander 2018 Nederland 1
Koning Willem-Alexander 2018 Nederland 2
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 1
Koning Willem-Alexander 2019 Nederland 2
Koning Willem-Alexander 2019 Internationaal
Set van 3 gestanste postzegels 
koning Willem-Alexander 2019

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

PERSOONLIJKE PRODUCTEN
Postzegelvel Fokke & Sukke: verjaardag
Postzegelvel Fokke & Sukke: huwelijk
Postzegelvel Fokke & Sukke: beterschap
Postzegelvel Fokke & Sukke: zomaar
Postzegelvel Fokke & Sukke: geboorte
Verzamelmap Fokke & Sukke
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Truus de Mier nieuw
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Ed en Willem Bever nieuw 
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Meindert het paard 
Postzegevel De Fabeltjeskrant Harry Lepelaar
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Jodokus de Marmot
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Juffrouw Ooievaar
Postzegelvel De Fabeltjeskrant Momfert de Mol
Bewaarmap Terug naar de 20e eeuw
Postzegelvel Pinkpop 50 jaar
Bewaarmap Nederlandse schilders uit de  Gouden Eeuw
Postzegelvel 400 jaar Synode van Dordrecht
Postzegelvel Grenscorrectie Belgie
Postzegelvel Jaar van het Varken
Postzegevel Jaar van de Hond / Jaar van het Varken
Postzegelvel Make it more fun
Postaumaat: postzegelboekjes
Postaumaat: rolzegels
Postaumaat: postzegelautomaten
Postaumaat: automaatpostzegels

Bestelnr
381550
381250
381350
381150
381151
380952

633808C
633808B
633808A
633807C
633807B
633807A
633806B
633806A

1800JCS
1800JCV
1800JBPA

1800JBPB
1800JBPC

346701
346702
346703
350364
351162
344301
344302
360361
782576
782577
782578
396701
396702
396703
792501

720042
730145
730143

782544
782545
782546
782547
782548
782549
782558
782562
782556
782553
782551
782555
782552
792512
390863
790015
790024
390164
780025
780024
782584
782583
782582
780077
780078

prijs
8,26
2,66
9,80
7,23
7,23
2,66

3,00
 3,00
3,00
 3,00
 3,00
3,00
3,00
 3,00

 

102,70
100,25
113,00

113,00
25,50

8,70
72,50

7,25
43,50

8,70
174,00
174,00

43,50
7,25
8,70
8,70
8,70
8,70
7,25
4,06

0,20
0,50
0,30

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,95
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45

30,00
7,00

20,00
3,90
6,00
3,00
3,00
8,70
6,50
6,50
6,50
6,50

prijs
29,95
29,95

4,95
4,95
4,95
4,95
8,95

14,95
14,95
14,95
14,95
14,95

14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95

19,95

50,00

17,40
34,80

€
€
€
€
€
€

€ 
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€ 

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 
€

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 
€
€
€
€ 
€
€
€

€ 
€

€
€ 
€
€
€ 

€
€
€
€ 
€

€
€ 
€
€
€
€

€

€ 

€
€

ZILVEREN POSTZEGELS
Tour de France
Fokke & Sukke

POSTSETS
Beleef de natuur – vlinders
Beleef de natuur – zoogdieren
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden - speelgoed
200 jaar Rijksmuseum van Oudheden - glaswerk
Heel Holland bakt

BOEKEN
Beleef de natuur – vlinders
Beleef de natuur – zoogdieren 
Beleef de natuur – insecten
Beleef de natuur – veldboemen
Beleef de natuur – reptielen en amfibieën

POSTZEGELSETS
Beleef de natuur – vlinders
Beleef de natuur – zoogdieren
Beleef de natuur – paddenstoelen
Beleef de natuur – insecten
Beleef de natuur – veldbloemen
Beleef de natuur – reptielen en amfibieen

BEWAARALBUMS
De Fabeltjeskrant 

OVERIG
Gouden postzegel Rembrandt in het Rijksmuseum
Bewaarmap 2019 Beleef de natuur inclusief 
2 postzegelvellen (zoogdieren en stinsenplanten)
Bewaarmap Beleef de natuur 2018


